
Tato bakalářská práce je subvýzkumem projektu zaměřeného na vliv ADHD na vybrané psychické
funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických
komunitách. ADHD je spojeno jak s horší adaptabilitou, tak i se závažnějšími psychopatologickými
projevy. To může mít za následek problematičtější průběh léčby v terapeutické komunitě a zvětšit počet
předčasných vypadnutí z programu. Cílem výzkumu je zjistit zda se ADHD vyskytuje u klientů léčících
se v terapeutických komunitách a jakou má prevalenci. Dále pak hledáme souvislost s dalšími
závažnými klinickými projevy a také vývoj těchto projevů v průběhu léčby. Zajímá nás také retence
klientů s těmito symptomy v léčbě.Výběrový soubor byl sestaven na základě dvoustupňové procedury. Z
certifikovaných terapeutických komunit pro léčbu závislostí bylo metodou náhodného výběru pomocí
počítačového losu vybráno osm, které se výzkumu zúčastnily. V druhé úrovni byl použit totální výběr a
všichni nove nastupující klienti byly otestování. Počet účastníku je 199. Z toho bylo 133 mužů a 56 žen.
Data byla sbírána přímo terapeuty. Speciálně vytvořená testová baterie byla administrována po dvou
týdnech v léčbě, poté po třech, šesti a devíti případně dvanácti měsících. Následně byla data přepsána do
programu SPSS Statistic, vyčištěna a zpracována. ADHD se podle našich výsledků vyskytuje u 51,6 %
mužů a 49,2 % žen. Závažné klinické projevy se objevily u 74,7 % mužů s ADHD. Oproti tomu muži
bez ADHD měli další projevy pouze u 38,9 %. U žen se ADHD s dalšími závažnými klinickými projevy
vyskytovalo v 71 % a u 50 % žen byly tyto projevy přítomné bez ADHD. U skupiny s ADHD i bez
ADHD došlo k redukci symptomů v průběhu léčby. U skupiny s ADHD byla redukce pomalejší.
Závěrem lze konstatovat, ADHD vede k větším problémům v léčbě a s tím související vyšší výskyt
závažných klinických projevů. Také je u klientů s ADHD vyšší předčasný drop-out.
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