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Úvod 

Problematika duálních diagnóz je na akademické i klinické úrovni aktuálním 

tématem, a to zejména vzhledem k jejich zastoupení v populaci klientů léčících se 

z drogové závislosti, které má podle některých autorů v posledních letech 

vzrůstající tendenci (EMCDDA, 2004; Katz, 2011; Sterling a kol., 2011). 

Klienti s psychiatrickou diagnózou představují v léčebných zařízeních pro drogově 

závislé náročnější a komplikovanější případy, jejich léčba má méně hladký průběh 

v porovnání s ostatními klienty, častěji předčasně ukončují léčbu, případně z ní 

méně profitují (Askey, 2007). Terapeutická práce s těmito klienty klade vysoké 

nároky na zkušenosti a kvalifikaci personálu. Z uvedených důvodů je vhodné o 

tomto tématu hovořit, přemýšlet, provádět výzkumy a porovnávat zkušenosti 

ostatních odborníků a ty následně implementovat do programů péče o klienty 

s duální diagnózou. Léčebný program, v němž je brán zřetel na odlišnosti a nároky 

závislých klientů s psychiatrickou komorbiditou, pro ně může být užitečný a mohou 

z něj úspěšně profitovat. 

Dalším fenoménem, který se objevuje v literatuře a bývá diskutován, je teorie 

sebemedikace symptomů psychiatrického onemocnění návykovou látkou (Arendt a 

kol., 2007; Adinoff, 2009; Gangopadhyay, 2012). Pokud by tato teorie byla 

skutečně platná a neodhalené psychické onemocnění by u některých jedinců vedlo 

ke zneužívání návykových látek za účelem potlačení příznaků onemocnění, měla by 

časná diagnostika a následně patřičná intervence u těchto klientů velký význam a 

pozitivní vliv z hlediska předcházení užívání drog a vzniku závislosti. 

V této práci se autorka snaží prozkoumat uvedený fenomén a na výzkumném 

vzorku klientů dvou terapeutických komunit pro drogově závislé, nabízejících 

integrovaný léčebný plán, hledat souvislosti mezi typem užívané látky a 

konkrétním psychiatrickým onemocněním. Tento text se také věnuje modelům 

vzniku závislosti jako příčiny nebo důsledku psychického onemocnění a u klientů 

z výzkumného souboru se ve spolupráci s psychiatrem snaží identifikovat rysy, 

které by podporovaly některou z teorií vysvětlujících souvislost mezi užíváním 

návykových látek a psychiatrickou diagnózou. 
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Autorka této práce považuje téma duálních diagnóz a sebemedikace za velmi 

aktuální, realizace tohoto výzkumu byla zamýšlena jako pilotní studie, která by 

odhalila další potřeby zkoumání na tomto poli a naznačila, kterým směrem by se 

další výzkum mohl ubírat. 
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1. Duální diagnóza 

Duální diagnózou rozumíme souběžný výskyt syndromu závislosti na jedné nebo 

více návykových látkách (kategorie F.10-19.2 dle Mezinárodní klasifikace nemocí-

10. revize) (MKN-10, 2008) a zároveň přidruženého psychiatrického onemocnění u 

téhož jedince. (Kalina, 2001; EMCDDA, 2004). V literatuře se tento fenomén 

popisuje také pod názvem psychiatrická komorbidita (Fox, 2011). V posledních 

letech byl zaznamenán nárůst výskytu duálních diagnóz mezi klienty, kteří se léčí 

v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách (např. Kalina, Vácha, 2013) 

Data z prováděných výzkumů poukazují na nárůst diagnostikovaných duálních 

diagnóz, což může být důsledkem vyšší prevalence nebo změnami v diagnostice a 

klasifikaci (prevalence by se ve skutečnosti nezvyšovala, jen by tato porucha byla 

častěji diagnostikována), (EMCDDA, 2004). Odhady dle evropských studií mluví o 

30-50% psychiatrických pacientů, kteří souběžně zneužívají návykové látky, situace 

v ČR přibližně koresponduje se situací v EU, v letech 2001-2002 35,5% klientů 

léčených v TK (Kalina, Miovská, Miovský, 2008), v roce 2012 bylo zjištěno 47% 

klientů s DD (Kalina, Vácha, 2013). 

Liší se názory odborníků ohledně vzniku duálních diagnóz a jejich příčin. Existují 

dva základní pohledy na tuto problematiku, Výroční zpráva EMCDDA za rok 2004 

(EMCDDA, 2004) popisuje dva základní modely pohledu na etiologii DD – duševní 

porucha může vést ke zneužívání návykových látek (dle Kesslera a kol. 2001), nebo 

naopak závislost na návykových látkách vede k rozvoji duševního onemocnění (dle 

McIntoshe a Ritsona, 2001).  

EMCDDA (dle Krausze, 1996) na jiném místě dále rozlišuje 4 kategorie klientů 

s duální diagnózou: 1) primární diagnóza duševního onemocnění s následnou 

diagnózou zneužívání návykových látek, 2) primární diagnóza závislosti na 

návykové látce vedoucí k psychiatrickým obtížím, 3) diagnóza duševní poruchy a 

závislosti vyskytující se souběžně, 4) duální diagnóza, jejíž obě složky vyplývají ze 

společné etiologie (traumatického zážitku). Ne vždy je však možné, byť na základě 

důkladného klinického vyšetření a podrobné anamnézy klienta možné od sebe tyto 

příčiny oddělit a kategoricky zařadit případ do jedné z uvedených skupin. 

Psychiatrické onemocnění může (v závislosti na povaze a intenzitě projevů) velmi 

výrazně komplikovat proces léčby závislosti. 
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U osob s duální diagnózou je těžké obě onemocnění od sebe odlišit. Samotný 

člověk vnímá a prožívá obě současně, symptomy se mnohdy překrývají a v případě 

recidivy dochází často k recidivě obou poruch zároveň (Fox a kol., 2011). Tuto 

skutečnost je třeba mít na paměti při práci na úzdravě těchto pacientů. 

2. Nejčastější psychiatrické komorbidity uživatelů návykových látek 

2.1. Psychiatrické komorbidity v zahraničí 

Mezi nejčastější duševní poruchy diagnostikované mezi uživateli návykových látek 

patří dle EMCDDA (2004) poruchy osobnosti (50-90% uživatelů drog), následované 

afektivními poruchami (20-60% UD), dále psychotické poruchy (20% UD). EMCDDA 

uvádí, že z recenze různých studií v této oblasti vyplývá, že 10-50% uživatelů drog 

trpí více než jednou duševní poruchou zároveň. 

Nejčastější psychiatrické komorbidity u osob závislých na návykových látkách jsou 

dle Weavera a kol. (2003) depresivní a úzkostné poruchy (67,6 %), poruchy 

osobnosti (37 %) a psychotické poruchy (7,9 %). 

Khantzian například uvádí souvislost mezi užíváním opiátů a snahou o snížení 

agrese a impulzivity (Kalina, 2013 dle Khantziana a kol., 2005). Užívání opiátů může 

působit uvolnění nahromaděných negativních afektů, jakými je například zlost 

nebo hněv. Oproti tomu užívání stimulancií (v zahraničí zejména kokainu, v českém 

prostředí z velké většiny metamfetaminu) bývá spojováno častěji s depresivními 

poruchami, případně s poruchami aktivity, pozornosti a chování (ADHD) (Kalina, 

2013 dle Yatese, 2004). 

2.2. Psychiatrické komorbidity v ČR 

Miovská a kol. (2006) uvádějí, že mezi pacienty, hospitalizovanými pro 

psychiatrickou poruchu, kteří zároveň trpěli závislostní poruchou, byli nejčastěji 

pacienti s neurotickými poruchami, (30,2 %), dále pacienti s poruchami osobnosti a 

chování (20,3 %) schizofreniemi a schizofrenními poruchami (20,1 %) a poruchami 

nálad (12,1 %). Mezi pacienty s neurotickými poruchami byli nejčastěji zastoupeni 

uživatelé alkoholu (66,4 %), sedativ nebo hypnotik (11,5 %) a konopných drog 

(4,7 %). Pacienti s poruchami osobnosti nebo schizofreniemi opět nejčastěji užívali 

alkohol nebo konopné drogy. 
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Miovský a kol. (2008) uvádí, že uživatelé konopných drog, u nichž se současně 

vyskytuje psychiatrická diagnóza, nejčastěji trpí psychotickými poruchami, 

poruchami nálady, úzkostnými poruchami a poruchami osobnosti. 

Z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v roce 2003, jejíž část se zabývala právě 

prevalencí psychiatrických komorbidit u uživatelů návykových látek, vyplývá, že 

nejčastěji se mezi těmito klienty vyskytovaly osoby s poruchami osobnosti (39,4 %), 

dále byly diagnostikovány depresivní a úzkostné poruchy (19,7 % a 16,9 %), 

následovány poruchami příjmu potravy (14 %) a paranoidním syndrome (9,8 %) 

(Kalina, 2003 In Mravčík a kol., 2003). Tyto údaje jsou prakticky ve shodě s o deset 

let pozdějším stavem situace, kdy Kalina a Vácha (2013) opět uvádějí v rámci 

kartotéky psychiatra pro zařízení poskytující integrovanou léčbu drogově závislým 

s psychiatrickou diagnózou podobná čísla a zastoupení diagnóz. Opět tedy 

převládají poruchy osobnosti, depresivní a úzkostné poruchy následované 

psychotickými poruchami a poruchami příjmu potravy. 

 

3. Teorie sebemedikace 

Pozornost je věnována v posledních letech také fenoménu sebemedikace, 

v takovém případě je užívání návykové látky vlastně pokusem potlačit symptomy 

duševního onemocnění. Pokud v rámci tohoto způsobu samoléčení skutečně dojde 

k ústupu potíží a v období abstinence se symptomy opět objevují, vede to 

k opětovnému užití drogy a může snadno dojít ke vzniku a rozvoji závislosti. 

Literatura naznačuje i existenci souvislosti mezi druhem duševní poruchy a typem 

užívané návykové látky: opiáty bývají užívány k rozpuštění stresu, potlačení bolestí 

či umlčování hlasů u schizofreniků. Společně s benzodiazepiny jsou nejčastější 

látkovou skupinou užívanou u depresivních klientů s DD. Kokain dle EMCDDA také 

snižuje závažnost depresivních stavů, rozvolňuje zábrany nebo podporuje 

velikášství u narcistně orientovaných osobností. Extáze může potlačovat například 

symptomy úzkostné poruchy. (EMCDDA, 2004) 

Hypotéza sebemedikace vychází z několika poznatků z psychologie a 

psychoterapie, které jsou založeny na teoriích vycházejících z psychoanalýzy. 

Sebemedikace návykovou látkou představuje snahu o potlačení projevů výrazné 

duševní nepohody, s nimiž nezralá osobnost neumí vlastními silami zápasit. Jedná 
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se o vzorec chování, s nímž je možné se u závislých uživatelů setkat, kdy uspokojení 

je dosahováno s využitím externích zdrojů namísto vnitřních kapacit. Za tyto 

externí zdroje je možné dosadit například právě návykovou látku. V takovém 

případě dochází k rychlému, i když krátkodobému uspokojení bez nutnosti 

vynaložení sil z vnitřních zdrojů jedince, které by umožnily situaci zvládnout (jako je 

tomu u zdravých jedinců). Toto zkratkovité jednání je samo o sobě návykové, 

neboť lidský organismus má tendence chovat se ekonomicky a vyhledávat 

uspokojení s vynaložením co nejmenších možných nákladů (Dvořáček, 2008). 

Užívání návykových látek toto dočasné uspokojení přináší, proto je i nadále 

vyhledáváno. V případě, že se v souvislosti s užíváním drog objeví nové nežádoucí 

stavy (související např. s odvykacím stavem), bývají opět často potlačovány 

opětovným užitím látky a jedinec se tak dostává do bludného kruhu závislosti. 

Při klinicky průkazné sebemedikaci psychopatologických symptomů návykovou 

látkou se tedy nejedná o užívání za účelem vzrušení a nových zážitků, ale za účelem 

snížení napětí, snahy o opětovné navození homeostázy a stavu duševní pohody. 

Závislý jedinec využívá návykové látky pro jejich schopnost regulovat emoce, které 

by zdravý jedinec dokázal zpracovat, vypořádat se s nimi, případně se o ně podělit 

s ostatními. Závislý člověk, u něhož se v dětství nepodařila vytvořit základní důvěra 

v pevnost Já a okolního světa, se tak snaží těchto zdrojů napětí co nejrychleji zbavit 

(Hajný, 2008). 

3.1. Orální fixace 

Obdobím vzniku tohoto mechanismu může být (jak uvádí např. Kalina, 2013) orální 

stádium podle psychoanalytického modelu vývoje osobnosti. Hladký průběh a 

vytváření vztahu s pečující osobou během tohoto stadia je zásadní pro zdravý vývoj 

každého jedince. Toto stadium odpovídá prvnímu věku člověka dle teorie Erika 

Eriksona, kdy dochází ke konfliktu bazální důvěry proti bazální nedůvěře. V tomto 

období také dochází k procesu attachmentu podle Johna Bowlbyho, kdy je opět 

vytvářen bazální vztah mezi dítětem a pečující osobou. 

V tomto období je pro dítě nejdůležitější orální stimulace (sání) a doteky pečující 

osoby. Skrze tyto podněty si dítě vytváří důvěrný vztah s pečující osobou (nejčastěji 

s matkou). V případě výraznějšího nedostatku nebo nadbytku péče nedochází u 

jedince ke zdravému přirozenému vývoji a může dojít k zamrznutí v některých 

vývojových oblastech, které mají vzejít právě z tohoto stadia. Tento fenomén bývá 
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nazýván fixace v orálním stadiu (Kalina, 2013). Podle některých teorií jedinci, 

jejichž vývoj uvízl v orálním stadiu, mají v rámci svého životního scénáře tendence 

vyhledávat orální uspokojení jako kompenzaci frustrace období prvního roku 

života. Často se jedná právě o rychlé uspokojování prostřednictvím užívání 

návykových látek. Tito jedinci touží po pasivním přijímání, aniž by do zajištění své 

duševní pohody byli nuceni vkládat vlastní energii. 

V období před začátkem užívání návykových látek se tito nezralí jedinci uchylují 

k používání primitivních obranných mechanismů (jako například projekce, popření, 

agrese), které jim umožní vnitřní pnutí mezi jejich autoritativním destruktivním 

Superegem a realitou uvolnit. Ze stejných důvodů a ke stejným účelům patrně 

v pozdějším věku využívají návykové látky. 

Hajný (2008) připodobňuje závislého jedince ke kojenci, který je odkázán na 

externí zdroje pro uspokojení svých základních potřeb, aniž by se o něj zasloužil 

vlastními silami. V paralele s kojencem pokračuje, když říká, že závislý člověk má 

tendenci k zúženému vidění a veškeré své počínání směřuje k dosažení uspokojení 

prostřednictvím užití drogy. 

To, čeho se závislému člověku nedostávalo v raném věku od pečující osoby 

(matky), může do určité míry dosytit komunita a kompenzovat tak klientovi jeho 

frustraci (Kalina, Vácha, 2013). 

3.2. Alexithymie 

U závislých osob je možné se někdy setkat s fenoménem, s nímž pracuje 

psychoanalytik Henry Krystal (Leeds, Morgenstern, 1999), a který je znám pod 

pojmem alexithymie. Tento pojem označuje stav, kdy u člověka dochází k jakémusi 

„zamrznutí“ emocí a prožívání, takto postižená osoba není schopna rozlišit, 

identifikovat a pojmenovat své pocity a namísto toho je všechny, na rozdíl od 

zdravého jedince, prožívá v podobě napětí. Toto napětí má člověk přirozeně sklony 

snižovat a uvolňovat, což se do určité míry může dařit za pomocí užití návykové 

látky. 

3.3. Traumatizace 

Další příčinu vzniku závislostní poruchy je možné odvozovat od zažitých 

psychických a fyzických traumat, která se u těchto jedinců v anamnéze často 

vyskytují. 
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Mezi klienty s návykovou a duševní nemocí je výskyt traumat běžnější než ve 

všeobecné populaci (Fox a kol, 2011). Zároveň je u těchto osob možné pozorovat 

závažnější symptomy například posttraumatické stresové poruchy a častější jsou i 

komplikace tohoto onemocnění. Tito pacienti hůře odpovídají na léčbu a častěji 

z ní vypadávají. 

Následkem prožitých traumat se u závislých objeví fenomén, který Leon Wurmser 

nazývá destruktivní Superego (Leeds, Morgenstern, 1999). U takto orientovaných 

jedinců se manifestují pocity studu, úzkosti, méněcennosti a bolesti, které mají 

v důsledku adaptovaného mechanismu rychlé odměny a sebeuspokojení tendence 

potlačovat užíváním návykových látek. Jako protipól k uvedeným projevům 

destruktivního Superega je možné zaznamenat rebelské chování, vzdorovitost a 

potíže s autoritou (Kalina, 2013). 

Mezi traumatické události se dle Diagnostického a statistického manuálu 

duševních poruch, 4. revize (APA, 2000) řadí např. sexuální zneužívání v dětství, 

znásilnění, fyzické napadení, vážná nehoda, boj, přírodní katastrofa nebo 

hromadné násilí způsobené lidmi a náhlá, nečekaná smrt milované osoby. 

Uvedený manuál dále nabízí následující definici traumatu: „jedinec prožil, vidě 

nebo byl vystaven události či událostem představujícím reálné nebo hrozící 

nebezpečí smrti či vážného zranění nebo ohrožení fyzické integrity jedince či 

ostatních; jedincova odpověď zahrnuje intenzivní strach, bezmoc či hrůzu“ (APA, 

2000, heslo: trauma).  

Traumatizace narušuje vývoj jedince a může vyústit v duševní onemocnění, 

projevující se nejčastěji ve formě hraniční poruchy osobnosti, narcistické či 

disociativní poruchy osobnosti (Kalina, 2008). 

3.4. Externalizace 

Externalizace představuje teorii, kdy závislý jedinec hledá uvolnění svého vnitřního 

napětí, které vychází z vnitřních konfliktů, prostřednictvím externích zdrojů. Hajný 

(2008) uvádí, že tento proces je pozvolný, zpočátku nevědomý, označuje ho jako 

„vylaďování“ – tedy postupné seznamování se s účinky jednotlivých látek 

v konkrétních podmínkách. Takto naučené chování je následně využíváno vědomě 

a cíleně. Regulující účinek látky tak působí na vnitřní napětí a zároveň nahrazuje 
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mechanismy, které by použil zdravý jedinec pro vypořádání se s konfliktem 

(myšlení, myšlení, sebereflexe). 

4. Léčba klientů s duální diagnózou 

Rozeznáváme tři základní modely přístupu k léčbě osob s duální diagnózou: 

postupnou léčbu, kdy je léčeno nejprve jedno onemocnění a po jeho stabilizaci je 

pozornost přesunuta k druhé diagnóze; paralelní, kdy je pacient léčen pro obě 

onemocnění zároveň, avšak závislostní i psychiatrická porucha spadá do péče dvou 

různých zařízení. Moderním a nejvíce upřednostňovaným přístupem je integrovaná 

léčba, kdy jsou obě poruchy léčeny najednou v jednom zařízení pod vedením 

jednoho týmu. Člověk je vnímán holisticky a podle tohoto konceptu je 

přistupováno i k  procesu jeho léčby. 

4.1. Postupná (sukcesivní léčba) 

Postupnou léčbou, někdy označovanou jako sukcesivní, (například Kalina, Vácha, 

2013) rozumíme takovou léčbu, kdy obě poruchy jsou od sebe odděleny a 

rozhoduje se, které z nich se bude věnovat pozornost jako první. Druhá porucha 

(závislostní nebo duševní) je léčena následně po stabilizaci stavu v souvislosti s 

první, naléhavější diagnózou. Kalina a Vácha (2013) uvádějí, že v některých 

případech je vhodné věnovat pozornost dříve užívání látek, neboť jeho zvládnutí 

(respektive abstinence) podmiňuje spolupráci a úspěšnost klienta v léčebném 

programu pro zvládání duševních poruch. Jako další důvod uvádějí, že klinický 

obraz užívání drog může zastínit a zkreslit obraz duševní poruchy a je nesnadné 

odlišit od sebe symptomy a přesně diagnostikovat duševní onemocnění. Zároveň 

některé psychopatologické symptomy mohou být vyvolány účinkem návykové 

látky, proto po jejím vysazení může dojít k jejich ústupu nebo vymizení (Kalina, 

Vácha, 2013). 

V některých případech je naopak indikováno věnovat pozornost nejprve 

psychiatrickému onemocnění – a to zejména při klinicky průkazné sebemedikaci, 

tedy stavu, kdy jedinec užívá návykovou látku za účelem snížit a potlačit symptomy 

duševního onemocnění. V momentě kompenzace duševní poruchy by v takovém 

případě mělo dojít i k úpravě stavu v oblasti zneužívání návykových látek (za 

předpokladu, že nedošlo ještě k rozvoji závislosti) (Kalina, Vácha, 2013). 
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Fox a kol. (2011) identifikovali následující nevýhody tradičních přístupů (postupná 

a paralelní léčba) k léčbě osob s duální diagnózou: 

„Postupná léčba 

 nejistota, kterou poruchu léčit jako první; 

 neléčená porucha zhoršuje stav léčené poruchy; 

 není jasné, kdy je porucha léčena úspěšně; 

 klient není odeslán na potřebnou léčbu“ (Fox a kol., 2011, str. 12). 

4.2. Paralelní léčba 

Paralelní léčbou rozumíme léčbu obou poruch (závislostní i duševní) ve stejném 

čase, ale na odlišných místech. Problém klienta je tak rozdvojen do dvou a není na 

něj pohlíženo jako na celek. Tento model může být neefektivní zejména z důvodu 

náročné a někdy neexistující komunikaci mezi zařízeními, v jejichž péči je daný 

klient. 

Opět jsou zde uvedeny nevýhody tohoto modelu, které uvádějí Fox a kol. (2011): 

„Paralelní léčba 

 služby nejsou integrované; 

 poskytovatelé služeb spolu nekomunikují; 

 tíha integrace padá na klienta; 

 nikdo nepřijímá zodpovědnost za klienta; 

 odlišný jazyk a metodologie“ (Fox a kol, 2011, str. 12). 

4.3. Integrovaná léčba 

Fox a kol. (2011) označují tedy za nejefektivnější vědecky podložný přístup k léčbě 

pacientů s duální diagnózou integrovaný přístup. Jedná se o takový model léčby, 

kdy je závislostní porucha léčena společně s psychiatrickou poruchou na jednom 

místě pod vedením jednoho týmu nebo klíčového pracovníka. Tato forma léčby 

bývá někdy také nazývána „léčbou s dvojím ohniskem“ (Fox a kol,. 2011). 
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Přestože se jedná o nejlepší možný způsob zvládání obou poruch (tedy diagnózy 

závislosti i psychiatrického onemocnění), dostalo se jí v USA v roce 2011 pouze 2 % 

pacientů s duální diagnózou (Fox a kol., 2011). 

Integrovaná léčba představuje přístup, kdy psychiatrická diagnóza a závislostní 

porucha nejsou chápány jako dva oddělené problémy, ale jako dvě vzájemně se 

ovlivňující složky problému jednoho člověka s konkrétním příběhem. Integrovaná 

léčba je efektivnějším přístupem než dva předchozí uvedené modely, je 

ekonomicky méně nákladná a vykazuje lepší výsledky z hlediska úzdravy klienta 

(Kalina, Vácha, 2013). 

V USA jsou v rámci integrovaného přístupu známy ambulantní, stacionární a 

rezidenční programy. Rezidenční programy by bylo možné přirovnat 

k terapeutickým komunitám pro drogově závislé, jaké existují v ČR. Představují 

podpůrné prostředí, počítají s dlouhodobou léčbou (1 rok a více), snaží se 

odpovídat na specifické potřeby skupiny osob (Fox a kol., 2011).  

Klientelou jsou osoby se závislostní a duševní poruchou, které se vyskytují zároveň, 

klienti, kteří bývají často hospitalizovaní, z ostatních léčebných programů často 

vypadávají nebo jsou často zachyceni v systému soudnictví a věznictví. 

Integrovaná léčba pro osoby s duální diagnózou klade poměrně vysoké nároky na 

personál těchto zařízení. Tito pracovníci by měli být erudovaní v oblasti duálních 

diagnóz (k tomu mohou sloužit pravidelné konzultace s psychiatrem, který by měl 

být součásti integrovaného týmu), měli by mít zkušenosti z oblasti léčby závislostí. 

Důležitá je také osobnostní vyzrálost, aby terapeut mohl klienta provázet 

procesem léčby a klient mohl z léčby co nejvíce profitovat (Kalina, Vácha, 2013; Fox 

a kol., 2011). 

Přestože je vědecky podloženo, že integrovaný přístup k terapii osob s duální 

diagnózou je nejsmysluplnější a nejefektivnější (např. Fox a kol., 2011), není těchto 

zařízení dostatek, aby pokryla nároky a poptávku klientů, kteří se tak ocitají 

v meziprostoru mezi psychiatrickými zařízeními a zařízeními pro léčbu závislosti 

(Kalina, Vácha, 2013). Tyto léčby často předčasně opouštějí a jsou opakovaně 

hospitalizovaní při dekompenzaci jedné ze souběžně se vyskytujících poruch. 
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5. Léčba v terapeutických komunitách pro drogově závislé v ČR 

Protože se tato práce věnuje výzkumu mezi klienty, kteří se léčí v terapeutických 

komunitách pro drogově závislé, považuje autorka za vhodné představit krátce, jak 

je tento léčebný koncept pojímán v České republice. 

České terapeutické komunity pro drogově závislé nahlížejí na člověka s duální 

diagnózou holisticky, tedy v pojetí člověka jako celku, nikoli pouze jako součet 

jednotlivých částí (Kalina, Vácha, 2013). Tak i psychiatrická diagnóza je vnímána 

jako společný problém jedince vedle závislostní poruchy, přičemž obě je nutno léčit 

a věnovat jim péči současně. Z těchto důvodů jsou klienti s duální diagnózou do 

programu léčby v českých TK plně indikováni a patří do nich. Kalina (2008) 

k tomuto však dodává, že není žádoucí, aby se v TK vyskytovali klienti s velmi 

výraznými psychopatologiemi, jako jsou například schizofrenie nebo 

maniodepresivní psychózy. Aby klient mohl z léčebného programu profitovat, musí 

být dostatečně orientován v realitě a musí mít schopnost nést zodpovědnost za 

vlastní jednání (Kalina, 2008). V případě těžších duševních onemocnění je patrně 

vhodnější umístit klienta na specializované oddělení pro léčbu závislosti, které je 

zřizováno v rámci psychiatrického zařízení. 

Jak uvádějí Kalina a Vácha (2013), terapeutická komunita jako metoda nachází 

platné využití v léčbě ostatních duševních poruch mimo závislostní okruh 

(například psychózy nebo poruchy osobnosti). Účinné faktory terapeutické 

komunity mají potenciál přinášet prospěch klientům s duální diagnózou, je však 

nezbytné, aby součástí týmu (nebo alespoň ve spolupráci s týmem) byl psychiatr, 

který poskytuje konzultace klientům i pracovníkům, v indikovaných případech 

poskytuje psychiatrické a psychofarmakologické intervence. 

Úkolem farmakoterapie v terapeutické komunitě pro drogově závislé je stabilizovat 

klienta a usnadnit mu aktivní účast na léčebném procesu, nikoli mu ji znemožnit. 

Z toho tedy vyplývá, že není žádoucí, aby předepisovaná psychofarmaka měla 

výrazné tlumící účinky či výrazně korigovala nebo blokovala klientovy emoce 

(Kalina, Vácha, 2013). 

Je vhodné, aby psychiatr byl součástí týmu a orientoval se v problematice závislostí 

a citlivě předepisoval psychofarmaka s ohledem na klienty i zakořeněnou 
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nedůvěřivost terapeutických komunit vůči psychofarmakomedikaci v průběhu 

léčby. 

V České republice se většina terapeutických komunit pro drogově závislé hlásí ke 

konceptu tradičních komunit, které se sice nespecializují na problematiku duálních 

diagnóz, avšak nevyhýbají se takovým klientům a umí s nimi pracovat (Kalina, 

2008). 

Některé terapeutické komunity mají dle Kaliny a Váchy (2013) tendenci se (byť 

nevědomky) vyhýbat této náročné klientele s cílem zvýšit si statistickou úspěšnost 

léčby a nepřidělávat si problémy. 

6. Pozdní abstinenční psychopatologie 

Mezi klienty s duální diagnózou se objevuje skupina jedinců, kteří bezprostředně 

po začátku abstinence nevykazovali žádné psychopatologické symptomy, ani 

neměli psychiatrické onemocnění v dosavadní anamnéze. Přesto se u nich 

v průběhu léčby mohou objevit duševní obtíže, které není možné dát do souvislosti 

s kontextem léčby a případně jejím problematickým průběhem. Kalina a Vácha 

(2013) v publikovaném článku o integrované léčbě klientů s duální diagnózou 

pojmenovali tento fenomén „pozdní abstinenční psychopatologie“. 

Citovaní autoři dále uvádějí, že se v některých případech jednalo o tak závažné 

psychopatologické symptomy, že vyžadovali psychiatrickou i 

psychofarmakologickou intervenci. Obraz duševních onemocnění byl v souladu 

s nejčastěji uváděnými poruchami – jednalo se zejména o depresivní a úzkostné 

poruchy, poruchy příjmu potravy, pocity depersonalizace, derealizace a 

sebepoškozování (Kalina, Vácha, 2013). 

Otázkou však zůstává, z jakého jádra tyto psychopatologické symptomy vycházejí, 

a proč se manifestují s takovým zpožděním po vysazení návykové látky. 

Pravděpodobně budou projevem nějaké hlouběji ležící poruchy nebo traumatu. U 

většiny těchto klientů je možné vystopovat již předchozí těžké průběhy abstinence 

z hlediska psychopatologických symptomů.  

Nebylo by bez zajímavosti hlouběji prozkoumat, zda se v procesu léčby skutečně 

neobjeví faktor, který zapůsobí jako spouštěč psychické poruchy. Autoři uvádějí 

latenci těchto projevů přibližně 4-5 měsíců, což je doba, kdy bývá klient zpravidla 
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ve druhé fázi léčby, kde dochází k zásadním a nejhlubším změnám v procesu léčby, 

klient se skutečně dostává sám k sobě a zároveň také přibývá kontaktů s okolním 

světem (Kalina, 2008). 
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7. Metody výzkumu 

Formou výzkumu je kvantitativní výzkumný design. Studie byla provedena 

prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, který byl vytvořen pro účely této 

práce. 

Pro spolupráci byly osloveny dvě terapeutické komunity pro drogově závislé. Sběr 

dat probíhal v červenci roku 2015, v této době se v obou zařízeních dohromady 

léčilo celkem 34 klientů. 

Informace v dotazníku pocházejí ze dvou zdrojů – první část tvoří odpovědi 

respondentů a ve druhé části jsou data doplněna a porovnána s objektivními 

informacemi psychiatra, v jehož péči jsou klienti terapeutických komunit, v nichž 

probíhal tento výzkum. Tato data pocházejí z pravidelných psychiatrických sezení, z 

anamnézy a z dokumentace, kterou má psychiatr k dispozici. 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku (který je přílohou této práce – viz Příloha č. 3) 

vyslovili oslovení respondenti informovaný souhlas s účastí na výzkumu a 

s prezentací dat prostřednictvím diplomové práce. Účast na výzkumu byla 

dobrovolná a anonymní. Data získaná z psychiatrické dokumentace klientů 

obdržela autorka této práce pod kódy, nepřišla tedy do styku se žádnými osobními 

údaji, na jejichž základě by bylo možné respondenty identifikovat. 

Na konci dotazníku respondenti zároveň vyslovovali souhlas nebo nesouhlas 

s využitím údajů z psychiatrické dokumentace pro účely této práce.  

7.1. Metody analýzy dat 

Data z dotazníků byla následně utříděna s využitím softwaru Microsoft Excel. 

Získané údaje byly zpracovány metodou prosté statistiky a pro přehlednější 

prezentaci byly vytvořeny tabulky a grafy. Pro vyjádření závislosti dvou 

proměnných (zejména vtahu mezi druhem užívané návykové látky a psychiatrickou 

diagnózou nebo symptomem) byly vytvořeny kontingenční tabulky. Pro relevantní 

grafické srovnání více jevů byla původní hrubá data převedena na procenta nebo 

hodnoty, které byly získány vynásobením koeficientem vytvořeným pro účel 

každého případu. Tímto krokem byl ošetřen nepoměr mezi počty respondentů 

v jednotlivých kategoriích. 
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7.2. Cíle výzkumu 

 Provést pilotní studii v oblasti fenoménu sebemedikace u klientů s duální 

diagnózou, kteří se léčí v terapeutických komunitách pro drogově závislé a 

získat podklady pro budoucí hlubší výzkum; 

 Popsat, jaké jsou nejčastější psychiatrické poruchy, objevující se u klientů 

v terapeutických komunitách pro drogově závislé; 

 Zhodnotit, zda u těchto klientů existuje souvislost mezi psychiatrickou 

poruchou a typem užívané návykové látky; 

 Prozkoumat fenomén sebemedikace; 

 Prozkoumat fenomén „pozdní abstinenční psychopatologie“. 

7.3. Dílčí cíle a otázky 

 Fenomén sebemedikace; 

o Užívali klienti s DD návykové látky za účelem zmírnit psychické potíže, 

které přímo nesouvisely s užíváním návykové látky? 

 Pozdní abstinenční psychopatologie; 

o Jak se liší pozdní symptomatika po odnětí NL od té u klientů 

s psychiatrickou diagnózou v anamnéze? 

 Psychiatrické poruchy a návykové látky; 

o Jaké psychiatrické poruchy se u zkoumaných klientů nejčastěji 

vyskytují? 

o Existuje souvislost mezi typem psychiatrické poruchy vyskytující se u 

zkoumaných klientů a druhem užívané návykové látky 

7.4. Popis výzkumného souboru 

Základní soubor tvoří všichni klienti léčení v TK České republice v daném období. 

Dle údajů NMS bylo v roce 2012 registrováno 15 zařízení, které využívají formu 

terapeutické komunity jako léčebnou metodu (Mravčík a kol., 2013). Tato zařízení 

dohromady nabízejí kapacitu 293 lůžek. NMS poskytuje údaje pouze od devíti ze 
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zmíněných TK, které tedy s kapacitou 154 lůžek poskytly v roce 2012 služby 401 

klientům (Mravčík a kol., 2013). 

Výzkumný soubor je tvořen klienty s duální diagnózou, kteří se v roce 2015 léčili 

v rámci integrativního přístupu ve dvou vybraných terapeutických komunitách 

s kapacitou 18 a 21 klientů. Klienti s duální diagnózou tvoří přibližně 47% populace 

klientů léčených v českých TK (Kalina, Vácha, 2013, str. 145).  

Z důvodu časové, finanční a organizační náročnosti výzkumu, který by zahrnoval 

všechny TK v České republice, se autorka této práce rozhodla celý soubor 

zredukovat na dvě vybraná zařízení. Důvodem výběru právě těchto dvou 

konkrétních zařízení byla spolupráce s psychiatrem, který v těchto komunitách 

působí. Výběr zařízení byl tedy záměrný a nenáhodný. 

V rámci těchto dvou TK již jsou do výzkumu zařazeni všichni klienti, kteří se alespoň 

jednou zúčastnili psychiatrického sezení nebo jsou v pravidelné péči psychiatra. 

V tomto druhém stupni tedy byli probandi vybíráni metodou totálního výběru 

(výzkumný soubor zahrnuje celou populaci ze základního souboru klientů ve 

vybraných komunitách). (Miovský, 2006). 

Výzkumný soubor zahrnuje pouze klienty vybraných TK, není tedy reprezentativní a 

závěry není možné zobecnit na celou populaci klientů léčících se v TK. 

Výzkumný soubor tvoří klienti dvou terapeutických komunit pro drogově závislé, 

kteří byli v první polovině roku 2015 aktuálně v péči psychiatra. Výzkumný soubor 

čítá 34 klientů, z toho 20 mužů a 14 žen ve věku od 17 do 46 let, kde průměrný věk 

je 29 let. 

Nejvyšším dosažením vzděláním poloviny respondentů je základní vzdělání (17 

osob), dále středoškolské vzdělání bez maturity (11 osob) a středoškolské vzdělání 

s maturitou (6 osob). 

Průměrný čas respondentů strávený v TK, kde se v době sběru dat aktuálně léčili, 

byl 23 a půl týdne (min=2, max=52). Průměrný čas strávený v léčbě (indikátor TIP – 

Time in Programme) byl tedy přibližně 6 měsíců, což je velmi dobrý ukazatel 

schopnosti TK udržet klienty v léčbě. Dvojnásobně přesahuje tzv. minimální 

potřebnou dobu, která představuje 3 měsíce (Kalina, 2007). 
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Dále byl u respondentů sledován i počet započatých, úspěšně ukončených či 

předčasně ukončených léčeb. Všechna čísla jsou uvedena v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 1: Popis výzkumného souboru – pohlaví a nejvyšší dosažené vzdělání 

Muž 20 Základní 17

Žena 14 SŠ bez maturity 11

SŠ s maturitou 6

Pohlaví Nejvyšší dosažené vzdělání

 

Tabulka č. 2: Popis výzkumného souboru – věk a čas strávený v léčbě 

Min Max Medián Průměr

Věk 17 46 29 29,35

Čas strávený v TK (v týdnech) 2 52 21 23,50

Počet započatých léčeb 1 9 2,5 2,94

Počet ukončených léčeb 0 4 0 0,52

Počet neukončených léčeb 0 7 1 1,53  
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8. Výsledky 

V této kapitole jsou prezentována data získaná z dotazníků a utříděna do tabulek a 

grafů. V grafu č. 1 vidíme zastoupení respondentů podle typu primární užívané 

látky. Z grafu je patrné, že nejpočetněji zastoupenou skupinou byli uživatelé 

pervitinu (26 osob) a následně respondenti, kteří uvedli užívání dvou a více látek 

současně, přičemž ani jednu neoznačili jako primární (19 osob). Tato kategorie 

bude následně v textu označována jako „polyvalentní užívání“ nebo „užívání více 

látek současně“ nebo také diagnóza F19.2 podle MKN-10. 

Graf č. 1: Primární užívaná látka 
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Graf č. 2 znázorňuje zastoupení užívaných látek mezi respondenty, kteří uvedli 

uživání více látek současně, ale zároveň uvedli jednu látku jako primární. Můžeme 

vidět, že nejčastěji ke své primární droze užívali pervitin (25), THC (19) a na třetím 

místě opiáty (10). 

Graf č. 2: Užívaná látka při polyvalentním užívání 

 

 

V tabulce a grafu č. 3 můžeme vidět rozdělení uživatelů více látek současně podle 

druhu primární užívané návykové látky. Zde je patrné, že všichni respondenti, kteří 

uvedli THC jako svou primární drogu, užívali zároveň ještě nějakou další látku. 

Oproti tomu polovina uživatelů pervitinu užívala pouze pervitin. Z uvedené tabulky 

i grafu je patrné, že trendem mezi respondenty je spíše užívání více látek současně, 

nikoli věrnost pouze jedné primární látce. 

Tabulka č. 3: Polyvalentní užívání dle primární drogy 

Celkem uživatelů Polyvalentní užívání Podíl

Alkohol 4 3 75,00%

Pervitin 26 13 50,00%

Opiáty 7 5 71,40%

THC 5 5 100,00%  
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Graf č. 3: Polyvalentní užívání dle typu primární drogy 
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Kombinaci užívaných látek znázorňují křivky v grafu č. 4. Z grafu můžeme odečíst, 

které drogy se vyskytovaly nejčastěji současně u jednoho uživatele. Absolutní čísla 

jsou vyjádřena v tabulce č. 4. 

Graf č. 4: Kombinace užívaných látek 

 

 

Z grafu a tabulky č. 4 je patrné, že velmi častou kombinací bylo užívání pervitinu a 

THC (17 z 25 uživatelů pervitinu užívalo THC a všichni respondenti, kteří uvedli jako 

primární drogu THC, užívali zároveň i pervitin (5 osob). Pervitin byl častou volbou 

číslo dvě i u uživatelů opiátů (9 z 10). Uživatelé alkoholu kombinovali svou primární 

drogu nejčastěji opět s pervitinem (6 osob) a s THC (5 osob). Pozornost zasluhuje i 

kombinace opiátů s benzodiazepiny (6 s deseti uživatelů opiátů uvedlo současné 

užívání benzodiazepinů, 6 ze 7 respondentů, kteří přiznali užívání benzodiazepinů, 

byli primárně uživatelé opiátů). Všichni uživatelé kokainu, extáze, LSD, ketaminu a 

psilocybinu byli respondenti, kteří uvedli jako primární drogu pervitin. 
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Z těchto dat je patrné, že pervitin je nejčastěji kombinovanou látkou, kterou 

respondenti užívají současně se všemi druhy uvedených drog. 

Tabulka č. 4: Kombinace užívaných látek 

Alkohol 

(n=7)

Pervitin 

(n=25)

Opiáty 

(n=10)

THC 

(n=19) LSD (n=7)

Kokain 

(n=5)

Extáze 

(n=7)

BZD 

(n=7)

Ketamin 

(n=3)

Psilocybin 

(n=6)

Alkohol (n=7) x 6 3 5 2 2 2 2 2 2

Pervitin (n=25) 6 x 9 17 7 5 7 6 3 6

Opiáty (n=10) 3 9 x 3 2 1 2 6 3 2

THC (n=19) 5 17 3 x 6 5 6 3 2 5

LSD (n=7) 2 7 2 6 x 5 5 2 3 3

Kokain (n=5) 2 5 1 5 5 x 3 1 2 3

Extáze (n=7) 2 7 2 6 5 3 x 1 2 4

BZD(n=7) 2 6 6 3 2 1 1 x 2 2

Ketamin (n=3) 2 3 3 2 3 2 2 2 x 2

Psilocybin (n=6) 2 6 2 5 3 3 4 2 2 x  

Následující graf (graf č. 5) znázorňuje zastoupení jednotlivých psychiatrických 

diagnóz (mimo diagnózu závislosti na návykových látkách), které u respondentů 

stanovil psychiatr. Diagnózy vyplývají ze závěru pravidelných psychiatrických 

sezení, která probíhají s každým nově přijatým klientem alespoň jednou a dále dle 

potřeby nebo na vyžádání. Jedná se tedy o sekundární data získaná 

z dokumentace, nikoli sebraná pouze pro účely tohoto výzkumu. 
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Z grafu č. 5 je patrné, že nejpočetněji zastoupenou skupinou diagnóz byly poruchy 

osobnosti (F60.3 – hraniční porucha osobnosti, nezralá, nezdrženlivá porucha 

osobnosti a smíšená porucha osobnosti). Dále se u respondentů často vyskytovala 

depresivní porucha (F33) následovaná psychotickými poruchami vyvolanými 

užíváním návykových látek (F15.5 – psychotická porucha vyvolaná užíváním 

stimulancií, F19.5 – psychotická porucha vyvolaná užíváním více látek současně a 

F19.7 – psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem vyvolaná užíváním 

více látek současně). Legenda k označením jednotlivých diagnóz dle MKN-10 je 

uvedena v poznámce pod čarou. 

Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých psychiatrických diagnóz mezi respondenty1 

 

                                                   
1 
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Tabulka č. 6 shrnuje počet respondentů, kteří měli vedle diagnózy závislosti na 

návykových látkách ještě další psychiatrickou komorbiditu. Vidíme, že respondentů 

s duální diagnózou bylo celkem 27 (n=34). Pravidelnou psychiatrickou péči 

vyžadovalo celkem 16 respondentů. Méně než polovina respondentů, kteří se léčili 

během pobytu v TK pro další psychiatrické onemocnění vedle závislosti na 

návykové látce (13, n=27) se pro své onemocnění léčila již před počátkem užívání 

drog. 

Celkem u 13 respondentů bylo diagnostikováno více než jedno duševní 

onemocnění vedle diagnózy závislosti na návykových látkách. 

Tabulka č. 6: Počet respondentů s duální diagnózou 

Celkem klientů 34

Počet klientů s DD 27

Počet klientů v pravidelné 

psychiatrické péči

16

Počet klientů léčených pro 

psychiatrické onemocnění před 

počátkem užívání drog

13

Počet klientů s více než jednou 

psychiatrickou diagnózou 13  

Jak již bylo uvedeno výše, z celkového počtu respondentů, jimž bylo 

diagnostikováno duševní onemocnění, bylo v pravidelné péči psychiatra 16 osob. 

Z této skupiny užívalo celkem 15 respondentů psychiatrickou medikaci. Zastoupení 

užívaných psychofarmakologických skupin shrnuje tabulka č. 7. Nejčastěji se 

jednalo o léky ze skupiny antidepresiv (11 osob), dále o antipsychotika a anxiolytika 

(léky na potlačení úzkosti). Jeden respondent uvedl užívání preparátu na potlačení 

symptomů spojených s ADHD. 

Tabulka č. 7: Počet respondentů užívajících psychofarmaka v rámci léčby 

Využívané skupiny léků

Celkem klientů v 

psychiatrické péči

16 Antidepresiva 11

Celkem klientů s 

psychofarmakoterpií

15 Anxiolytika 7

Antipsychotika 8

Jiné (ADHD) 1  

Další otázka v dotazníku se věnovala subjektivnímu hodnocení sebemedikace 

symptomů duševního onemocnění, respondenti byli tázáni, zda užívali návykové 
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látky s cílem zmírnit duševní obtíže, pokud se u nich objevily. V grafu č. 6 vidíme, že 

ze všech oslovených respondentů celkem 29 (n=34) uvedlo, že užívali návykové 

látky právě z uvedených důvodů, mezi respondenty s duální diagnózou se jednalo o 

23 osob (n=27). Obě čísla je možné považovat za poměrně vysoká. 

Graf č. 6: Subjektivní hodnocení sebemedikace patologických symptomů 

návykovou látkou 

 

 

Dalším důležitým ukazatelem z hlediska teorie sebemedikace byla souvislost mezi 

primární užívanou látkou a psychiatrickou diagnózou. Tento vztah ukazuje graf č. 7. 

Pro zajištění relevance ve srovnávání byla absolutní čísla převedena na procenta 

pro každou kategorii, aby mohly být body zaneseny do jednoho grafu bez zkreslení 

způsobeného rozdílným počtem respondentů v každé kategorii. 

Nejvíce byly všechny diagnózy zastoupeny mezi uživateli více látek současně, tedy 

s diagnózou závislosti F19.2. Mezi téměr všemi respondenty s duální diagnózou se 

vyskytuje vysoký počet právě těchto uživatelů, výjimku tvoří pouze respondenti, u 

nichž bylo diagnostikována porucha aktivity a porucha pozonosti (ADHD, F90.0), 

nejméně v porovnání s ostatními kategoriemi se vyskytovali mezi respondenty 

s diagnózou F60.8 (nezralá, nezdrženlivá porucha osobnosti). 

Všichni respondenti, u nichž bylo diagnostikováno ADHD (F90.0), byli uživatelé 

pervitinu. Smíšená porucha chování a emocí se začátkem v dětství (F92.9) byla 

nejčastěji diagnostikována respondentům užívajícím více látek současně nebo THC. 
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Uživatelé alkoholu se nejčastěji léčili pro schizotypální poruchu (F21) a pro 

periodickou depresivní poruchu (F33), kterou nejčastěji trpěli i uživatelé opiátů. 

Psychotické poruchy byly zastoupeny nejvíce mezi uživateli pervitinu a více látek 

současně (70%), následovány uživateli THC (40%). 

Pro depresivní poruchu (F33) byli nejčastěji v péči psychiatra uživatelé více látek 

současně (60%), dále uživatelé opiátů a pervitinu (50%) a uživatelé alkoholu (25%). 

Poruchy osobnosti trápily zejména uživatele více látek současně a uživatele 

pervitinu. 

Graf č. 7: Vztah primární drogy a psychiatrické komorbidity2 
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Grafy č. 8-12 znázorňují zastoupení jednotlivých psychiatrických diagnóz mezi 

respondenty rozdělenými dle typu užívané primární návykové látky. Na první 

pohled je zjevné, že křivky jsou nerovnoměné, což značí, že užívání některých látek 

by mohlo být spojeno s konkrétním druhem duševní poruchy. Výjimku tvoří pouze 

polyvalentní užívání, kde jsou zastoupeny téměř všechny návykové látky, proto je i 

soubor psychiatrických diagnóz velmi pestrý. 

Uživatelé pervitinu z výzkumného souboru se nejčastěji léčili pro poruchy 

osobnosti, konkrétně pro nezralou, nezdrženlivou poruchu osobnosti (F60.8) a 

hraniční poruchu osobnosti (F61). Dále se mezi těmito respondenty často 

vyskytovaly psychotické poruchy způsobené užíváním stimulancií nebo více látek 

současně (F15.5, F19.5, F19.7). Ačkoli všichni respondenti, kteří se léčili pro 

poruchu aktivity a pozornosti (F90.0), byli uživatelé pervitinu, mezi touto skupinou 

tato diagnóza zabírá spíše méně významnou pozici. 

Téměř srovnatelně jako psychotické poruchy se u těchto uživatelů objevovala i 

periodická depresivní porucha (F33). 

Naopak zanedbatelné procento mezi uživateli pervitinu tvořili respondenti se 

schizotypální a schizoafektivní smíšenou poruchou (F21 a F25.2). 

Graf č. 8: Zastoupení psychiatrických diagnóz mezi uživateli pervitinu 

 

 

Křivka znázorňující výskyt psychiatrických onemocnění mezi uživateli opiátů je 

velmi ostrá a nerovnoměně rozložená. Mezi opiátovými uživateli se vyskytovaly 
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téměř výhradně depresivní poruchy (F33) a smíšená porucha osobnosti. Ostatní 

diagnózy byly mezi těmito uživateli zastoupeny jen minimálně (psychotické 

poruchy pouze u jednoho uživatele opiátů, stejně jako hraniční porucha osobnosti. 

Vše uvedené je patrné z grafu č. 9. 

Graf č. 9: Zastoupení psychiatrických diagnóz mezi uživateli opiátů 

 

Mezi uživateli alkoholu byla jednoznačně nejvíce zastoupena depresivní 

onemocnění (F33), dále poruchy osobnosti (F60.8, F61) a psychotické poruchy. Je 

nutné dodat, že uživatelé alkoholu často tuto látku kombinovali s dalšími drogami, 

zejména s pervitinem, proto není možné jednotlivé diagnózy dávat do přímé 

souvislosti s užíváním pouze alkoholu. 

Graf č. 10: Zastoupení psychiatrických diagnóz mezi uživateli alkoholu 
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Obraz psychiatrických nemocí u respondentů, kteří uvedli jako primární drogu THC, 

je podobný jako u uživatelů pervitinu, a to zejména v oblasti psychotických 

onemocnění a poruch osobnosti. Právě tyto kategorie psychiatrických diagnóz se 

mezi nimi objevovaly nejvíce, jak je možné vyčíst z grafu č. 11. Méně významný byl 

výskyt schizoafektivní poruchy (F25.2) a smíšené úzkostné a depresivní poruchy 

(F41.2). 

Graf č. 11: Zastoupení psychiatrických diagnóz mezi uživateli THC 

 

 

U respondentů závislých na více návykových látkách současně je spektrum 

psychiatrických onemocnění nejpestřejší. Jsou mezi nimi zastoupeni uživatelé 

s psychotickými poruchami, vyvolanými užíváním pervitinu, THC nebo více látek 

současně, dále respondenti s psychiatrickými poruchami i s poruchami osobnosti. 

Naopak se v této skupině vůbec nevyskytovali uživatelé s poruchami aktivity a 

pozornosti. Tato data jsou prezentována v grafu č. 12. 



33 

Jak již bylo řečeno výše, tato kategorie respondentů vykazuje takovou míru 

kombinace užívaných látek, že není možné v datech v této podobě vyhledávat 

souvislosti mezi konkrétní psychiatrickou diagnózou a druhem užívané návykové 

látky. 

Graf č. 12: Zastoupení psychiatrických diagnóz mezi uživateli více návykových látek 

současně 

 

 

Následující úsek se věnuje symptomům, naznačujícím duševní nepohodu, a jejich 

vývoji před začátkem drogové kariéry, během užívání drog a během léčby v TK. 

Symptomy byly formulovány v dotazníku a nabídnuty formou výčtu, z něhož mohli 

respondenti vybírat. Dále mohli uvádět další symptomy, které se u nich v některé 

době jejich drogové kariéry objevily, ale v tabulce uvedeny nebyly. Tyto symptomy 

jsou v grafech označeny jako „jiné“ a jejich povaha je definována vždy 

bezprostředně pod příslušným grafem. 

Graf č. 13 prezentuje spektrum symptomů, které se u respondentů objevily ještě 

před začátkem jejich užívání návykových látek. Vidíme, že respondenti vzpomínali 

na širokou škálu symptomů, nejvíce uváděli silné pocity méněcennosti, úzkosti, 

deprese, výkyvy nálad, neschopnost se soustředit. Kategorie symptomů by bylo 

možné pro potřeby dalšího srovnávání rozdělit do následujících kategorií: 

psychotické projevy, kam by spadaly pocity na zbláznění, pocity pronásledování a 

halucinace, dále poruchy afektivity v negativním smyslu, kam spadají úzkosti, 

deprese, myšlenky na sebevraždu, silné pocity méněcennosti, sebepoškozování a 
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poruchy afektivity ve smyslu pozitivním (projevující se nesoustředěností, 

roztěkaností, tenzí, impulzivitou, vztahovačností), kam spadají neschopnost se 

soustředit, výkyvy nálad, vztahovačnost a verbální i neverbální agrese. Jedná se o 

umělé roztřídění navrhované autorkou pouze pro účely této práce. 

S tímto rozdělením tedy vidíme, že nejčastěji udávané symptomy byly úzkostně 

depresivní projevy, které tvoří převážnou většinu všech uvedených symptomů. 

Graf č. 13: Psychopatologické symptomy před začátkem užívání drog 

 

Jiné: Hyperaktivita 

Graf č. 14 ukazuje, jaké symptomy se respondenti výzkumu snažili potlačit 

užíváním návykových látek během jejich drogové kariéry. Opět je možné 

pozorovat, že většinu tvoří úzkostně-depresivní projevy – úzkosti, deprese, silné 

pocity méněcennosti, myšlenky na sebevraždu a dále výkyvy nálad. 
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Z dalších důvodů, které respondenti uváděli jako příčinu dalšího užití návykové 

látky, byl smutek, strach, nespavost, hyperaktivita a touha po navození změněného 

stavu vědomí. 

Graf č. 14: Subjektivní sebemedikace dle psychopatologických symptomů 

 

Jiné: Smutek, strach, nespavost, hyperaktivita, změna vědomí 

Následující projevy, které popisuje graf č. 15, se objevily během léčby 

v terapeutické komunitě, tedy různou dobu po vysazení drog při plné abstinenci. 

Opět vidíme relativně častý výskyt úzkostných pocitů a výkyvů nálad, téměř úplně 

však vymizely psychotické projevy, jako jsou halucinace, pocity pronásledování 

nebo pocity na zbláznění, které pravděpodobně souvisely s užíváním pervitinu a 

THC. 
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K původnímu výčtu projevů se v TK přidaly ještě noční můry, sny o drogách a o 

úrazech, pocity sebelítosti a verbální agrese. 

Graf č. 15: Psychopatologické symptomy, které se objevily během léčby v TK 

 

Jiné: Verbální agrese, sny o drogách, noční můry o úrazech, sebelítost 
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Objektivní hodnocení psychiatra na základě pozorování a rozhovorů s pacienty 

(respondenty výzkumu) se od subjektivního vnímání symptomů respondenty 

v nejčastějších symptomech příliš zásadně neliší (graf č. 15 a 16). Oba zdroje 

uvádějí jako nejčastější výskyt depresí, úzkostí, výkyvů nálad a vztahovačnosti. 

Psychiatr u svých pacientů však více pozoroval psychotické projevy během léčby 

v TK, než jak to popsali sami klienti. Dále uvádí také výrazně častější výskyt 

suicidálních tendencí. Dále psychiatr identifikoval další projevy duševní nepohody, 

které se u respondentů objevily v TK, ale nebyly uvedeny v nabízené tabulce. Jedná 

se o impulzivitu, bludné myšlení, verbální agresi a nespavost. 

Graf č. 16: Psychopatologické symptomy, které identifikoval psychiatr během léčby 

v TK 

 

Jiné: Bludné myšlení, impulzivita, verbální agrese, nespavost 

 

Dalším objektivním přínosem psychiatra v podobě dat bylo hodnocení užívání 

návykových látek a psychiatrického onemocnění z hlediska příčiny a důsledku. 

Zdrojem byla opět dokumentace klientů a závěry psychiatrických sezení. Výsledky 

prezentují tabulky č. 8 a 9. První nabízí uspořádání dle psychiatrického 

onemocnění, ve druhé je proměnnou druh užívané návykové látky. 

Z obou tabulek vyplývá, že není možné stanovit, zda ve zvoleném výzkumném 

souboru převládá užívání drog jako příčina duševních obtíží, nebo naopak, a to jak 
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z hlediska kategorií jednotlivých diagnóz, tak z hlediska kategorií dle druhu užívané 

návykové látky. 

Častějším se jeví být případ, kdy užívání drog nebo psychické obtíže vycházejí jedno 

z druhého, u respondentů s nějakou poruchou osobnosti však vidíme i společnou 

příčinu obou patologických jevů. V takovém případě se často jedná o samotnou 

poruchu osobnosti nebo o závažnou traumatizaci v anamnéze (v dětství či 

v dospělosti). 

Překvapivým se může zdát případ psychotických diagnóz, kdy psychiatr označil 

téměř rovnoměrně výskyt užívání drog jako příčiny i jako důsledku psychických 

obtíží. Dalo by se očekávat, že toxické psychózy budou mnohem více jednoznačně 

důsledkem užívání pervitinu nebo THC. Můžeme však usuzovat, že respondenti po 

objevení psychotických symptomů pokračovali v užívání návykových látek s cílem 

právě tyto symptomy potlačit, čímž se dostávali do bludného kruhu. 

Tabulka č. 8: Užívání drog jako příčina nebo důsledek psychopatologických 

symptomů – dle diagnózy 

Diagnóza Celkem

UD je příčinou 

psych. obtíží

Psych. obtíže jsou 

příčinou UD

F21 1 1 1 0

F25.2 1 1 0 0

F41.2 1 0 0 1 hraniční porucha osobnosti

F60.3 4 2 1 3 hraniční porucha osobnosti, traumatizace v 

dětsví

F60.8 8 4 5 4 traumatizace v dětství

F61 10 4 4 2 porucha osobnosti, traumatizace

F50.3 2 0 0 2 hraniční porucha osobnosti, traumatizace v 

dětství

F90.0 2 1 2 1

F92.9 1 1 1 1

F15.5, F19 7 7 5 2

F33 8 4 3 3 hraniční porucha osobnosti, traumatizace v 

dětství

Společná příčina
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Graf č. 17 lépe ilustruje data uvedená v tabulce výše (tabulka č. 8). Vidíme, že 

křivky pro definování příčiny užívání drog nebo psychických obtíží svůj tvar 

víceméně kopírují. Zároveň křivka pro společnou příčinu se nejvíce blíží vrcholům, 

které představují poruchy osobnosti či depresivní poruchu. 

Graf č. 17: Užívání drog jako příčina nebo důsledek psychiatrických symptomů – dle 

diagnózy 
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Z následující tabulky (tabulka č. 9) můžeme odečíst, že ani po rozdělení uživatelů 

do kategorií dle typu primární užívané látky není možné nalézt skupinu, ve které by 

převládlo buď užívání drog nebo psychické obtíže jako příčina nebo důsledek. 

Společnou příčinu užívání drog i psychických potíží vidíme v tomto případě 

nejčastěji u respondentů, jejichž primární droga byla pervitin, nebo byli závislí na 

více látkách současně. Opět se jedná nejčastěji o poruchy osobnosti či závažnou 

traumatizaci v dětství nebo v dospělosti. 

Tabulka č. 9: Užívání drog jako příčina nebo důsledek psychiatrického onemocnění 

– dle typu užívané látky 

 

Následující dva grafy (č. 18a a 18b) zobrazují výše uvedená data názorněji. Je 

možné vidět, že všechny křivky (každá křivka představuje typ primární užívané 

látky) jsou pravidelné bez ostřejších výkyvů. 

Užívání drog jako příčina nebo důsledek psychických obtíží jsou pro všechny látky 

poměrně vyrovnané s tíhnutím spíše k příčině v psychických potížích (s výjimkou 

THC, kde převládá užívání drog jako důsledek psychických potíží). Nejméně často 

označil psychiatr společnou příčinu pro užívání drog i psychické onemocnění. 

Celkem
UD je příčinou 

psych. obtíží

Psych. obtíže jsou 

příčinou UD

Alkohol 4 3 4 1

Pervitin 26 11 12 8
hraniční porucha osobnosti, porucha osobnosti, 

traumatizace, traumatizace v dětství

Opiáty 7 4 2 2
hraniční porucha osobnosti, traumatizace v 

dětství

THC 5 3 4 1

Polyvalentní 

užívání
19 10 10 5

hraniční porucha osobnosti, porucha osobnosti, 

traumatizace, traumatizace v dětství

Společná příčina
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Graf č. 18a: Užívání drog jako příčina nebo důsledek psychopatologických 

symptomů – dle typu užívané látky 

 

Graf č. 18b znázorňuje stejnou problematiku jako graf č. 18a (tedy užívání drog 

jako příčinu nebo důsledek psychických obtíží podle typu primární užívané látky), 

vrcholy obrazce však v tomto případě tvoří jednotlivé návykové látky. 

Opět vidíme, že psychické obtíže jako příčinu užívání návykových látek vidíme 

nejvíce u uživatelů THC a alkoholu. 

V případě uživatelů opiátů spíše převládá názor, že jejich psychické obtíže jsou 

důsledkem užívání návykových látek. 

U uživatelů pervitinu a více látek současně jsou tyto hodnoty vyrovnané. 

Společná příčina se objevuje nejčastěji u uživatelů pervitinu, nejméně často ji 

psychiatr uvedl u uživatelů alkoholu. 
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Graf č. 18b: Užívání drog jako příčina nebo důsledek psychopatologických 

symptomů – dle typu užívané látky 

 

Poslední část výsledků prezentuje jednotlivé projevy duševní nepohody, které se u 

resondentů objevily, a srovnává jejich výskyt před začátkem užívání drog a během 

léčby v terapeutické komunitě. Z důvodu nízkého počtu respondentů v ostatních 

kategoriích byly vytvořeny grafy pouze pro kategorii uživatelů pervitinu a více látek 

současně, kde je možné popisovat trendy v poklesu či nárůstu výskytu symptomů 

(data o výskytu symptomů u uživatelů ostatních látek je následně možné zhlédnout 

v tabulkách č. 10 a11). První dva sloupce v těchto grafech přestavují výskyt 

sympotmů před začátkem užívání drog a během léčby v TK, třetí sloupec u každého 

symptomu představuje celkový počet výskytů daného projevu ve všech 

kategoriích, aby bylo možné určit poměr zastoupení symtpomu pro danou 

kategorii. 

U uživatelů pervitinu (graf č. 19) můžeme v období abstinence během léčby 

v terapeutické komunitě pozorovat pokles všech symptomů duševní nepohody 

s výjimkou výkyvů nálad. Během léčby v TK se oproti situaci před začátkem užívání 

pervitinu u klientů ani jednou neobjevilo sebepoškozování, výrazně se snížil i 

výskyt myšlenek na sebevraždu, poctů méněcennosti, deprese a potíží s jídlem. 
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Naopak úzkosti zmizely pouze u dvou ze dvanácti respondentů, kteří užívali 

pervitin. 

Celkově by se dalo hodnotit, že respondenti s diagnózou závislosti na pervitinu 

zvládají abstinenci v TK z hlediska výskytu symptomů duševního onemocnění lépe 

než před začátkem užívání drog. 

Graf č. 19: Symptomy uživatelů pervitinu před začátkem užívání drog a v TK 

 

 

U resopndentů, kteří uvedli závislost na více látkách současně, pozorujeme opět 

mírné zvýšení výskytu úzkostí a výkyvů nálad. U ostatních symptomů došlo spíše ke 

snížení (zejména neschopnost se soustředit, potíže s jídlem, silné pocity 

méněcennosti), některé symptomy vymizely úplně (pocity pronásledování, 

halucinace, sebepoškozování), nebo zůstala situace stejná jako před začátkem 

užívání drog (pocity na zbláznění, vztahovačnost). 
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Graf č. 20: Symptomy uživatelů více látek současně před začátkem užívání drog a v 

TK 

 

 

Grafické srovnání výskytu symptomů duševní nepohody ve všech kategoriích 

uživatelů je možné zhlédnout v grafu č. 21. První sloupeček představuje počet 

respondentů, u nichž se daný symptom objevil před začátkem užívání drog, druhý 

počet respondentů, kteří udali výskyt symptomu během abstinence a léčby v TK. 

Situace je velmi podobná jako u uživatelů pervitinu a více látek současně – u všech 

respondentů vidíme v období abstinence mírný nárůst úzkostí a častější výkyvy 

nálad. Symptom, který byl v dotazníku nazván „pocity na zbláznění“ se objevoval 

ve stejné míře jak před začátkem užívání drog, tak během léčby v TK. U všech 

ostatních symptomů došlo k poklesu. Nejvýznamněnšjí byl tento pokles 

v následujících oblastech: neschopnost se soustředit, potíže s jídlem, silné pocity 

méněcennosti, sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu. 



45 

Graf č. 21: Symptomy všech respondentů před začátekm užívání drog a v TK 

 

 

Poslední graf (graf č. 22) vykresluje subjektivní dojem sebemedikace návykovou 

látkou za účelem potlačení uvedených symptomů. Otázka v dotazníku se týkala 

užívání látky s cílem snížit projevy duševní nepohody. Pro účely přehlednějšího 

grafického znázornění byly jednotlivé symptomy roztříděny do třech kategorií, 

které jsou popsány výše v této kapitole. Vrcholy pětiúhelníku, který tvoří graf, jsou 

kategorie respondentů rozdělené podle typu primární užívané látky, křivky pak 

představují výskyt symptomů v jednotlivých kategoriích. 

Z důvodu významných rozdílů v počtu výskytu jednotlivých symptomů celkově 

nemá žádnou vypovídající hodnotu srovnání křivek mezi sebou, je třeba zaměřit se 

pouze na rozložení každé křivky zvlášť vzhledem k vrcholům pětiúhelníku. 

V kategorii úzkostí, depresí, silných pocitů méněcennosti atd. (poruchy afektivity – 

negativní) vidíme nejčastěji snahu o jejich potlačení u uživatelů alkoholu a THC, 

nejméně ji pak uváděli respondenti z kategorie uživatelů pervitinu. 

Uživatelé alkoholu opět následováni uživateli THC udávali i nejčastější 

sebemedikaci projevů poruch afektivity v pozitivním smyslu. Tyto byly nejméně 

patrné u uživatelů opiátů. 
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Psychotické projevy byly nejpočetněji zastoupeny ve skupině uživatelů více látek 

současně (tedy zejména pervitinu a THC). 

Graf č. 22: Subjektivní sebemedikace – vztah užívané látky a souboru symptomů 

 

 

U uživatelů opiátů již situace z hlediska zvládání abstinence není tak jednoznaná 

jako u uživatelů pervitinu nebo více látek současně. V kategorii úzkostí můžeme 

opět pozorovat spíše nárůst výskytu tohoto symtpomu, u ostatních projevů 

duševní nepohody vidíme spíše stejný stav před začátkem užívání drog jako 

v během léčby v TK. Je však nutné dodat, že v této kategorii byl celkově nižší výskyt 

všech symtpomů i nižší počet respondentů, není tedy možné výsledky na základě 

těchto získaných dat zobecňovat ani je považovat za trend nebo vzorec u kategorie 

uživatelů opiátů (tabulka č. 10 a11). 
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Následující tabulky nabízejí kromě absolutních čísel udávajících počet symptomů 

v dané kategorii ještě procentuální vyjádření podílu výskytu symptomů pro 

kategorii uživatelů konkrétní návykové látky a v dalším řádku podíl uživatelů dané 

látky, kteří udali výskyt každého symptomu na celkovém počtu těchto symptomů 

(tedy například kolik procent ze všech respondentů, kteří udali objevení daného 

symptomu, tvořili právě uživatelé pervitinu atd.). Protože se u většiny respondentů 

vyskytovalo více symptomů zároveň, tvoří součet hodnot více než 100 %. 

Z tabulek je možné vyčíst, že mezi uživateli pervitinu byly před začátkem užívání 

drog nejpočetněji zasoutpeny úzkosti a silné pocity méněcennosti (46 %). U obou 

projevů došlo během léčby v TK ke snížení, případě úzkosti spíše mírnějšímu (na 

38 %), u pocitů méněcennosti o více než polovinu (na 19 %). Dále byly u těchto 

respondentů před začátkem užívání drog často přítomné deprese a potíže s jídlem 

(38 % v obou kategoriích). Během léčby v TK došlo opět ke snížení výskytu těchto 

symtomů, v případě depresí na 19 %, v případě potíží s jídlem na 12 %.  

Před začátkem užívání drog byl podíl uživatelů pervitinu nejvyšší téměř ve všech 

kategoricích symptomů kromě halucinací. Tento symptom byl nejčastěji uváděn 

uživateli více látek současně (67 %). Během léčby v TK došlo k úplnému vymizení 

těchto symptomů ve všech kategoriích s výjimkou jednoho uživatele opiátů. 

Před začátkem užívání drog byly mezi uživateli opiátů nejčastější deprese, výkyvy 

nálad a silné pocity méněcennosti. V oblasti depresí zůstala i během léčby v TK 

situace stejná, v kategorii výkyvů nálad došlo ke zvýšení ze 43 % na 57 %, pocity 

méněcennosti naopak udávali respondenti užívající opiáty méně často (ze 43 % na 

29 %). Uživatelé opiátů dále uváděli před začátkem užívání drog výskyt úzkostí 

pouze ve 14 %, oproti tomu během léčby v TK došlo k jejich navýšení na 57 %. 

Respondenti, jejichž primární drogou byl alkohol, udávali před začátkem užívání 

alkoholu nejčastěji problémy se soustředěním, silné pocity méněcennosti a 

myšlenky na sebevraždu. U poloviny těchto uživatelů se vyskytovaly také úzkosti, 

deprese, výkyvy nálad a vztahovačnost. Během léčby v TK úplně vymizely problémy 

se soustředěním a vtahovačnost, pocity méněcennosti se snížily na polovinu. 

Halucinace se u těchto uživatelů před začátkem užívání drog z hlediska podílu na 

celkovém počtu výskytů objevovaly stejně často jako u uživatelů pervitinu a opiátů 

(tedy z jedné třetiny). 
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Klienti závislí na více látkách současně nejčastěji udávali před začátkem užívání 

drog silné pocity méněcennosti (63 %), vysoký byl i podíl těchto respondentů na 

celkovém počtu výskytů tohoto projevu (71 %). Během léčby v TK se jejich výskyt 

snížel na 26 %, podíl na celku však zůstal stále vysoký (63 %). 

Téměř polovina uživatelů více látek současně se před začátkem užívání drog 

potýkala s depresemi a potížemi s jídlem. Během léčby v TK se deprese objevovaly 

méně, potíže s jídlem se snížily o polovinu. Před začátkem užívání drog trápily 

jednu pětinu těchto respondentů pocity na zbláznění, tato skupina tvořila 100 % 

všech respondentů, kteří uvedli výskyt tohoto symptomu. Podíl výskytu symptomů 

u těchto uživatelů byl vysoký ve všech kategoriích, před začátkem užívání drog 

tvořil ve všech případech nadpoloviční většinu. Během léčby v TK došlo k úplnému 

vymizení pocitů pronásledování, halucinací a sebepoškozování. 

Mezi uživateli THC byly nejvíce zastoupeny potíže s jídlem a pocity méněcennosti 

(80 %). Během léčby v TK došlo k jejich snížení v obou případech. Druhým 

nejčastějším výskytem byly mezi uživateli THC potíže se soustředěním (60 %), 

během léčby v TK se objevovaly u 20 % těchto respondentů. Z celkového počtu 

respondentů, kteří uvedli potíže s jídlem, se v polovině jednalo o respondenty, 

jejichž primární užívánou látkou bylo THC, stejná situace byla před začátkem 

užívání drog i během léčby v TK. V období abstinence uváděli tito respondenti 

výskyt úzkostí v 60 %, což je nejvyšší výskyt ze všech kategorií vzhledem k počtu 

respondentů v každé skupině. 
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Tabulka č. 10: Symptomy respondentů před začátkem užívání drog dle typu primární drogy 

Neschopnost 

se soustředit
Úzkosti Deprese

Výkyvy 

nálad

Pocity na 

zbláznění

Potíže s 

jídlem
Vztahovačnost

Pocity 

méněcennosti

Pocity 

pronásledování
Halucinace Sebepoškozování

Myšlenky na 

sebevraždu

Symptomy celkem před začátkem UD 10 14 13 12 4 12 10 17 5 3 9 10

Uživatelé pervitinu 7 12 10 9 3 10 7 12 3 1 7 7

Podíl mezi uživateli pervitinu 26,92% 46,15% 38,46% 34,62% 11,54% 38,46% 26,92% 46,15% 11,54% 3,85% 26,92% 26,92%

Podíl uživatelů pervitinu na celku 70,00% 85,71% 76,92% 75,00% 75,00% 83,33% 70,00% 70,59% 60,00% 33,33% 77,78% 70,00%

Uživatelé opiátů 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 2

Podíl mezi uživateli opiátů 14,29% 14,29% 42,86% 42,86% 14,29% 28,57% 14,29% 42,86% 14,29% 14,29% 28,57% 28,57%

Podíl uživatelů opiátů na celku 10,00% 7,14% 23,08% 25,00% 25,00% 16,67% 10,00% 17,65% 20,00% 33,33% 22,22% 20,00%

Uživatelé alkoholu 3 2 2 2 0 0 2 4 1 1 1 3

Podíl mezi uživateli alkoholu 75,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 75,00%

Podíl uživatelů alkoholu na celku 30,00% 14,29% 15,38% 16,67% 0,00% 0,00% 20,00% 23,53% 20,00% 33,33% 11,11% 30,00%

Uživatelé více látek současně 7 8 9 8 4 9 5 12 3 2 5 7

Podíl mezi uživateli více látek 

současně
36,84% 42,11% 47,37% 42,11% 21,05% 47,37% 26,32% 63,16% 15,79% 10,53% 26,32% 36,84%

Podíl uživatelů více látek současně na 

celku
70,00% 57,14% 69,23% 66,67% 100,00% 75,00% 50,00% 70,59% 60,00% 66,67% 55,56% 70,00%

Uživatelé THC 3 2 2 1 0 4 1 4 0 0 2 1

Podíl mezi uživateli THC 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 80,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00%

Podíl uživatelů THC na celku 30,00% 14,29% 15,38% 8,33% 0,00% 33,33% 10,00% 23,53% 0,00% 0,00% 22,22% 10,00%
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Tabulka č. 11: Symptomy respondentů v TK dle typu primární drogy 

Neschopnost 

se soustředit
Úzkosti Deprese

Výkyvy 

nálad

Pocity na 

zbláznění

Potíže s 

jídlem
Vztahovačnost

Pocity 

méněcennosti

Pocity 

pronásledování
Halucinace Sebepoškozování

Myšlenky na 

sebevraždu

Symptomy celkem v TK 4 15 9 16 4 4 8 8 2 1 1 3

Uživatelé pervitinu 4 10 5 12 2 3 6 5 1 0 0 1

Podíl mezi uživateli pervitinu 15,38% 38,46% 19,23% 46,15% 7,69% 11,54% 23,08% 19,23% 3,85% 0,00% 0,00% 3,85%

Podíl uživatelů pervitinu na celku 100,00% 66,67% 55,56% 75,00% 50,00% 75,00% 75,00% 62,50% 50,00% 0,00% 0,00% 33,33%

Uživatelé opiátů 1 4 3 4 1 1 3 2 1 1 1 1

Podíl mezi uživateli opiátů 14,29% 57,14% 42,86% 57,14% 14,29% 14,29% 42,86% 28,57% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

Podíl uživatelů opiátů na celku 25,00% 26,67% 33,33% 25,00% 25,00% 25,00% 37,50% 25,00% 50,00% 100,00% 100,00% 33,33%

Uživatelé alkoholu 0 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2

Podíl mezi uživateli alkoholu 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Podíl uživatelů alkoholu na celku 0,00% 13,33% 22,22% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67%

Uživatelé více látek současně 2 9 8 11 4 4 5 5 0 0 0 3

Podíl mezi uživateli více látek 

současně
10,53% 47,37% 42,11% 57,89% 21,05% 21,05% 26,32% 26,32% 0,00% 0,00% 0,00% 15,79%

Podíl uživatelů více látek současně na 

celku
50,00% 60,00% 88,89% 68,75% 100,00% 100,00% 62,50% 62,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Uživatelé THC 1 3 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0

Podíl mezi uživateli THC 20,00% 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Podíl uživatelů THC na celku 25,00% 20,00% 22,22% 12,50% 25,00% 50,00% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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9. Diskuze 

Tato kapitola se zamýšlí nad pozitivy a nedostatky provedené studie, nastiňuje, jak by 

mohl budoucí výzkum na tomto poli být proveden lépe a diskutuje získané výsledky 

s poznatky jiných autorů. Dále se zabývá spornou interpretací některých výsledků, 

limity výzkumu, které by mohly zapříčinit zkreslení závěrů, a zdůvodňuje, proč se 

autorka rozhodla vyvodit některé závěry popsané v další kapitole. 

Jedná se o první studii tohoto druhu provedenou v prostředí českých terapeutických 

komunit pro drogově závislé. Autorka si nekladla za cíl postihnout všechny fenomény 

spojené s oblastí duálních diagnóz a sebemedikace ani shromáždit data, která by měla 

vypovídající hodnotu zobecnitelnou pro celou populaci závislých léčících se v TK. 

Jedná se v této podobě spíše o pilotní studii, která má za úkol tuto oblast hrubě 

zmapovat a ověřit platnost metodologických postupů. 

Počet respondentů ve výzkumném souboru je pro vyvozování všeobecných závěrů 

nízký, pro účely pilotní studie na úrovni studentské práce ho však autorka považuje za 

dostačující zejména s přihlédnutím ke kvantitativně-kvalitativní povaze analýzy 

získaných dat. 

Pro případný další výzkum doporučuje autorka zahrnout do výzkumného vzorku 

respondenty z více komunit napříč Českou republikou, rovnoměrnější zastoupení 

uživatelů všech návykových látek a pro prozkoumání fenoménu pozdní abstinenční 

psychopatologie doplnit rozhovory s klienty, u nichž se psychopatologické symptomy 

objevily až během období abstinence. 

Během provádění výzkumu se ukázalo, že na výzkumném souboru, který byl vybrán 

pro účely této práce, není možné blíže prozkoumat fenomén pozdní abstinenční 

psychopatologie. Drtivá většina respondentů se potýkala s duševními obtížemi již 

před počátkem užívání drog, u většiny symptomů došlo během léčby v TK ke snížení. 

Symptomy, u nichž byl zaznamenán nárůst, jsou popsány a shrnuty v závěru, pro bližší 

prozkoumání by však bylo vhodnější zvolit jiný metodologický přístup. 

Autorka práce připouští, že psychopatologické symptomy, které respondenti uváděli 

před začátkem užívání drog, jsou velmi subjektivní, jejich obraz v paměti klientů mohl 

být zkreslen následnou drogovou kariérou a tím, jak respondenti jednotlivým pojmům 

dokázali porozumět a co si pod nimi představují. Tomuto zkreslení bylo do určité míry 

zabráněno vyplňováním dotazníku ve druhém kole za spolupráce s psychiatrem, který 
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respondentům v případě nesrozumitelnosti některých pojmů jejich význam objasnil. 

Dále jsou subjektivní výpovědi respondentů v druhé části dotazníku podloženy i 

objektivními závěry z psychiatrických sezení, která se s výpověďmi klientů v zásadě 

shodují. Data z obou zdrojů je tedy možné považovat za relevantní. 

Rozdělení respondentů podle typu primární užívané látky koreluje s národními 

výzkumy mapujícími právě toto rozložení v populaci uživatelů drog (Mravčík a kol., 

2013) - převládají tedy uživatelé pervitinu a uživatelé více látek současně – registr 

žadatelů o léčbu, celá populace uživatelů 

Velmi častá kombinace více užívaných látek současně, která se zdá být mezi 

výzkumným souborem trendem, znesnadňuje snahu o nalézání souvislostí mezi 

konkrétní psychiatrickou diagnózou a typem užívané látky. 

Zastoupení psychiatrických diagnóz opět více méně kopíruje výsledky získané 

výzkumem, který provedli Kalina a Vácha (2013) na populaci závislých uživatelů drog 

léčených v českých terapeutických komunitách. Stejně tak indikační skupiny 

psychofarmak využívaných v psychiatrických intervencích u těchto respondentů se 

shodují s těmi, které uvádějí citovaní autoři. 

Z této studie však vyplývá, že počet klientů s duální diagnózou v době sběru dat (tedy 

v červenci 2015) byl 27 z celkového vzorku 34 respondentů (tedy 79 %), což je vyšší 

výsledek v porovnání s českými i zahraničními studiemi, kde se toto zastoupení 

pohybuje okolo 30-50 % (EMCDDA, 2004). 

U uživatelů THC byly nejčastěji pozorovány psychotické poruchy a poruchy osobnosti. 

Tento závěr se shoduje s poznatky, které uvádí například Miovský a kol. (2008), který 

k uvedeným diagnózám připojuje ještě úzkostné poruchy a poruchy nálady. 
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10. Závěr 

Tato kapitola shrnuje poznatky o uživatelích drog s psychiatrickou komorbiditou 

získané výzkumem v terapeutických komunitách pro drogově závislé. Dále 

interpretuje výsledky prezentované v předchozí kapitole a snaží se nacházet 

souvislosti mezi jednotlivými oblastmi analyzovaných dat. 

Mezi respondenty výzkumného šetření byli nejpočetněji zastoupeni uživatelé 

pervitinu (26 osob, n=34), a to jak uživatelé pervitinu coby primární užívané látky, tak 

v kombinaci s dalšími látkami, neboť ve skupině osob, které spadají do skupiny 

závislých na více látkách současně, byli opět nejčastěji uživatelé pervitinu v kombinaci 

s THC. Ve všech kategoriích respondentů rozdělených podle primární látky navíc 

docházelo ke kombinaci primární drogy s dalšími látkami. Tendencí v této populaci se 

zdá být tedy spíše kombinování více látek, nikoli věrnost pouze jedné primární droze. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě výskytu psychiatrické komorbidity či 

psychopatologických symptomů bez diagnostikovaného onemocnění není možné 

nacházet jednoznačné souvislosti mezi druhem diagnózy a typem užívané návykové 

látky, jak bylo původně zamýšleno v cílech této práce. Je možné vyjmenovat určité 

vzorce, které se v každé kategorii uživatelů rozdělených podle primární užívané látky 

nebo podle psychiatrické diagnózy objevují, není však možné stanovovat jednoznačně 

platné závěry. Tento fakt vyplývá zejména ze skutečnosti, že nadpoloviční většina 

respondentů užívala vždy více látek současně, přestože jednu z látek uvedla jako svou 

primární drogu. V takovém případě tedy není možné odlišit sebemedikaci některých 

psychopatologických symptomů jednou látkou od druhé užívané látky. 

Dále při interpretaci výsledků dat získaných od uživatelů pervitinu a THC je třeba brát 

v potaz skutečnost, že uživatelé těchto látek byli velmi hojně zastoupeni ve skupině 

uživatelů více látek současně (F19.2). Proto i obraz psychiatrických onemocnění je 

třeba přisuzovat zejména těmto látkám a jejich vzájemné kombinaci i kombinaci 

s dalšími látkami (zejména alkohol, opiáty). V případě kombinace pervitinu a THC se 

nejčastěji jedná o diagnózy ze skupiny psychotických onemocnění (F15.5, F19.5 a 

F19.7). Celkem 17 z 26 uživatelů pervitinu užívalo zároveň i THC, všichni uživatelé THC 

užívali zároveň i pervitin. Z celkového počtu 10 uživatelů opiátu 9 užívalo i pervitin. 

Z látek, které byly zastoupeny méně často, je vhodné zmínit benzodiazepiny, které 

užívalo 6 z 10 uživatelů opiátů. Uživatelů benzodiazepinů bylo ve výzkumném 
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souboru 7 a většina z nich (6 osob) byli respondenti, kteří uvedli jako svou primární 

užívanou látku opiáty. 

Celkový počet respondentů, kteří se v době sběru dat léčili v TK pro drogově závislé a 

mají vedle diagnózy závislosti na návykové látce ještě psychiatrickou diagnózu, činil 

27 (n=34), tedy 79 %. To však neznamená, že u těch klientů, kterým nebylo žádné 

onemocnění diagnostikováno, se neobjevily psychopatologické projevy, a to buď již 

před začátkem užívání návykových látek, nebo až v období abstinence během léčby 

v terapeutické komunitě. Naopak někteří klienti s duální diagnózou zvládali období 

abstinence bez zásadních psychiatrických intervencí – v péči psychiatra (ať již 

pravidelné nebo občasné na vyžádání dle potřeby) bylo celkem 16 klientů z celkového 

počtu klientů s DD (59 %). Jednalo se nejčastěji o klienty, jejichž obraz psychiatrického 

onemocnění vyžadoval psychofarmakologický zásah (13 respondentů). 

Ve výzkumném souboru klientů léčících se pro závislost v terapeutické komunitě byl 

velmi vysoký podíl osob s psychiatrickou komorbiditou, obzvlášť s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že 13 z 27 klientů s duální diagnózou trpělo na více než jedno 

psychiatrické onemocnění. Stejný počet (tedy 13) se pro nějaké psychické 

onemocnění léčil v různých obdobích již před počátkem užívání drog. Nejčastěji 

zastoupeny byly ve výzkumném souboru diagnózy z okruhu poruch osobností, 

následovány depresivními poruchami a poruchami psychotického spektra (zejména 

uživatelé THC a pervitinu). 

U většiny respondentů je možné během léčby v TK ústup a zmírnění příznaků, které 

se v minulosti pokoušeli potlačovat návykovými látkami. Tuto skutečnost můžeme 

připisovat více faktorům, mezi něž patří terapeutická práce a psychofarmakoterapie. 

Z celkového počtu 16 respondentů, kteří byli během období sběru dat v péči 

psychiatra, užívalo psychofarmakomedikaci 15 osob. Indikační skupiny léků odrážely 

obraz psychiatrických diagnóz, které byly mezi respondenty zastoupeny, jednalo se 

tedy zejména o antidepresiva, anxiolytika a antipsychotika. 

Užívání za účelem zmírnění nebo potlačení psychopatologických projevů (tedy 

subjektivní sebemedikaci) uvedlo celkem 29 respondentů (n=34), z respondentů 

s duální diagnózou celkem 23 osob (n=27). Je tedy možné konstatovat, že většina 

respondentů, u nichž se objevily nějaké duševní obtíže, které nesouvisely s odvykacím 

stavem, se je alespoň v některé fázi své drogové kariéry pokoušela tlumit návykovou 

látkou. 
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Z důvodu časté kombinace více látek u téhož respondenta je na základě získaných dat 

nesnadné zcela jasně stanovit souvislost mezi skupinou diagnóz a typem užívané 

látky, nicméně některé vzorce pozorovat lze. Mezi uživateli více látek současně bylo 

spektrum psychiatrických diagnóz nejpestřejší, vyskytovaly se zde všechny diagnózy, 

které se ve výzkumném souboru objevily, s výjimkou ADHD. Všichni respondenti, jimž 

bylo diagnostikováno ADHD, byli uživatelé pervitinu. Tato skutečnost by mohla 

naznačovat souvislost mezi tímto onemocněním a užíváním pervitinu a podpořit tak 

teorii sebemedikace v tomto konkrétním případě, vzhledem k nízkému počtu 

respondentů s diagnózou ADHD však tento závěr učinit nelze. Jiné poruchy chování a 

emocí byly diagnostikovány uživatelů více látek současně a uživatelům THC. 

Souvislost mezi užívanou látkou a psychiatrickou diagnózou se pokusí shrnout 

následující výčet: 

 Poruchy pozornosti a chování se vyskytovaly výhradně u uživatelů pervitinu a 

THC; 

 Psychopatologický obraz uživatelů pervitinu a THC byl velmi podobný, neboť 

velmi často docházelo ke kombinaci těchto návykových látek – nejčastěji se 

jednalo o poruchy osobnosti a psychotická onemocnění, související s užíváním 

stimulancií a s užíváním více látek současně; 

 U uživatelů opiátů byly nejčastěji diagnostikovány deprese nebo smíšená 

porucha osobnosti. Zde je třeba zmínit také mimo jiné častou kombinaci opiátů 

s benzodiazepiny, které užívali téměř výhradně uživatelé opiátů; 

 Respondenti, kteří uvedli jako primární drogu alkohol, nejčastěji trpěli 

depresemi, u těch, kteří alkohol kombinovali s pervitinem a THC, se častěji 

objevovaly ještě psychózy nebo poruchy osobnosti. 

Vypovídající hodnotu mají i psychopatologické symptomy, které klienti uváděli před 

začátkem užívání drog a během léčby v TK, které postihují duševní obtíže, přestože u 

daného klienta nebylo diagnostikováno žádné psychiatrické onemocnění. Škála 

uvádění symptomů byla velmi široká, nejčastěji se však objevovaly úzkosti, deprese, 

pocity méněcennosti, výkyvy nálad a neschopnost se soustředit. Většina z těchto 

příznaků se během léčby v TK více či méně výrazně snížila, což je možné přičíst 

vysazení drogy v případě, že obtíže byly způsobeny užíváním, dále psychoterapeutické 

práci a farmakoterapii. U některých příznaků došlo během léčby v TK naopak ke 



56 

zvýšení. Jednalo se zejména o úzkosti a výkyvy nálad. Za příčinu výskytu těchto 

projevů není možné jednoznačně stanovit duševní onemocnění či odnětí drogy, velmi 

pravděpodobně se na těchto obtížích podílejí i další faktory související se změnou 

životního stylu, s léčbou, s režimem v komunitě, na který mnozí uživatelé ze svého 

dosavadního života nebyli zvyklí, dále sociálně-ekonomické faktory, jako jsou 

případné dluhy nebo rodinné problémy, s nimiž se závislí klienti často potýkají. 

Během abstinence v TK jednoznačně vymizely psychotické příznaky. Tuto skutečnost 

můžeme připisovat jednak odnětí látek, které toxickou psychózu způsobují (zejména 

pervitin a THC) a dále užívání antipsychotik v indikovaných případech. 

Respondenti v dotazníku subjektivně uváděli symptomy ve velmi podobném složení a 

zastoupení, jaká vyplývají z objektivních závěrů ordinujícího psychiatra, v jehož péči se 

během léčby v TK nacházeli.  

Co se týče příčiny a důsledky užívání návykových látek a duševních obtíží, není možné 

na základě provedeného výzkumu potvrdit nebo vyvrátit žádný ze tří základních 

modelů, které nabízí literatura (EMCDDA, 2004) (tedy že duševní onemocnění je 

příčinou užívání návykových látek, užívání návykových látek způsobuje duševní obtíže, 

nebo oba fenomény vyplývají z jedné společné příčiny). V závěrech psychiatra, který 

na tomto výzkumu spolupracoval, je možné nalézt mezi respondenty zástupce z každé 

kategorie. 

U uživatelů pervitinu a THC v případě výskytu psychotických onemocnění je s jistou 

pravděpodobností možné říci, že pramení právě v užívání těchto látek. Následně však 

docházelo k dalšímu užívání ve snaze tyto psychopatologické symptomy překrýt. 

U ostatních psychiatrických diagnóz již situace takto jednoznačná není. Obecně se dá 

říci, že ze závěrů psychiatrických sezení vyplývá, že častěji užívání drog a psychické 

obtíže vycházejí jedeno z druhého, méně často byla identifikována společná příčina. 

Ta však může být skryta a její odhalení by vyžadovalo mnohem hlubší a časově 

náročnější zkoumání. Nicméně získaná data naznačují, že společná příčina 

psychických obtíží a užívání návykových byla nejčastěji popsána u uživatelů pervitinu. 

Ve většině případů se jednalo o traumatizaci (v dospělosti nebo v dětství) nebo 

samotnou poruchu osobnosti, která způsobovala další potíže. V případě, že by 

porucha osobnosti nebyla označena za příčinu duševních obtíží, ale byla považována 

za onemocnění samotné, převládl by ve výzkumném souboru spíše model, kde 
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užívání je zapříčiněno duševním onemocněním. Taková situace by vedla k uvažování 

směrem k podpoření teorie sebemedikace, tedy užívání drog za účelem zmírnění 

symptomů duševní nepohody vyplývajících z duševního onemocnění. 

Obecně je možné z výzkumu vyvodit, že psychopatologické symptomy ze skupiny 

poruch afektivity v negativním smyslu se návykovou látkou pokoušeli snížit nejčastěji 

uživatelé alkoholu a THC. Při vynechání uživatelů více látek současně, kteří často 

zneužívali kombinaci téměř všech látek, se u uživatelů alkoholu a THC sebemedikace 

za účelem potlačení projevů duševní nepohody objevovala nejvíce. Z kategorie 

uvedených poruch (poruchy afektivity v negativním smyslu) se sebemedikace 

objevovala nejméně výrazně u uživatelů pervitinu. 

Poruchy afektivity v pozitivním smyslu, jak jsou popsány v kapitole výsledky, se 

nejčastěji opět vyskytovaly u uživatelů alkoholu a THC, nejméně často se projevy 

těchto poruch snažili potlačovat uživatelé opiátů. Poruchy psychotického spektra 

potlačovali respondenti nejčastěji kombinací užívání pervitinu a THC. 

Nejširší škála symptomů byla zaznamenána u uživatelů pervitinu a více látek 

současně. Uživatelé opiátů vykazovali hlavně symptomy depresivních poruch, výkyvy 

nálad a silné pocity méněcennosti. Úzkosti se u těchto respondentů objevily ve větší 

míře až v období abstinence během léčby v TK. 

Klienti, kteří uvedli jako primární drogu alkohol, měli nejčastěji potíže se 

soustředěním, trápily je opět silné pocity méněcennosti, časté myšlenky na 

sebevraždu, úzkosti, deprese, výkyvy nálad a vztahovačnost.  

Přes snížení výskytu psychopatologických symptomů během léčby v TK oproti 

předchozímu stavu při užívání drog je třeba věnovat těmto projevům pozornost. 

Zejména pak těm, které se objeví nově, nebo u nichž dojde k nárůstu, neboť mohou 

být příčinou předčasného ukončení léčby (drop-outu) nebo neprospívání v léčbě. 

Duševní onemocnění a jeho projevy mohou být komplikací v léčbě, která znesnadňuje 

hladký a úspěšný průběh. Proto je třeba mít tuto skutečnost na zřeteli a věnovat 

klientům s duální diagnózou patřičnou pozornost. 

Z výzkumu vyplývá, že respondenti užívali návykové látky, aby potlačili, zmírnili nebo 

překryli duševní obtíže. Pokud se během léčby v TK podaří jejich stav stabilizovat a 

obtíže zmírnit (i za pomoci farmakoterapie), je třeba z tohoto hlediska věnovat 

pozornost i období, kdy klient léčbu ukončí. Během abstinence mimo ochranné zdi TK 
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hrozí vyšší riziko relapsu a recidivy zejména u osob, u nichž se znovu objeví příznaky 

duševního onemocnění (z důvodu vysazení léků, dekompenzace onemocnění, krizové 

situace atd.) Z tohoto důvodu je třeba s tímto tématem pracovat s klienty 

v pokročilejších fázích léčby již během léčby v TK například v rámci prevence relapsu. 
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