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ABSTRAKT
Východiskem této práce je určitý rozpor v tom, že v odborné literatuře je spirituální
rozměr celostního přístupu zmiňován jako prvek podílející se na prevenci i úspěšné
léčbě závislostí a dalších onemocnění. Méně zmínek je už o tom, jak konkrétně práce
se spiritualitou klientů v adiktologické praxi vypadá.
Cílem této práce proto je popsat, jak pracovníci v adiktologických službách
spiritualitu vnímají, jestli a jak s ní u svých klientů pracují a kde sami vnímají přínos
této práce.
Metodou výzkumu byl polostrukturovaný rozhovor, analyzovaný prvky z metody
zakotvené teorie a to zejména otevřeným kódováním. Významné jevy pak byly řazeny
dle důležitosti a dávány do širších souvislostí. Výzkumný soubor se skládal ze čtyř
respondentů, pracovníků adiktologických služeb, vybraných metodou záměrného
výběru.
Výsledky výzkumu ukazují, že pracovníci adiktologických služeb vnímají spiritualitu
hlavně jako cestu, na které se člověk vyvíjí směrem k hodnotám, jež považuje za
významné až sebepřesahující. Pracovníci se práci se spiritualitou klientů nebrání,
naopak dávají najevo respekt této oblasti a s ní spojeným potřebám. Jsou schopni a
ochotni těmto potřebám přizpůsobit práci s klientem a to hlavně ve smyslu provázení
klienta procesem uvědomování si této úrovně sebe sama. Pracovníci adiktologických
služeb vnímají práci se spiritualitou klientů jako přínosnou, přestože každý tento
přínos vnímá odlišným způsobem.
Závěrem práce je, že spiritualita klientů je v adiktologických službách zohledňována a
je s ní pracováno, ačkoliv ne cíleně. Přístupy jsou v tomto směru zcela individuální.
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ABSTRACT
Starting-point of this work is the conflict of that spiritual dimension of holistic
approach is mentioned in professional literature as an contributing element in
preventing and successful treatment of addiction and other diseases. Less mentioned
is how sepcifically working with klients spierituality looks like.
Therefore, the aim of this study is to describe how addiction service workers perceive
spirituality, whether and how they work with this dimension and where they see the
benefitst of working with it.
The research method was semi-structured interview, which was analysed by the
elements od grounded theory - namely the open coding. Then the significant
phenomena was sorted by relevance, and put into a broader context. In disscusion
there are results compared with findings from the theoretical partof this work.
The research has shown, that the addiction service workers sees spirituality as a way
on which person is evolving. They are not holding back in working with spirituality,
on the contrary, they show respect for the area and the needs associated with it. They
are capable and willing to adapt their work with clients to that needs, especially in
terms of guiding the client through the procces of realizing that dimensions by
themselves. Addiction services workers perceive work with spirituality clients as
beneficial, although this benefit are percived differently.
Conclusion of this work is that clients spirituality is taken into account, but not
intentionally. In this case approaches are completely individulal.

KEY WORDS
Spirituality, worker, treatment, addiction, client
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1. ÚVOD
Tato práce se zabývá tím, jak lidé pracující v adiktologických službách vnímají
spiritualitu u svých klientů, jestli a jak s ní pracují. Důvody pro zpracování tohoto
tématu byly v zásadě dva – osobní a obecné. Osobní důvod je můj zájem o téma
spirituality a možnosti zapojení a rozvíjení této oblasti v práci s klienty. Na obecné
úrovni pak byly důvody zejména ty, že ačkoliv jsem v rámci svého studia na
spirituální rozměr bio-psycho–socio-spirituálního přístupu ke klientovi narážela, tak
s tím, jak terapeuti tento rozměr reflektují a uchopují jsem se příliš často nesetkala.
O spiritualitě člověka se obecně nepíše málo, ba naopak odedávna se tomuto tématu
věnují filosofové, duchovní, mystici a mnozí další, ovšem v kontextu léčby závislostí se
zdroje informací zužují. Duchovní život klienta se ale stává v odborné literatuře
zajímavým tématem jako preventivní a ochranný, ale i úzdravu podporující faktor
léčby. Cílem práce je proto popsat, jak vypadá v praxi práce s touto úrovní lidského
života.
Práce se dělí na dva hlavní celky, teoretickou část, ve které se budu snažit nastínit, co
spiritualita znamená a slovo nastínit volím záměrně, jelikož spiritualita, jak bude
popsáno, nemá jasných hranic, a proto se jedná spíše o ukázky toho, jak je vnímána
v odborné literatuře. Dále se pokusím zúžit popis spirituality na její roli
v psychoterapii obecně a nakonec v léčbě závislostí. V této části práce také blíže
popíšu Model spirituality, který bude ve výzkumu k této práci použit jako důležitý
nástroj.
Ve druhé, výzkumné části práce, budu na základě svého výzkumu popisovat, jak
spiritualitu vnímají pracovníci v adiktologických službách a to hlavně u svých klientů
a jak s ní pracují. V této části práce popisuji cíle výzkumu a metodologii, hlavní část
zaujímá popis výsledků. V závěru práce tyto výsledy v diskusi kriticky zhodnotím.
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TEORETICKÁ ČÁST
2. SPIRITUALITA
2.1 PŮVOD A VÝVOJ POJMU SPIRITUALITA
Pojem „spiritualita“ má kořeny v křesťanské tradici. Vychází z latinského „spiritualis“
– duchovní, odvozeného od „spiritus“ čili dech, nebo duch, kdy v křesťanství odkazuje
k působení třetí božské osoby na člověka a hlavně pak odezvě tohoto působení v jeho
životě. Spiritualita v tomto pojetí je vnímána jako vnitřní život člověka, iniciovaný
působením Ducha a prodchnutý Bohem – jeho duchovní život. Později se pojem
spiritualita rozšířil mimo oblast křesťanství a to hlavně v druhé polovině dvacátého
století za hlavního podílu hnutí Nového Věku (New Age). Spiritualita začala být
chápána jako „osobní, nedogmatická zbožnost, založená na přímém náboženském
zážitku, vyhýbající se institucím a jejich autoritativním nárokům“. Nový Věk měl
přinášet novou spiritualitu, která přivádí člověka k celistvosti a lidstvo k harmonii, na
rozdíl od starého věku, jemuž dominuje křesťanství, které charakterizuje přesvědčení
o protikladnosti Boha a člověka, ducha a hmoty, vědy a víry apod. Kromě významu
osobního vztahu k posvátnu, se tak začal pojem spiritualita stávat označením pro
individuální, nezávazný a na instituci nezávislý náboženský zájem, pro který je
charakteristická hodnota vnitřního zážitku a praktického, denního používání, jež by
umocňovalo a rozšiřovalo schopnosti člověka. Tímto se pojem „spiritualita“ postupně
odpoutal od svého křesťanského základu a začal vyjadřovat naopak inspiraci
v mimokřesťanských duchovních tradicích a rozšířil se i mimo oblast považovanou za
doménu náboženství (Vojtíšek, Dušek, Motl, 2012).
Autoři dále uvádějí, že pro část západní společnosti se pojem „spiritualita“ stal
alternativou k pojmu „religiozita“, který vyjadřoval spjatost s určitou duchovní tradicí
a institucemi a získal spíše negativní konotace. Religiozita asociuje strnulost, dogma,
omezování a zastaralost, zatímco spiritualita bývá spojována s individuální tvořivostí,
prožitkem, svobodným rozvojem. (Vojtíšek et al., 2012). Podobně se vyjadřuje i Říčan
(2007), který rozdělení spirituality a náboženství popisuje podle psychologa
Pargamenta jako vyjádřené ve dvou protikladech. První z nich je individuální versus
instituční, kdy spiritualita je chápána jako záležitost individua, jeho prožívání a
jednání, zatímco náboženstvím se rozumí spíše, nebo pouze spiritualita vnější formy,
instituce, rituály nauky atd. Druhým protikladem je pak spíše rozdělení na dobré a
špatné, kdy spiritualita asociuje něco nového, spontánního, neformálního a tvořivého
– autentickou vnitřní zkušenost, svobodu individuálního vyjádření, duchovní hledání,
případně dobrodružné experimentování. Slovo náboženství je spíše zatíženo
negativními konotacemi zastaralosti, rigidity, formálnosti indokracie, nedostatku citu,
reakčních postojů apod. Autor ovšem takovou idealizaci spirituality považuje za
problematickou.
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2. 2 SPIRITUALITA JAKO POJEM V PSYCHOLOGII
Říčan uvádí, že spiritualita se původně objevuje v psychologii náboženství jako
nezvaný host a je vnímána jako populární pojem s nejasným významem a omezenou
užitečností. Již na přelomu století se pojem „nová spiritualita“ prosazuje až do té míry,
že je v Americké psychologické asociaci projednáváno přejmenování sekce
psychologie náboženství na sekci psychologie náboženství a spirituality (Říčan,
2007).
Autor dále uvádí, že se psychologie bez pojmu spirituality v minulém století obešla a
vystačila si s pojmem náboženství, náboženský prožitek a religiozita. Zda se jedná o
náboženské prožitky, zkušenosti nebo o vnější skutečnosti se, jak je to v psychologii
běžné, poznalo ze souvislostí. Jak se postupně religionistika psychologizovala a
věnovala se pozornost více náboženskému prožívání, nežli naukám, rituálům a
institucím. Nedošlo k žádnému převratnému objevu, změně perspektivy, ani se
neobjevilo žádné nové paradigma, jež by si vynutilo nové pojmosloví. Rozhodující
impulz ke vzniku, a prosazení psychologického pojmu spirituality nepřišel z
religionistiky, ani z psychologie, nýbrž z vývoje náboženského života postojů
k náboženství během druhé poloviny minulého století. Mezi faktory tohoto vývoje
Říčan řadí sekularizaci západu a jistou averzi společnosti vůči tradičním
náboženstvím, hlavně pak církvím. Společnost zároveň hledala něco, co vyplní vzniklé
vakuum a za zachování hodnot křesťansky orientovaného humanismu jej obohatí o
impulzy přebírané z náboženství východu. Tradiční pojem náboženství se zužuje a
část fenoménů dříve označovaných jako náboženské se subsumují pod spiritualitu.
Oba pojmy se polarizují, jak bylo popsáno v předchozí kapitole.
Říčan (2007) dále uvádí, že přesto definice spirituality není stále jasná a vedou se o ní
spory. Pargament ji definuje jako hledání posvátna, Belzen ji charakterizuje vztahem
k transcendenci. Emmons jako znak spirituality uvádí “hledání smyslu, jednoty,
propojenosti, transcendence a nejvyššího lidského potenciálu”. Stifoss-Hansen
považuje za hlavní charakteristiku spirituality v existencialitě chápané jako prožitek
nejvyššího významu, který lze vyjádřit větou “na ničem nezáleží tolik jako na tomto”.
Někdy bývá spiritualita spojována s intenzitou prožitku. Spirituální prožitek, ať
příjemný nebo děsivý, má člověka ovládnout, existenčně proměňovat, duchovně i
psychicky posilovat, osvítit novým poznáním, vytrhnout z běžné existence, třeba i
strhnout k hrdinskému činu. Maslow razil pojem žitého humanistického náboženství,
nezávislého na doktrínách a institucích, což je velmi blízké pojmu spirituality a mezi
jeho podstatné rysy řadí vrcholnou zkušenost. Autor dodává že “Je zřejmé, že chcemeli spiritualitu psychologicky konkretizovat, zdaleka nevystačíme s jedním pojmem,
který by vystihl její podstatu” (Říčan, 2007).
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2.3 SPIRITUALITA JAKO SLOŽKA OSOBNOSTI
Spiritualita v tomto ohledu je tou složkou osobnosti, která se vytváří vnímáním
posvátnosti, rozvíjí se ve vztahu k posvátnému a různými způsoby tento vztah
projevuje. (Vojtíšek et al., 2012). Autoři na stejném místě citují psychologa Pavla
Říčana, když uvádí, že spiritualita tvoří, nebo může tvořit, integrující centrum motivů,
postojů a citů i kognitivní orientace, jádro osobní identity a smyslu života.
Říčan (2007) popisuje postoj Ericha Fromma, který vidí náboženskost člověka jako
potřebu uctívání, jež je zároveň nejsilnější zdroj jeho energie. Dále uvádí myšlenku
filosofa Erazima Koháka, který vnímá prožitek, nebo vědomí posvátnosti v životě jako
zdroj celkového životního postoje. Autor dále připomíná Maslowovu hierarchii
potřeb, na jejímž vrcholu je transcendence – spirituální potřeba kosmické
identifikace, která pokud se u daného jedince jednou „dostane ke slovu“ často převáží
nad potřebami nižšími. Zde se pak stává spiritualita onou centrální, integrující
složkou osobnosti. Zároveň uvádí evoluční teorii, která říká, že to, co je vývojově
nejmladší - u člověka mozková kůra - si podřizuje vývojově starší složky, integruje
jejich funkce a zajišťuje jejich souhru. Uvedené postoje a formulace ukazují podle
autora podobným směrem, čili že to, co je nám svaté, je rozhodující silou našeho
jednání a naší osobnosti. Ačkoliv je zde řada skeptiků, do jejichž čela řadí autor
Freuda, jenž podobné formulace označují za zbožná přání a idealismus a jako hybnou
sílu považují biologické pudy a další profánní faktory. Toto považuje Říčan za
„radikální redukcionismus“, jež je málo plodný a zmiňuje, že existují jedinci, v jejichž
osobnosti spiritualita hraje rozhodující úlohu a této úlohy se stále znovu ujímá, i přes
četná selhání a za cenu vnitřních konfliktů. Pudovost těchto jedinců je integrována a
sladěna s jejich životním posláním. Stejně tak existují jedinci, ovládáni pouze svými
„nižšími“ motivy.
Míru spirituality, která je v jedinci přítomná, se pokusil vystihnout psycholog Robert
Emmons, zavedením kategorie „spirituální inteligence“ pro dovednosti a schopnosti
potřebné pro úspěšné využívání spirituálních informací. Spirituálně inteligentní
jedinci jsou podle něj charakterizováni minimálně pěti schopnostmi: překračovat
fyzické a materiální, zažívat zesílené stavy vědomí, posvěcovat každodenní zkušenost,
využívat duchovní zdroje k řešení problémů a být mravný (Vojtíšek et al., 2012).
Autor na stejném místě dokresluje míru spirituality jedince připodobněním
k hudebnímu talentu: „nalezneme virtuózy, ale stejně tak lidi téměř amuzikální, těžko
ovšem člověka, na něhož by v žádné situaci a v žádné formě hudba nikdy
nezapůsobila“.
Frankl se ve své logoterapii zaměřuje na smysl života a jeho hledání. Úsilí najít smysl
svého života vidí jako prvořadou motivační sílu v člověku. Mluví o vůli ke smyslu a
staví ji v protikladu vůči Freundově vůli ke slasti, i Adlerově vůli k moci. Domnívá se,
že nic jiného nemůže člověku tak účinně pomoci přežít i nejhorší podmínky, jako
poznání, že v jeho životě je nějaký smysl. Tento smysl může být nalézán v konání,
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zkoušení hodnot či (a hlavně) v utrpení a postoji, jaký k němu člověk zaujme. (Frankl,
1994).
Grof (1992) považuje touhu člověka po spojení s duchovní sférou za důležitou a
intenzivní sílu, jež se podobá sexualitě, ale je mnohem základnější a naléhavější.
Odmítání a potlačení tohoto transcendentálního pudu považuje za způsobující
deformace lidského života v individuálním, i kolektivním měřítku.

2.4 POSVÁTNO
Spiritualita byla popsána jako složka osobnosti, která se vytváří vnímáním
posvátnosti, která se vyvíjí ve vztahu k němu a různými způsoby tento vztah
projevuje. Posvátné v životě člověka je to, co ho odkazuje k Posvátnu k přepokládané transcendentní skutečnosti v podobě Boha, božstva, ale i neosobní
síly, ideálu, Jsoucna či lidské pospolitosti apod. Ať je oním Posvátnem cokoliv, člověk
se k němu staví jinak, než k ostatním běžným jevům tohoto světa. Hovořit o
posvátném, které odkazuje k Posvátnu má smysl, jen při vnímání toho, že posvátné
stojí v protikladu k obyčejnému, světskému. Tato jinakost, či posvátnost může být
vnímána i jednotlivcem, kdy posvátné je například místo setkání s první láskou, nebo
čas narození dítěte. Tedy místo nebo čas, jež odkazuje k tomu, co vnímá jako
přesahující jeho samého. (Vojtíšek et al, 2012)

2.5 MODEL SPIRITUALITY
Pro zpřehlednění velmi komplexního jevu jako je spiritualita člověka, popisují
Vojtíšek, Dušek a Motl (2012) „Model spirituality“. Zde spiritualitu rozdělují do sedmi
kategorií, inspirováni sedmi „dimenzemi posvátného“ amerického religionisty
Niniana Smarta. Ačkoliv autoři jedním dechem dodávají, že jsou si vědomi toho, že
spiritualita jedince není tak snadno uchopitelná, aby se toto pojetí dalo považovat za
konečné, domnívají se, že je užitečným vodítkem při snaze takto komplexní pojem
přiblížit.

2.5.1 PŘEDPOKLADY
Jako první rovinu spirituality autoři jmenují předpoklady, s nimiž člověk přistupuje
ke světu. Patří sem naukové a filosofické koncepce, které člověku vysvětlují svět a
poskytují orientaci v něm. Důležité místo zde mají zvláště koncepce božských
osobností (teologie), koncepce člověka (antropologie), koncepce jak člověk může
překročit svá omezení (koncepce spásy, soteriologie), nebo koncepce světa, jeho
začátku, směřování a konce (kosmologie) (Vojtíšek et al., 2012).

2.5.2 OBŘADY
Obřady, rity a rituály jsou odrazem koncepcí a předpokladů. Mohou mít individuální,
nebo kolektivní podobu. Individuální podobou obřadů je osobní spirituální praxe,
tedy například modlitba, meditace, jogínské asány, poutě a podobně. Patří sem také
věci, co spirituální praxi provází, jako i posvátná místa, časy a předměty (chrámy,
poutní místa, svátky, posvátná roucha…) (Vojtíšek et al., 2012).
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Grof (1992) ohledně posvátných míst píše, že například chrámy mohou hrát
významnou roli při cestě za pravdou duchovnosti, je-li jejich architektura a vnitřní
výzdoba tak mimořádně krásná a dokonalá, že návštěvníka přivádí blíže k
transcendentální oblasti, nebo jestliže prvky bohoslužby, která zde probíhá,
zprostředkovávají přímý transpersonální prožitek.

2.5.3 NORMY A HODNOTY
Třetí rovinu nachází autoři v normách a hodnotách, které jsou chápány jako dané
„odjinud“, čili přikázané Bohem apod., tedy nepocházející z pouhé lidské konvence.
Tím více zavazují lidské svědomí (Vojtíšek et al., 2007).
Frankl (2015) zmiňuje tři kategorie hodnot a zdůrazňuje důležitost schopnosti
obratnosti podle toho, jaké šance člověku život naskytne uskutečňovat tyto hodnoty.
Skupiny hodnot popisuje jako tvůrčí – tedy ty které se uskutečňují tvůrčí činností.
Dále zážitkové hodnoty, jež jsou realizované prožíváním a přijímáním světa a konečně
hodnoty postojové, které spočívají v tom, jak se člověk staví k omezením svého života
a neměnitelnému osudu.

2.5.4 VYPRÁVĚNÍ
Různé mýty, příběhy jedinečných osobností, legendy, zázračné a hrdinské příběhy
jsou další možnou cestou vyjádření vztahu k Posvátnu. Mohou být inspirací a zdrojem
pro etická pravidla, koncepce i obřady (Vojtíšek et al., 2007). Touto oblastí se
například u nás zabývá MUDr. Remeš v rámci tzv. Hagioterapie, jež je existenciálním
terapeutickým směrem, využívajícím Bible jako zrcadla lidského nitra za využití
hlubině a existenciálně analytického přístupu (Remeš, Halamová, 2004).

2.5.5 ZÁŽITKY
Zážitky jsou podstatnou součástí spirituality. Mohou být spontánní či záměrně
získané prostřednictvím poznávacího procesu a následného prozření k duchovním
pravdám, prostřednictvím společných obřadů a osobní spirituální praxe,
prostřednictvím posvátného vyprávění nebo jakkoli jinak (Vojtíšek et al., 2007).
Zážitkům, které se dotýkají posvátna, se věnuje Maslow. Považuje vrcholné zážitky za
dobré, žádoucí a vnitřně hodnotné stavy naplnění, které přichází v různých podobách
a při různých příležitostech. V jejich důsledku může docházet k terapeutickým
účinkům, jako například odstranění neurotických symptomů, zlepšení vnímání sama
sebe i svého okolí, probouzení tvůrčích schopností a probouzení vůle k životu
(Maslow, 2014). Také Grof považoval mimořádné stavy vědomí a prožitkové
sebezkoumání - ať už spontánní, nebo vyvolané psychotropními látkami, či různými
technikami za přínosné na poli emočního a psychosomatického léčení a snaze o
nacházení úspěšnějších životních strategií (Grof, 1992).

2.5.6 SPOLEČENSTVÍ
Všechny zmíněné roviny mají vztah ke společenství a chápání sebe sama, jako
součásti společenství (Vojtíšek et al., 2007). Význam náležitosti k určitému
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společenství, ať na úrovni rodiny, společnosti, kam jedinec touží patřit, je popisována
napříč mnoha psychologickými směry.
Maslow řadí sounáležitost mezi základní lidské potřeby (Maslow, 2014). Frankl
(2005) pak v kapitole o pospolitosti a mase píše, že “Smysl individuality se naplňuje
teprve v pospolitosti. Potud je hodnota individua odkázána na pospolitost. Má-li však
mít sama pospolitost smysl, pak se nemůže obejít bez individuality individuální, která
ji tvoří” (Frankl, 2015, s.85).

2.5.7 TVOŘIVOST
Sedmým a posledním způsobem vyjádření vztahu k Posvátnu je podle Vojtíškova
Modelu spirituality tvořivost. Může se jednat o tvorbu uměleckých děl, které se
mohou osobě stát posvátnými, může ale spočívat i podílení se na společné tvorbě.
Kreativitou se zabývá Maslow (2014), který rozlišuje “tvořivost vyplývající ze
zvláštního nadání” a “tvořivost vyplývající ze sebeaktualizace”. První typ tvořivosti se
projevuje především v umění a jistými uměleckými produkty, zatímco druhý typ je
tvořivostí bezprostřední, projevující se v každodenních činnostech. Tuto tvořivost a
“otevřenost vůči zkušenostem” považuje za spjatou s lidskou podstatou, ačkoliv u
mnoha lidí potlačenou a pohřbenou v procesu enkulturace. Tvořivost v tomto směru
vidí jako průvodní jev celistvosti a integrace, jež vyplívá ze sebepřijetí a přijetí svého
“hlubšího já”.

2.5.8 ZAUJETÍ
Jedná se o dynamickou složku spirituality, která představuje způsob, jakým se člověk
k Posvátnu vztahuje. Zaujetí, oddanost, nebo vědomí určitého poslání, jež se stává
smyslem života, může prostoupit v různé míře všechny rozviny spirituality.
Setkáváme se se spiritualitou, která se vyznačuje vysokým zaujetím pro všezahrnující
pravdu a vysokým nasazením při jejím nalézání a šíření. Existují lidé se silným
zaujetím pro soukromé i veřejné obřady, nebo lidé, jež jsou skálopevně přesvědčeni o
nutnosti dodržování určitých mravních norem. Jiní jsou fascinováni příběhy, které jim
poskytují možnost identifikace s jejich hrdiny a nalezení relevantních životních
modelů a vzorů. Někteří jsou mimořádně oddáni svému společenství (třeba
sportovnímu), jiní jsou náruživí v získávání neobvyklých, běžnou zkušenost
přesahujících zážitků, anebo zaujatí uměleckým vyjádřením. Větší než společensky
běžná míra zaujetí je někdy vyjadřována slovy fanatismus, nebo také závislost
(Vojtíšek et al., 2012).

2.6 ZDROJE SPIRITUALITY
Spiritualita jedince může být sycena z jedné duchovní tradice, neboli náboženství, ale
zdroje spirituality mohou být vázány na mnoho jiných tradic. Často zahrnuje i ty
projevy vztahu k posvátnému, které není možné výslovně přiřadit k nějaké
náboženské tradici. Lidí, jejichž spiritualita je komplexně pokrývána v celé své šíři,
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prostřednictvím jedné tradice ubývá. Stále častější je, že se člověk nechává na různých
rovinách své spirituality inspirovat z různých zdrojů (Vojtíšek et al., 2012). Sekulární
zdroje také mohou být zdrojem pro všechny roviny spirituality, jako například u
komunismu. Zdroji pro sycení rovin spiritualitu se může stát také věda, národní hnutí
či média. Zdrojem pro spiritualitu se může stát v podstatě cokoliv, záleží na tom, zda
v tomto vztahu zakouší člověk „dotek Posvátna“ (Vojtíšek et al., 2012). Autoři
rozdělují dále zdroje spirituality jako explicitní tam, kde se jedná o zdroje duchovních
tradic a implicitní tam, kde se jedná o zdroje, jež nejsou primárně chápány jako
duchovní. Takovým zdrojem může být práce, sport, rodina, politické či jiné hnutí,
nebo také věda.

2.7 SPIRITUALITA INSTITUČNÍ A NEINSTITUČNÍ
Instituční zakotvení spirituality bývá běžné u spirituality čerpané z jedné, explicitní
náboženské tradice. Dlouhodobě je ale v evropských zemích trend spíše v menší
ochotě lidí akceptovat ovlivnění své spirituality v celé šíři některou
institucializovanou duchovní autoritou. Jedinec si spíše intuitivně a na základě
svobodného výběru volí kombinaci spirituálních prvků tak, aby byla pro něj vnitřně
významná. Taková volba podle autora zbavuje spiritualitu závaznosti, kterou na ni
může vložit vnější autorita a projevy spirituálního života se tak mohou stát triviální
součástí životního stylu (Vojtíšek et al, 2007).

2.8 SPIRITUALITA V PSYCHOTERAPII
V této kapitole bych ráda uvedla směry, které podle Málka (2008) spirituální dimenzi
akceptují a do své práce ji integrují.

2.8.1 TEISTICKY ORIENTOVANÉ SMĚRY
Mezi tyto změny Málek řadí Teistickou integrativní psychoterapii a říká, že její
autoři uznávají, že lidskou osobnost ovlivňují různé procesy (biologické, kognitivní,
sociální apod.), ale jádro osobnosti a identity tvoří spiritualita. Používanými
intervencemi jsou například podpora klienta v exploraci, jak může víra v Boha a
osobní spiritualita pomoci při léčbě. Terapeuti se snaží podpořit hodnoty a prožitky,
které napomáhají duchovnímu osvícení, osobní a sociální pohodě, jako jsou pokora,
odpuštění, věrnost, pokání... V terapii je prostor i pro modlitby, diskuze o teologii,
biblioterapie, relaxace a imaginace s duchovními a náboženskými motivy. Do
terapeutického procesu může také vstoupit spirituální proces, když například v
meditaci či modlitbě přijde vhled nebo vnuknutí.
Dále autor zmiňuje 12 - ti krokový program a terapeutické směry na něm založené.
První předpoklad, o který se podobné programy opírají, spočívá ve víře ve vyšší sílu,
jejíž povaha je záměrně jen vágně definovaná, aby vznikl široký, tolerance plný
prostor pro náboženskou a spirituální rozmanitost. Hlavním úkolem je rozvinutí
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osobního vztahu k Bohu, Vyšší síle prostřednictvím modlitby, meditace apod.
Klíčovou roli zastává zázrak střízlivosti.

2.8.2 INTEGRATIVNÍ SPIRITUÁLNĚ ORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIE
Málek (2008) uvádí, že pod pojmem spiritualita chápe Len Sperry – představitel
tohoto směru, nejhlubší přání a tužby, které každý člověk zakouší, ale nemůže je
nikdy plně uspokojit, protože jsou silnější než jakékoliv uspokojení. Len Sperry
usiloval o integraci celé řady teoretických konceptů, jako jsou bio-psycho-sociálněspirituální model člověka, spirituální směřování, rozvoj silných stránek a ctností do
biopsychosociální terapie.

2.8.3 TRANSPERSONÁLNÍ PŘÍSTUPY
“Předmět zkoumání transpersonálních psychologů představují nejrůznější zážitky,
které překračují individualitu jedince a zahrnují širší aspekty lidství, světa a kosmu.
Do ohniska zájmu se tak dostaly meta-potřeby, nejzazší hodnoty, vrcholové zážitky,
B-hodnoty, mystické zážitky i jiné prožívání, které bývá zastřešováno pod pojem
mimořádné stavy vědomí.” (Málek, 2008) Rozmanité metody a přístupy se setkávají v
důležitosti mimořádných zážitků a stavů vědomí, které jdou až za hranice identity
jedince. Mezi představitele tohoto směru patří podle Málka například Abraham
Maslow a Stanislav Grof. Říčan (2007) ovšem řadí Maslowa mezi zástupce
humanistického přístupu.

2.8.4 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP
Málek (2008) zmiňuje hlavně Na osobu zaměřený přístup C .R. Rogerse, který svůj
přístup staví na principu sebeaktualizující se tendence každého organismu, která
může být různým způsobem ovlivněná, ale nikdy zcela zničená. Říčan (2007) zmiňuje
G. Allporta, který považuje za střed a vrchol osobnosti “náboženský sentiment” a dává
důraz na jeho zralost. Říčan dále zmiňuje E. Fromma, který prosazoval vedle
“autoritářského” spíše “humanistické náboženství”, které napříč kulturami člověka
především osvobozuje, aby realizoval své možnosti, a dává mu pocit sjednocení.
Maslow, kterého autor také zmiňuje, viděl ideál lidství v otevřenosti k poznání,
tvořivosti, spontaneitě, nezávislosti na mínění druhých a stereotypech, ve schopnosti
navazovat hluboké oboustranně obohacující vztahy a empatické soucitnosti. Maslow
popisuje “vrcholné zkušenosti” – prožitky hlubokého souznění, až sjednocení se
světem (Maslow, 2014). Mezi nejznámější Maslowovy myšlenky pak Říčan řadí
hiearchii potřeb, v níž řadí potřeby podle jejich naléhavosti a podle toho, jak se u
člověka projevují. Nejnižší potřebou jsou základní biologické potřeby, které, jsou-li
uspokojeny, nechají promluvit potřeby vyšší a nejsou-li uspokojeny, mohou zcela
ovládnout lidské jednání.

2.8.5 EXISTENCIÁLNÍ SMĚRY
Logoterapie a existenciální analýza V. E. Frankla přistupuje podle Málka (2008) k
duchovnosti a religiozitě coby terapeutickému rozměru a nástroji zcela odlišně než
dosud zmíněné terapeutické školy a směry. Trvá na důsledném oddělení náboženství
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a psychoterapie. Vtáhnutí religiozity do terapie pokládá za její devalvaci a naopak
pokud by si teologie nebo náboženství učinily z psychoterapie služku, dojde ke ztrátě
přínosu z terapie. S religiózním tématem do terapie může přijít pouze pacient. Pokud
pacient o náboženství a duchovnosti nemluví, může terapeut z pozice věřícího pouze
doufat v jeho odvahu toto téma otevřít. Říčan (2007) uvádí, že ústředním tématem
Franklovy psychoterapie je životní smysl, který může i nemusí mít jedinec
nábožensky zdůvodněný. Mezi další existencialisty zařazuje Málek I. D. Yaloma, který
ač se sám prohlašuje ateistou, přináší náboženskost ve čtyřech hlavních
existenciálních tématech - smrti, osamělosti, svobody a ztrátě smyslu. Právě
náboženství a spiritualita vždy pomáhaly vyrovnávat se s úzkostí, která vzniká, při
konfrontaci člověka s těmito tématy. V náboženství je to hlavně osobní vztah k Bohu,
který je zdrojem bezpečí a útěchy. Podobně u spirituality se projevuje vztahová
stránka - kontakt spojení s něčím, co jedince přesahuje a často i zahrnuje.

2.8.6 PŘÍSTUPY VYCHÁZEJÍCÍ Z DUCHOVNÍCH TRADIC
Jako příklad uvádí Málek (2008) pro tyto přístupy Satiterapii, která “představuje
integrativní psychoterapii, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je
zakotveno v tělesné skutečnosti.” Ústředním principem léčby a celkovou životní
strategií je všímavé zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti, kterou klient získává
na základě emocionálního prožívání a osobního prožitkově podloženého vědění. To
pak vede k volnímu rozhodování a smysluplnému, cílevědomému jednání. Satiterapie
integruje vědecky podložená psychoterapeutická východiska a buddhistickou tradici.

2.8.7 KBT
Málek zmiňuje spirituálně orientované KBT – SO-KBT, které zachovává obecné KBT
postupy, ale přizpůsobuje se potřebám spirituálně orientovaných jedinců. Málek
uvádí, že řada autorů poukazuje na vysokou míru kompatibility mezi KBT a
křesťanstvím i dalšími velkými náboženskými systémy. Soulad tvoří důraz na
vyváženost kognice a činů, edukaci, směřování ke konkrétnímu žádoucímu chování a
jeho zpevňování. Velký důraz je kladený na přesvědčení a axiomy.

2.9 SPIRITUALITA V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ
Vojtíšek se zabývá pomocí v potížích se spiritualitou u lidí, kteří svoji spiritualitu
reflektují, čili jsou si jí vědomi. V tomto smyslu rozděluje pomoc konfesních a
nekonfesních institucí. Konfesní instituce jsou ty, které udržují a rozvíjejí tu duchovní
tradici, z které potřebný člověk čerpá, například v křesťanské tradici je to pastorační
péče. Nekonfesní instituce, kde pomoc v potížích se spiritualitou je nábožensky
neutrální, jsou pak poradny, psychologická a psychoterapeutická centra. Do této
skupiny tak tedy můžeme zařadit i adiktologické poradny. Autor dále uvádí, že
spiritualita pracovníků těchto institucí mívá různé zdroje a měla by být reflektována a
její podíl na výkonu pomáhající profese je jedním možných předmětů supervize
(Vojtíšek et al., 2007).
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2.9.1 ROZŠÍŘENÍ BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍHO MODELU
Kalina (2013) uvádí, že již v době, kdy byl poprvé oficiálně prezentován bio-psychosociální model člověka ve zdraví, nemoci, léčbě a úzdravě Světové zdravotnické
organizace se objevovaly názory, že tento model není dostatečně celostní, neboť
nebere v úvahu duchovní rozměr člověka. Podněty v tomto směru přinášeli zástupci
existenciální medicíny, lékařské antropologie, či transpersonální psychologie. Určité
uznání tohoto trendu pak spatřuje v zavedení nové diagnostické kategorie
psychospirituální krize do diagnostického manuálu Americké psychiatrické asociace.
Podle Kaliny (2013) se léčba závislostí inspirovala v hnutí Anonymních alkoholiků,
jehož filozofie úzdravy byla se svým duchovním rozměrem koncem 20. století
akceptována odborníky. Program dvanácti kroků v současnosti tvoří v řadě zemí
součást oficiálních terapeutických manuálů. Duchovní rozměr v adiktologii není
vázán jen na toto hnutí. Je v širším pojetí přijímáno, že závislost vede k rozvratu
duchovní dimenze člověka a zároveň, že oživení a rozšíření této dimenze je součástí
léčby. Spiritualita v léčbě závislosti je fenomén, který v poslední době získává na ceně
mezi kliniky, pro svou úlohu v podpoře vnímání smysluplnosti života při úzdravě ze
závislosti. Ukazuje se význam spirituality jako protektivního, nebo nárazníkového
faktoru v prevenci vzniku závislostí i v udržení abstinujícího životního stylu po léčbě.
Východiska protagonistů bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu jsou “široké
postmoderní, či New Age škále od východních meditativních směrů, přes
transpersonální psychologii, spiritualitu Anonymních alkoholiků, obecně křesťanskou
spiritualitu a křesťanský existencialismus, až k existenciálnímu rozměru
psychoterapie v pojetí Yaloma a mnohdy se východiska překrývají a integrují” (Kalina
2013).

2.9.2 RITUÁLY A ARCHETYPY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH
Zvlášť zmiňuje Kalina (2013) rituály a archetypy v terapeutických komunitách.
Komunity jsou, jak píše, jedny z mála míst novodobých společenství, kde se vytváří
rituály v původním, až prapůvodním slova smyslu. Vznikají zde a vyvíjejí se víceméně
spontánně jako výtvor kolektivního nevědomí ve smyslu C.G. Junga. Nelze je
bezezbytku naplánovat, ačkoliv podněty a vzory mohou přicházet zvenčí. Nasedají na
potřebu daného společenství hledat sebepřekračující rozměr a dávat mu výraz a
symbolický význam v hlubokém propojení s identitou komunity. Kalina cituje Junga,
který říká, že rituály symbolickou cestou podporují integritu Ega a usnadňují
individuaci.

2.9.3 EXISTENCIÁLNÍ ROZMĚR LÉČBY
Spíše existencionálnímu rozměru v psychoterapii závislostí se věnuje z českých
autorů například Richterová Těminová (2007). Autorka se při úvahách o cílech léčby
zamýšlí nad potřebou každého člověka dát smysl svojí existenci. Tím pádem
předpokládá i nutnost poskytnout klientům v terapeutických komunitách prostor a
jisté průvodcovství ve snaze klienta o (1) nalézání a přijímání smyslu svého života,
(2) nalézání své vlastní svobody a odpovědnosti, (3) poznání a přijetí sebe sama,
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svých možností a limitů, (4) osobní růst, vývoj a víru v sama sebe, (5) nalézání svého
místa v běžném lidském společenství, (6) vytváření pozitivního a tvořivého přístupu
k životu, (7) snahu mít spokojený a radostný život, (8) úsilí získat a rozšířit znalosti,
schopnosti a dovednosti jak individuálních cílů dosáhnout.

2.9.4 SPIRITUALITA A LÉČBA ZÁVISLOSTI V AKTUÁLNÍCH STUDIÍCH
Tématu spirituality v léčbě závislostí není v odborných článcích věnováno právě
mnoho prostoru, ale touto oblastí se zabývají například Gedge a Querney (2014).
Zabývají se etickými aspekty zahrnování spirituálního rozměru do léčby závislostí.
Popisují fakt, že spirituální aspekty léčby jsou stále v pozadí z důvodů, jež autoři vidí
v tom, že jsou přehlíženy v přístupech léčby založené na důkazech, nedostatku
znalostí a dovedností terapeutů, kteří jsou spíše sekulárně zaměření a v riziku
porušení náboženské neutrality v léčbě. Autoři poukazují na to, že diskuse
spirituálních témat je často nezbytná pro klientovu úzdravu, což dokládají na
několika příkladech z praxe.
Význam spirituality přinejmenším jako projektivního faktoru v léčbě popisuje také
Sussman a kol. (2013). V tomto článku ovšem zdůrazňuje složitost a vágnost termínů,
jež jsou se spirituálními aspekty léčby závislosti spojeny.
Stewart (2004) ve své studii došel k výsledku, že pro různé klienty má spiritualita v
léčbě různý přínos. Nicméně se ukázalo jako důležité posoudit míru spirituality
klientů, jelikož víra může být použita jako významný faktor pro úspěšnou léčbu
spirituálně založených klientů. Současně na základě takového posouzení je možno
hledat jiné zdroje pro klienty, kteří nejsou takto zaměření. V této studii je blíže
popsáno několik nástrojů MMRS - Multi-Dimensional Measurement of
Religiousness/Spirituality, jež byl vyvinut pro možnost měření spirituality a
religiosity, ROS - Religious Orientation Scale – nástroj mapující postoje k běžným
náboženským přesvědčením, SWB - The Spiritual Well-Being Scale – jeden z nejčastěji
používaných nástrojů v Americe zaměřený na posuzování individuální náboženské a
existenciální pohody.
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PRAKTICKÁ ČÁST
3. VÝZKUM
3.1 CÍL VÝZKUMU
Hlavním cílem výzkumu bylo popsat, jestli a v jaké podobě se spirituální rozměr v
léčbě závislostí vyskytuje a jak je vnímán a uchopován pracovníky různých
adiktologických zařízení. Dalšími cíly výzkumu bylo zjistit, jestli respondenti vnímají
přínos práce se spiritualitou klientů a kde.

3.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY




Jak pracovníci adiktologických služeb chápou spiritualitu?
Jak pracovníci adiktologických služeb pracují se spiritualitou klientů?
Kde vidí pracovníci adiktologických služeb přínos práce se spiritualitou?

3.3 METODA VÝZKUMU
Metodou výzkumu byl kvalitativní výzkum. Pro analýzu dat jsem se rozhodla použít
některé aspekty z metody zakotvené teorie, protože Čermák, Řiháček, Hytych (2013)
uvádějí, že v praxi je zcela legitimní využít ve výzkumném projektu pouze některé
aspekty této metody. Použila jsem metodu otevřeného kódování, což je první fáze
metody zakotvené teorie. Cílem metody bylo postupně vytvořit pojmy, které
zachycují „esenci“ konkrétních analyzovaných událostí či jevů, tak jak to výše uvedení
autoři popisují. Následně jsem se snažila pojmenované jevy seřazovat podle jejich
významnosti a hledat mezi nimi existující vztahy a souvislosti, což je podle Čermáka a
kol. (2013) základem druhé fáze metody zakotvené teorie.

3.4 METODY A PRŮBĚH TVORBY DAT
Pro svůj výzkum jsem použila polostrukturované rozhovory, které jsou podle
Čermáka a kol. (2013) nejčastějším zdrojem informací v kvalitativním výzkumu. Po
prvním rozhovoru jsem ještě upravila pořadí otázek tak, abych snížila možnost
ovlivnění respondenta průběhem rozhovoru. Otázky směřující k obecnému vnímání
zkoumaného jevu jsem umístila na jeho začátek. Rozhovory byly vedeny v soukromí
ve snaze co nejvíce eliminovat rušivé vlivy okolí, přítomni jsme byli pouze já a
respondent. Rozhovory trvaly v rozmezí od 45ti do 90ti minut.
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Po vyřízení etické stránky rozhovoru, viz níže a souhlasem respondentů
s nahráváním rozhovoru na diktafon následoval rozhovor, jehož struktura nebyla
zcela stejná v jednotlivých rozhovorech, neboť každý respondent byl specifický
způsobem svého vyjadřování a bylo třeba reagovat podle konkrétní situace. Nicméně
rozhovor vždy obsahoval tři následující otázky (kromě prvního rozhovoru vždy na
prvním místě).




Co pro vás znamená spiritualita?
V jaké podobě se setkáváte se spiritualitou klientů?
Vnímáte přínos práce se spiritualitou klientů?

Dále byly součástí rozhovoru otázky na různé oblasti práce s klienty se snahou
zaměřit se v těchto oblastech na úroveň spirituality.









oblast předpokladů a konceptů
oblast rituálů
oblast hodnot a norem
oblast vyprávění
oblast zážitků a prožívání
oblast společenství
oblast tvořivosti
míra zaujetí

3.5 METODA ANALÝZY DAT
Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a později doslovně přepsala za (pro)
zachování úplné autentičnosti projevu respondentů. Po opakovaném čtení s cílem
nacházení jevů v jednotlivých rozhovorech jsem tyto jevy vypsala, jak se
v rozhovorech za sebou objevovaly v rámci daných otázek, ale i mimo ně, pokud se
respondent vyjádřil k určitému jevu i v rámci jiné otázky. Vypsané jevy jsem pak
řadila podle četnosti výskytu vztahů mezi nimi do skupin. Při analýze jsem zachovala
oblasti práce se spiritualitou tak, jak byly umístěny v rozhovoru.

3.6 VÝZKUMNÝ SOUBOR
Výzkumný soubor se skládal ze čtyř respondentů, jedné ženy a čtyř mužů pracujících
v různých adiktologických pracovištích. Respondenty jsem vybírala metodou
záměrného výběru a to na základě těchto kritérií:





pracuje v adiktologických službách
je ochotný mluvit o spirituálních tématech
je schopný mluvit o spirituálních tématech
není ve své práci primárně spirituálně zaměřený
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Kritéria jsem u respondentů hodnotila podle vlastní zkušenosti ze setkávání s nimi, ke
kterým docházelo v rámci mého studia adiktologie. Schopnost hovořit o spirituálních
tématech jsem hodnotila z části intuitivně a na základě zkušenosti z rozhovorů
s danými respondenty v minulosti. Primárním zaměřením na spiritualitu myslím to,
že se respondent ve své práci nezaměřuje na duchovní témata, nebo s nimi nepracuje
cíleně.

3.7 ETIKA VÝZKUMU
Respondenti byli seznámeni s účelem a průběhem výzkumu. Byli ubezpečeni, že
rozhovor, který bude nahráván, uslyším v originální formě pouze já a další jeho
forma, jako přepis rozhovorů a výsledky výzkumu budou anonymní, čehož docílím
záměnou jmen a neuváděním bližších informací o respondentech. Respondenti byli
dále poučeni, že mohou od výzkumu kdykoliv, až do doby jeho odevzdání, odstoupit.
K takové situaci nedošlo. Informovaný souhlas je uveden v přílohách.

3.8 VÝSLEDKY VÝZKUMU
Výsledky jsou prezentovány tak, že významné jevy jsou psány tučně a pakliže některé
jevy jsou jiným nadřazené, jsou tyto zvýrazněny podtržením. V některých případech
jsou v tomto smyslu využity odrážky. Každý jev je uveden, nebo popsán obyčejným
textem a doplněn citacemi respondentů, které jsou psány kurzívou.
Výsledky jsou děleny do kapitol, podle výzkumných otázek a úrovní spirituality. Na
konci každé kapitoly jsou výsledky stručně shrnuty.

3.8.1 VLASTNÍ DEFINOVÁNÍ SPIRITUALITY
Spiritualita jako životní cesta
Tři respondenti vnímají spiritualitu mimo jiné jako proces.
„Pro mě osobně neměla dřív spiritualita a posvátno žádnej význam... Postupem času
tyhle věci dostávaly význam v tom mým procesu, stejně jako práce na sobě.“(Petr)
„spiritualita pro mě je nějaká cesta, nebo způsob cesty k dosažení mý vlastní rovnováhy,
klidu a harmonie.“ (Lukáš)
„...uspokojování nějakejch potřeb jako dál se vzdělávat, růst“ (Ondra)
Uvědomění si sebe sama jako základ cesty
Jeden respondent uvádí uvědomění si sama sebe jako sebepřesahující jev, který je pro
spiritualitu jako cestu základem.
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„To vnímám jako to sebepřesahující, že si uvědomujou sami sebe. A to vím od sebe i od
klientů, že to je něco úplně úžasnýho a na základě toho potom vytváříš tu svojí cestu.“
(Petr)
Stávání se posvátným jako cíl cesty
Petr naznačuje, že cíl spirituality jako cesty spočívá ve stávání se posvátným.
„Když patnáct let na sebe neskutečně kašleš a o nic se nezajímáš, tak pak když získáváš
postupně „tyhlety věci“ tak ty sám sobě se stáváš jakoby něčím posvátným.“ (Petr)
Naplnění vnitřního světa jako cíl cesty
Lukáš naznačuje, že cíl cesty spočívá v naplnění vnitřního světa.
„Naplnění mýho vnitřního světa, vnitřního života.“ (Lukáš)
Sebepřesah
Respondenti zmiňují téma sebepřesahu ve spojení s vnímáním spirituality.
Vztah k tomu co nás přesahuje
Nikola při definování spirituality uvádí spíše vztah k tomu, co nás přesahuje.
„...a obecně vztah k tomu co nás přesahuje možná, nebo tak nějak bych si to definovala.”
(Nikola)
Altruismus jako sebepřesahující kvalita
To, co je sebepřesahující vnímá jeden respondent, jako upřednostnění potřeb někoho
jiného před svými.
„…To se dá vlastně nazvat přesahem, že ten člověk dá větší důležitost tomu vztahu
s někým, než sobě. …že ho prostě klade před svoje vlastní potřeby. To mi teda přijde
sebepřesahující.“ (Petr)
Soubor hodnot a potřeb
Při definování spirituality respondenti často uvádí naplňování jistých potřeb a
hodnot.
Soubor důležitých hodnot
Respondentka Nikola definuje spiritualitu jako soubor významných hodnot.
„...soubor hodnot, to čemu člověk přikládá důležitost v životě“ (Nikola)
Uspokojování potřeb na úrovni spirituality
Dva respondenti se zmínili o uspokojování určitých potřeb, přičemž rozdíl je v tom, že
Petr spatřuje spiritualitu jako něco, co přichází na řadu až po uspokojení jistých
potřeb, zatím co Ondra zahrnul uspokojovaní určitých potřeb do definice toho, co
vnímá jako spirituální.
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“Já to prostě tak vnímám, že ta spirituální stránka u těch klientů je něco až potom, až se
zabezpečí sebe.” (Petr)
„... a uspokojování nějakejch potřeb jako dál se vzdělávat, růst, osobnostně se rozvíjet.“
(Ondra).
Způsob vnímání světa jako faktor definování spirituality
Dva respondenti se při definování spirituality zmínili o určitém úhlu pohledu, ze
kterého se dá na svět dívat, tedy i jako na spirituální.
„...prostě jde i o to, jakým způsobem člověk některé věci vysloví a pojme a tak ta verbální
stránka s tím duchovnem má hodně co dělat. Jdou věci vyjádřit různě a i na různých
úrovních bych řekla.” (Nikola)
„Obecně tak vnímám pohled na svět, vnímání světa“ (Ondra)
Náboženské přesvědčení jako součást spirituality
Nikola se při definování toho, co pro ni spiritualita znamená, potřebovala v první řadě
vymezit vůči náboženskému přesvědčení, ačkoliv ho vnímá jako součást spirituality.
„...to neznamená jenom náboženský přesvědčení, který do toho určitě patří“ (Nikola)
Shrnutí
Při vyjadřování toho, co je pro respondenty spiritualita, převládá přístup k ní jako
k určité cestě, na které se člověk vyvíjí směrem k hodnotám, jež považuje za
významné až sebepřesahující. Respondenti vesměs zdůrazňují individualitu v tom, jak
každý spiritualitu vnímá – neobjevují se „obecně platné“ jevy.

3.8.2 VNÍMÁNÍ SPIRITUALITY KLIENTŮ
Na obecné rovině
Přístup ke spiritualitě formou diskuse
Dva respondenti zmiňují rovinu diskuse při setkávání se se spiritualitou klientů.
„Určitě docela často o tom s klienty diskutujem... velmi často je pro klienty důležité
uvědomění, že oni sami dělají něco, co odporuje jejich hodnotám a přesvědčením.“
(Nikola)
„…obecně to vnímám jako diskusi společnou a přemýšlení o životě, o světě o smyslu bytí
člověka“ (Ondra)
“...v tom kontaktu s klienty tváří v tvář hlavně, hledáme to, jakou ten člověk duchovní
potravu vlastně… potřebuje “(Ondra)
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Absence obecného postupu v práci se spiritualitou
Ondra uvádí, že práce se spiritualitou nemá nějaký ucelený koncept, ale pracuje
formou diskuse, pokud klienti s podobnými tématy přichází.
“Takže je to takový, řek bych, obtížně uchopitelný nemáme nějakej obecnej přístup, nebo
metodu, že bychom chtěli nějak rozvíjet spiritualitu klientů” (Ondra)
Nesetkávání se spiritualitou
Jeden respondent uvádí, že se spiritualitou klientů se příliš nesetkává.
„A u těch klientů spiritualitu moc neřešíme a není na to žádnej prostor, ani co se týče
terapeutickýho týmu.” (Lukáš)
„Takže my jsme spíš výchovný, praktický a pracovně zaměřený. To se podle mě odráží i
v tomhletom, že v tom klientům moc nenasloucháme a zároveň ani ti klienti s tímhle
nepřicházej.”(Lukáš)
Vymezení vůči náboženským tématům
Tři respondenti se měli potřebu vymezovat vůči náboženství.
„...já tam to téma sama od sebe příliš nevnáším, nebo rozhodně ne ve smyslu víry.“
(Nikola).
Ondra říká, že klienti si pod pojmem spiritualita představují náboženská témata a
zároveň, že to není něco, o co by měli zájem.
“...rozhodně do toho nepatří, jak oni si to mají někdy tendenci vykládat, nějaká
náboženská témata. Pod pojmem spiritualita vnímaj tohleto, ale rozhodně to nejsou
věci, teda aspoň u nás, co mám zkušenost, že by hledali.” (Ondra)
„No prostě, když se řekne téma spiritualita tak u klientů to hodně naznačuje téma boha,
potažmo náboženství, potažmo církve a s tím nechtějí mít nic společnýho.“ (Lukáš)
V rovině přímého kontaktu s klientem
Přijetí sebe sama
O schopnosti klientů, být sami se sebou a přijímat se takový jací jsou mluví dva
respondenti.
„...velká slabina je, že se bojí, nebo neumějí být sami se sebou...učit se přijetí sama sebe
s tím co umim, co neumim“ (Ondra)
“...setkání víc sama se sebou, což by třeba u toho nikotinu spoustu lidí neřeklo, že to tam
funguje stejně jako u ostatních drog. A člověka to pak nutí některý věci třeba dlouho
neřešený řešit, nějak se věcem postavit a nějak se vyvíjet, bych řekla. A i když to zní jako
klišé je to velká příležitost posunout se někam dál.”(Nikola)
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Uvědomování si hlubších rovin
V práci s klienty dva respondenti zdůrazňují moment uvědomění si sebe sama a
hodnot klientů.
„Myslím, že je to hodně o uvědomění si svobody“ a „velmi často je pro klienty důležité
uvědomění, že oni sami dělají něco, co odporuje jejich hodnotám a přesvědčením.“
(Nikola)
„...taky se jim snažim pomáhat v procesu léčby pochopit, že nejde jenom o to přestat brát
drogy, ale vlastně si vytvářet nějakej svůj vlastní svět.“ (Ondra)


Hodnoty a střet hodnot
Nikola výše zmiňované diskuse směřuje spíše na téma hodnot, rozlišuje
hodnoty jednodušší, jako zdraví a hlubší jako svobodu a zodpovědnost. Střet
hodnot vnímá jako zásadní.
„To co tam vnáším je hovor o hodnotách a velmi často je pro klienty důležité
uvědomění, že oni sami dělají něco, co odporuje jejich hodnotám a
přesvědčením.“ (Nikola)



Svoboda
Svoboda je jedna z vícekrát zmiňovaných hodnot jednou respondentkou, staví
ji s odpovědností vedle sebe „Myslím, že je to hodně o uvědomění si svobody, že
svoboda není užívat tu danou látku kdy chci a kde chci, ale nenechat se ovládat
něčím, co je mimo moje rozhodnutí.“ (Nikola)



Zodpovědnost
Jak už bylo popsáno výše, Nikola zmiňuje zodpovědnost jako významnou
hodnotu ve spojení se spiritualitou klientů.

Meditace a relaxační cvičení jako nástroj
Dva respondenti zmínili meditaci a relaxační cvičení jako nástroj spojený s prací
s klienty na spirituální úrovni.
„ty věci, na který se zaměřujeme. Jako nějaký rozjímání, možná i nějaké formy, řekněme
meditace, jakkoli teda to nemyslim v nějakým sofistikovanym způsobu“ (Ondra)
„Mě nejvíc pomohly ty relaxační cvičení a meditace, ale necpu to těm klientům. Jen jim to
dám jako něco co mě na tý cestě pomohlo a pomáhá doteď.“ (Petr)
Smysl života
Pouze jeden respondent zmínil tento jev ve spojení s klienty.
U nich spiritualita, jakákoliv modla a smysl života je ve varu a v tom, že přijímaj z venku,
co se týče látek.” (Lukáš)
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Shrnutí
Obecně se respondenti mají potřebu vymezovat vůči náboženským tématům ve
spojení se spiritualitou klientů. Pokud klienti s podobnými tématy přicházejí, stávají
se předmětem diskuse. Jinými formami práce se spiritualitou jsou práce na
zvědomování sebe sama a hlubších úrovní sebe sama i kvalit jevů jako svoboda,
zodpovědnost, vnitřní konflikty. Zmiňovaný nástroj v tomto směru je také meditace a
relaxační techniky.

3.8.3 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI KONCEPTŮ
Přístup pracovníků ke konceptům klientů obecně
Respekt / tolerance klientových konceptů
Respondenti ve dvou případech dávají přímo najevo respekt a toleranci k tomu,
s jakými koncepty se klienti staví k životu. Nepřímo tento respekt dávají najevo
všichni respondenti.
„Jo, pro nás to není priorita. Důležitý je, že přijímáme do léčby kohokoliv s jakýmkoliv
vyznáním, orientací“ (Petr)
„Akceptujeme je, nebo tolerujeme, ale že bych si vybavoval situaci, že by to bylo v rámci
nějakýho...“ (Lukáš)
Není to priorita
Zároveň s tím, že respondenti vyjadřují respekt, udávají, že koncepty se kterými
klienti přicházejí, nejsou to, co je primárně zajímá. Ve dvou případech je toto
vyjádřeno přímo, u Ondry to z formulace nepřímo vyplívá.
„Jako chodí do léčby lidi, který maj takový různý postoje, ale neuváděj to v první
řadě.“(Petr)
“U těch racionálních konceptů, tam do toho jdeme rozhodně vždycky, čili minimálně
KBT, nejenom to B… (smích). Ale někdo jde hodně do těch emocí. Někdo, kdo chodí
častěji a déle, anebo má tu potřebu, tak se dostáváme i na tu hladinu opravdu biopsycho-socio a i spirituální…” (Nikola)
Jedna z hlavních složek terapie
Na rozdíl od ostatních respondentů jeden vnímá koncepty jako jeden z hlavních
zájmů v terapii.
„...myslim, že to je základ, nebo jedna z hlavních složek té psychoterapie, že zkoumáš u
klienta, jakej má světonázor“ (Lukáš)
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Zkušenost pracovníků s koncepty klientů
Nacházení konceptů v průběhu léčby
Hlavní jev, na kterém se shodou tři respondenti je, že k spirituálním postojům dochází
klienti spíše v průběhu léčby.
„Vem si, že většina klientů k tomuhle přichází až po nějaký době, když jsou čistý a nějak
o sobě jakoby víc přemýšej. Jako chodí do léčby lidi, který maj takový různý postoje, ale
neuváděj to v první řadě.“ (Petr)
Někdo, kdo chodí častěji a déle, anebo má tu potřebu, tak se dostáváme i na tu hladinu
opravdu bio-psycho-socio a i spirituální.“ (Nikola)
„Tam si myslím, že nazíraj sami na sebe i ten svět z trochu jiný perspektivy a dalo by se
říct trochu víc duchovní. Víc si uvědomujou, jak důležitý jsou ty mezilidský vztahy, kdo
pro ně hraje jakou roli, jak oni vnímaj sami sebe ve světě a jak by si představovali, že by
chtěli fungovat“. (Ondra)
Koncepty jako patologie
Jeden respondent vnímá koncepty, se kterými klienti přichází spíše jako projev
duševní poruchy.
“Setkáváme se od psychotických pojetí světa, přes hraniční, až po neurotický.” (Lukáš)
Respekt ke konceptům jako cesta ke klientovi
Petr uvádí, že se setkal se situací, kde dávání respektu k spirituálnímu konceptu
klientky byl cestou, jak se k ní přiblížit.
„…ze začátku jsme si říkali do jaký míry je to její přesvědčení a do jaký míry zbytky tý
psychózy…ale i tak nějak jsme cejtili, že přes tohleto je jakoby ta cesta k ní, protože to
fakt byl její obrovskej zájem, takže jsme to respektovali.“ (Petr)
Druhy konceptů z pohledu pracovníků
Náboženství jako koncept
Tři respondenti zmiňují náboženství jako koncept, se kterým klienti přichází.
„...ty lidi, kteří přichází a vyznávají nějaký náboženství, těch je úplný minimum“ (Petr)
„Občas někdo zmíní i svoje náboženské přesvědčení, nebo náboženské skupiny.“ (Nikola)
„Setkal jsem se s tim možná u některých klientů, kteří předtím byli ve výkonu trestu
odnětí svobody a tam se třeba obraceli na víru.” (Ondra)
Jedná se vždy o minimum klientů.
Racionální koncepty
Dva respondenti uvádějí, že klienti přichází spíše s racionálními koncepty.
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„zkoumáš u klienta, jakej má světonázor, nebo jak vnímá svět a přes jakou mřížku ho
posuzuje.“ (Lukáš)
„Někdo pluje více po povrchu a spíš po té behaviorální vrstvě, někdo jde víc do hloubky.
U těch racionálních konceptů, tam do toho jdeme rozhodně vždycky, čili minimálně KBT,
ne jen to B, ale někdy jde hodně do těch emocí“ (Nikola)
Jiné postoje než spojené s náboženstvím
Mimo náboženství jeden respondent reflektuje jiné životní postoje.
„Jako chodí do léčby lidi, který maj takový různý postoje, ale neuváděj to v první
řadě.“(Petr)
Shrnutí
Ve spojení s koncepty, s kterými klienti přichází, dominuje respekt k těmto postojům
a spíše se zdá, že nejsou pro respondenty příliš důležité. Respondenti se také shodují
na tom, že klienti v léčbě spíše na tyto své postoje teprve přicházejí a objevují je.
Nejčastější koncepty, které respondenti jmenovali jsou náboženské a racionální
postoje.

3.8.4 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI OBŘADŮ A RITUÁLŮ
Obecný pohled na rituály
Vnímání rituálu v jiném než spirituálním pohledu
Nikola říká to, co v podstatě nepřímo reflektují všichni respondenti.
“Když se řekne rituál, tak to je pro mě hodně široký pojem. Nevnímám to jako něco co
nutně souvisí se spiritualitou” (Nikola)
Neexistence rituálů ve společnosti jako příčina problémů
Petr vnímá absenci rituálů ve společnosti jako možnou příčinu psychických poruch,
včetně závislostí u mladých lidí.
„Myslím si, že do určitý míry vznik problémů závislostních i duševních souvisí s tím, že
naši klienti neprožívaj žádný rituály v dnešní době. … Od nějakých iniciačních rituálů,
který si myslím jsou strašně důležitý pro mladýho člověka, kterej má bejt nějakým
způsobem přijmutej do společnosti dospělejch. To chybí a ti naši klienti když přijdou do
léčby, tak prostě málokdo se s tím zaobírá.“ (Petr)
Práce s rituály klientů
Profánní rituály klientů – nacházení klidu
Rituály klientů v profánním slova smyslu popisují dva respondenti. Popisují rituál
klienta jako cestu k nacházení klidu. V obou případech se jedná o rituály spojené
s kouřením tabáku.
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„Tak určitě i klienti mají různé rituály, je to různě odlišný od věku a nějakých životních
zkušeností, asi nejčastější je takovej rituál jako káva a cigáro po ránu a ten klid jako jo.“
(Ondra)
„Vybavuju si paní, která měla takový přechodový rituál, když přicházela domů, aby se
přeladila na to domácí prostředí – potřebovala, aby na ni nikdo nemluvil, všechno
odložila a měla čtvrt hodiny, nebo dvacet minut, kdy jenom kouřila a nepřemýšlela nad
ničím.“ (Nikola)
Nepracování s náboženskými rituály klientů
Tři respondenti přímo uvádějí, že se nesetkávají s náboženskými rituály, které by si
klienti přinášeli do léčby.
„Co se týče rituálů v nějakém náboženském smyslu, to si nevzpomínám, že by se mnou
někdo řešil.“ (Nikola)
„Upřímně řečeno, nejsem si vědomej toho, že bychom s tím nějak pracovali, nebo že by
klienti svoje rituály nějak zmiňovali.“ (Petr),
“Nepracujeme ale s rituálama, že by si je přinesli klienti, že by byli v rámci nějakýho
jejich konceptu, jak říkáš.” (Lukáš)
Práce s rituály pracoviště
Přístup klienta k rituálům pracoviště


Negativní přístup klienta k rituálům pracoviště na začátku léčby
Petr popisuje spíše negativní postoje klientů k rituálům na začátku léčby.
„..tak ty klienti se k tomu staví ze začátku dost negativisticky, že je to k ničemu a i
se stydí a myslí, že to nemá přínos“ (Petr)



Kladný přístup klienta k rituálům pracoviště na začátku léčby
Ondra popisuje, že klienti vnímají rituály v léčbě kladně a motivačně.
“Klienti začínající v léčbě, když vidí závěrečnej rituál, tak je to motivuje, líbí se
jim to, emočně se jich to dotýká a říkají, že to chtějí taky jako dotáhnout a
absolvovat” (Ondra)



Proces uvědomování si hodnoty rituálů
Petr popisuje proces uvědomování si hodnoty rituálu díky jeho provádění
v léčbě.
„…a že díky těm našim rituálům se oni dostávají k nějakým svým a možná si
uvědomujou hodnotu toho rituálu.“ (Petr)
„...pak zpětná vazba po určitý době je strašně kladná – že to bylo něco, co toho
klienta nějak posunulo.“ (Petr)
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Uvědomování si hodnoty rituálů pracoviště s odstupem času
Petr popisuje skutečnost, že klienti obvykle zpětně kladně hodnotí přínos
rituálů v léčbě.
„...ale pak zpětná vazba po určitý době je strašně kladná – že to bylo něco, co
toho klienta nějak posunulo.“ (Petr)

Významy rituálů


Potvrzení a ocenění postupu klienta
Dva respondenti popisují rituál jako nástroj, jak ocenit klienta a potvrdit jeho
postup v léčbě.
Ondra na rozdíl od Lukáše zdůrazňuje moment ocenění, zatímco ten ho
popisuje pouze jako nástroj a zdůrazňuje spíše s tím spojenou odpovědnost.
“Je to pro nás nástroj, aby klient poznal, že něčím prochází, nějakým vývojem a
že to má nějaký fáze, tak je nějak oddělit, aby to bylo pochopitelný a mělo to
nějakej rámec. Takže s rituálama pracujeme a jde to ruku v ruce s tím vývojem
zvyšování odpovědnosti a zvyšování nároků na toho klienta. No tak aby to bylo
jasný, projdu tady tím rituálem, jsem dospělejší, jsou na mě kladený větší
nároky... Tak aby to bylo pochopitelný a jasný, a aby to mělo nějakou
váhu.”(Lukáš)
“Potom klienti, pokud postupují programem, který je dělený do čtyř fází a obhájí
přestup do vyšší fáze tak s každým tím přestupem je spojen takový rituál, jakoby
oslava toho člověka, že postoupil.” (Ondra)
“Při těch postupovejch rituálech tam zas mluvili o tom, že tam zažívají jeden
z prvních úspěchů vlastně v životě, nebo po dlouhý době. A je to potvrzeno a tím
společenstvím stvrzeno, tak že jim to dodává nějakou jakoby pozitivní energii,
naději a právě tu motivaci.” (Ondra)



Rituál pracoviště jako motivační nástroj
Dva respondenti popisují význam rituálu jako motivačního nástroje.
“Klienti začínající v léčbě, když vidí závěrečnej rituál, tak je to motivuje, líbí se
jim to, emočně se jich to dotýká a říkají, že to chtějí taky jako dotáhnout a
absolvovat. Takže to používáme i jako motivační nástroj.” (Ondra)
“Při těch postupovejch rituálech tam zas mluvili o tom, že tam zažívají jeden
z prvních úspěchů vlastně v životě, nebo po dlouhý době. A je to potvrzeno a tím
společenstvím stvrzeno, tak že jim to dodává nějakou jakoby pozitivní energii,
naději a právě tu motivaci.” (Ondra)
„…cejtim, že ty rituály, který my nastavujeme v tý léčbě… tak ty klienti se k tomu
staví ze začátku dost negativisticky, že je to k ničemu a i se stydí a myslí, že to
nemá přínos, ale pak zpětná vazba po určitý době je strašně kladná – že to bylo
něco, co toho klienta nějak posunulo.“ (Petr)



Dávání věcem větší význam
Dávání většího významu situacím popisují dva respondenti.
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„...že je to pak pro klienty takový pobídka některý věci prožívat trošku rituálně a
zpracovávat jinak něž obyčejný věci.“ (Petr)
“Takže se snažíme to podtrhovat a dávat větší význam a váhu a máme zkušenost,
že to funguje i na úrovni motivační.” (Ondra)


Význam rituálů na úrovni společenství
Ondra popisuje mnoho rituálů, jejichž společný jmenovatel je společenství.
Jedná se o významy nápodoby rodiny, podpora skupinové soudržnosti,
spolupráce, přijetí, tolerance, akceptace a důvěry na úrovni skupiny.
„Nicméně my určitě rituály využíváme, takový ten nejběžnější a nejzákladnější je
společný stolování, kdy vlastně filosofie komunity vychází z toho, že má
napodobovat do určitý míry rodinu.“ (Ondra)
„Pak máme nějaký speciální rituály, který zase maj podtrhovat, nebo přispívat
k podpoře, skupinové soudržnosti, atmosféry spolupráce, přijetí, vzájemné
tolerance a akceptace.” (Ondra
„Pak máme takové rituály, které používáme při skupinách. Na konci každý
skupiny používáme rituál jakoby rozloučení.. Tak to je rituál, kdy se chytneme za
ruce a zdvihneme je k nebi společně a řekneme si ahoj – na začátku každý
skupiny se vítáme. Když nastupuju do práce tak se potkám se všemi klienty a
podám si s nima ruku. Jsou to takový si myslim jako běžný, každodenní rituály,
jejichž smyslem je hlavně teda rozvoj nějaký vzájemný důvěry.” (Ondra)



Společné prožívání emocí
Ondra zmiňuje společné prožívání. To je moment, kdy se oblast rituálů prolíná
s oblastí prožitků.
“...vlastně je to chvíle nějakýho společnýho prožitku, radosti, ale i kombinace
smutku, pokud teda jde o to, že ten člověk odchází.” (Ondra)



Vnitřní prožívání
Jak už bylo citováno výše (Petr, Ondra), rituály pracoviště sebou nesou řadu
zažívaných skutečností jako je úspěch, uznání, akceptace apod.

Shrnutí
Obecně respondenti nevnímají rituály jako něco, co nutně souvisí se spiritualitou.
Zároveň je jim přikládána důležitá role v životě a absence rituálů je vnímána jako
možná příčina potíží, včetně závislostních. Menší pozornost je věnována vlastním
rituálům klientů, které veskrze jsou vnímány jako způsob ke zklidnění sebe sama.
Větší váhu respondenti přikládají rituálům v léčbě, a to především těm, které jsou
spojené se společenstvím v léčbě – na úrovni oceňování jednotlivce jako součástí
tohoto společenství a na úrovni posilování soudržnosti a důvěry mezi klienty.
Prožívání a hlavně společné prožívání je zdůrazňováno jako důležitý přínos rituálů
v léčbě vedle způsobu, jak různé situace v léčbě podtrhnout v jejich významu.
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3.8.5 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI HODNOT A NOREM
Dvě formy diskuse
Dva respondenti zmiňují, že s klienty diskutují na téma systému hodnot.
„Je to nikdy nepřestávající práce a diskuse a obhajování toho, zda si ponechat ty vlastně
starý naučený zvyky a normy.“ (Ondra)
„Určitě docela často o tom s klienty diskutujem... velmi často je pro klienty důležité
uvědomění, že oni sami dělají něco, co odporuje jejich hodnotám a přesvědčením.“
(Nikola)
Ondra specifikuje diskusi ve smyslu konfliktu systému hodnot pracoviště a systému
hodnot klienta.
Nikola popisuje konflikt hodnot ve smyslu uvědomění si klienta, že sám dělá něco, co
jeho hodnotám odporuje.
Konflikt systému hodnot klienta a pracoviště


Hodnoty a normy klientů jako strategie přežití ve světě
„Zvyky a normy, který jim fungovaly, pomáhaly jim možná i se nějak bránit světu
a přežívat v něm – čili nějaká strategie přežití.“ (Ondra)



Snaha pracovníků ukazovat výhody dodržování společensky
uznávaných norem
„…my se snažíme jim potom na konkrétních příkladech jim ukazovat, jaký může
mít to, že dodržují nějaký uznávaný (asi na tom křesťanským půdorysu
postavený) pravidla základní, tak jaký to má výhody.“ (Ondra)



Narážení na nedodržování společensky uznávaných norem ve světě
„…neustále vidíme lidi, co kradou, ač by měli jít příkladem, třeba na úrovni
politiků a tak dál. To jsou těžká témata. My je učíme pravdomluvnosti,
otevřenosti, dodržování nějakých norem a těchle věcí co fungujou tady… takže to
nějakou dobu trvá, než to přijmou za svý, ale problém je v tom, že tyhle normy
pak naráží na to, kdy vyjdou ven a tam nejsou dodržovány.“ (Ondra)



Hledání důvodů proč dodržovat „nové“ normy
…že tady něco žijou, něco se učej a pak jdou ven, tam jim to zbořej a musej si to
tady vlastně stavět znova a hledat důvody, proč to dělat jinak, než na to narazili
venku.“(Ondra)



Narážení na nedodržování společensky uznávaných norem v rodině
klienta
„To platí i pro jejich rodiny oni se pak stávají obtížnými pro svoje rodiny, protože
chtěj o těch věcech, tak jak se naučili na skupinách…otevřeně mluvit, ale ty jejich
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protějšky, rodiče, sourozenci - okolí to neumí, nebo nechce a bojí se toho.“
(Ondra)
Cesta k hodnotám klientů
Následujících pět jevů spolu úzce souvisí. Do jisté míry vysvětlují úskalí práce
s hodnotami klientů.
Ztížený přístup k duchovním hodnotám klientů
Petr uvádí, že klienti nesnadno rozumí duchovním tématům.
„K tomu je těžký se u klientů dostávat (duchovní hodnoty). Kdybych takovouhle otázku
dal klientovi, tak na mě bude koukat s otevřenou pusou a nebude chápat, co po něm
chci…“ (Petr)
Zvědomování hodnot a potřeb klientů
Podle Ondry se v léčbě snaží zvědomovat potřeby klientů.
“…Tam je to opravdu zaměřený na to dělat peníze sehnat drogy, vecpat do sebe nějakou
látku a tím uspokojovat nějaký teda nevědomý potřeby, tak se snažíme ty potřeby
zvědomovat a rozšiřovat vlastně ten pohled.” (Ondra)
Špatná životní perspektiva jako limitující faktor snahy klienta přijmout jiné
hodnoty
Ondra popisuje další jev, který úzce souvisí s výše uvedeným konfliktem.
“Myslim si, že těžší je měnit ty zažitý normy je u lidí, který nemaj moc dobrou životní
perspektivu. Nulová podpora rodiny, nebo nemají dokonce nikoho, na koho by se mohli
spolehnout venku. Maj třeba velký dluhy a tak dále, že to hodně odrazuje. To se pak
ukazuje, že ta další cesta bude hodně složitá a asi ty lidi sou pak víc resistentní
k nějakejm změnám, než lidi, který sou na tom vztahově, ale i ekonomicky výrazně
lépe.”(Ondra)
Hlubší hodnoty přichází až po uspokojení primárních potřeb
Petr říká, že hodnoty hlubšího charakteru rozvíjí klienti až po uspokojení
základnějších potřeb.
„To přichází až s nějakou dobou, když se vyřeší ty primární potřeby. Myslim, že to souvisí
s tím, že musíš nejdřív vyřešit sebe, abys mohla rozvíjet tyhle věci. Sociální problémy,
vztahy, somatický problémy – ty jsou asi na prvním místě. Teprva až potom se dostávají
hloubš k těm jinejm hodnotám.“ (Petr)
Nabízení alternativ materiálně zaměřeného žebříčku hodnot
Tento jev zmínil jeden respondent.
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“…ono se to pak dotýká tématu třeba životních hodnot, preferencí životních a podobně.
Tak jim nabízet vlastně nějaký alternativy toho, materialisticky by se možná dalo říct,
zaměřenýho životního stylu užívání drog” (Ondra)
V kontrastu s diskusí působí jevy, které popisuje respondent Lukáš:
Vnímání klientova žebříčku hodnot jako ohrožující komunitu
Lukáš vnímá systém hodnot klientů jako ohrožující komunitu.
„Mám pocit a vybavuju si, že když přichází klient se svým systémem hodnot, tak to bývá
pokus jak podvést, nebo jak zaútočit na tu svojí matku-komunitu, když to vezmu
symbolicky.“(Lukáš)
Systém hodnot komunity jako hranice pro klienty
Respondent Lukáš popisuje, že systém hodnot a norem komunity slouží v léčbě jako
hranice pro klienty, kterým se musí podřídit.
„No já zase zopakuju, že jsme takový výchovná komunita, takže ty hodnoty a normy jsou
jakoby zvenčí, jakoby od nás. Moc neakceptujeme, co přináší klient. Je to takový dost
tvrdý, je to takový Skálovský model, že to přinášíme my a je to o tom řádu. Je to u nás
hodně o řádu a pravidlech. To je naše teorie, že ty naše bezhraniční klienty hraničíme a
dáváme jim ty hranice.“ (Lukáš)
Zajímavý jev, související s výše uvedenou prací se zvědomováním hodnot klientů
popsala respondentka Nikola:
Schopnost verbalizace hlubších hodnot jako průvodní jev absolvování léčby
závislosti.
„Někdy i uživatelé tvrdých drog, i když to bývají bývalí uživatelé – ti lidé nad tím často
už v nějaké rovině uvažovali dřív a víc si to k tomu vztahujou. Což je zajímavý a je to
takový můj postřeh, když ty lidi přicházej potom z nějaký léčby už v adiktologických
službách, že bych za sebe tipovala, že to tam bývá verbalizovaný poměrně často, protože
je to vidět, že je to pro ně téma, který už bylo někdy otevřený.“ (Nikola)
Sebepřesahující hodnoty u klientů
Respondenti zmínili následující hodnoty ve spojení s tím, co klienti vnímají jako
sebepřesahující.
Vztah k někomu jako sebepřesahující hodnota
Petr udává jako sebepřesahující hodnotu vztah k někomu blízkému.
„To se dá vlastně nazvat přesahem, že člověk dá větší důležitost tomu vztahu s někým,
než sobě. Kolikrát jde třeba i o vztah k psovi prostě ho klade před svoje vlastní potřeby,
to mi teda přijde sebepřesajující.“ (Petr)
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Astrální prožitky na drogách jako sebepřesahující hodnota
Petr udává jako významnou hodnotu astrální zážitky na drogách.
„myslim, že významnou hodnotou jsou pro klienty jakoby jejich astrální prožitky, co na
drogách zažili.“ (Petr)
Výkon jako sebepřesahující hodnota klienta
Podle jednoho respondenta i výkon může být sebepřesahující hodnota.
„Ale setkávám se s tím, že pro klienty je důležitá a asi i sebepřesahující hodnota výkon.
Jejich... No, tak zastanou hodně práce, ale takovým nezdravým způsobem. Jdou až na
dřeň… Pak si často sáhnou na dno, nebo něco v tom smyslu.. Protože jim to nefunguje.
No jsou reflektovaný s tím, že tenhle vzorec chování není funkční. Takže se jim ten jejich
systém hodnot pak sesype. Oni tím nezískají to, co by chtěli, jako třeba uznání
terapeutů.“(Lukáš)
Svoboda jako sebepřesahující hodnota
Tuto hodnotu zmínila jedna respondentka.
„Určitě často zaznívá téma svobody. Je to téma, které zaznívá velmi často. Svoboda,
která znamená nebýt na ničem závislej..“ (Nikola)
Ostatní hodnoty, které respondetka zmínila jako důležité pro klienty, jsou
zodpovědnost a péče o rodinu. Na jednodušší rovině pak zmínila i zdraví jako takovou
hodnotu.
Shrnutí
Významným tématem je konflikt žebříčku hodnot klienta a pracoviště (hlavně
v případě terapeutických komunit). Jiným významným jevem je vnitřní konflikt
hodnot klienta. Těžištěm práce s hodnotami klientů se ukazuje být snaha o jejich
zvědomování a nabízení alternativ. Jako zásadní faktor pro změnu a snahu o
uvědomování hlubších hodnot, je uváděn celkový (zdravotní, sociální a psychický)
stav klienta a s tím spojené uspokojení naléhavějších potřeb. Mezi sebepřesahující
hodnoty, se kterými se respondenti u klientů setkávají, patří vztahy k bližním, astrální
zážitky, svoboda a výkon.

3.8.6 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI VYPRÁVĚNÍ
Malý výskyt spirituálně významných příběhů
Dva respondenti uvádí, že se spirituálně významnými příběhy se nesetkávají.
„Tyhle věci se u našich klientů špatně hledaj a tím, že jich je tak málo, když to třeba
někdy zazní, tak to nebereš tak v potaz.“ (Petr)
„Nevím, jestli si vybavím něco takového. Asi ne. Používám příběhy jiných klientů, ale nic
co bych řekla, že by souviselo nějak se spiritualitou.“ (Nikola)
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Používání příběhů inspirující klienty
Ondra neuvádí spirituálně významné příběhy, ale uvádí, že v léčbě pracují s příběhy,
které inspirují.
„Pracujeme s různými metaforami, nebo příklady a podobně. Můj oblíbenej je americkej
film Osmá míle, kterej je vlastně o Eminemovi, raperovi... A to je něco co je jako oslovuje.
Jednak ten rap, je to blízko tý ulici a je to pro ně hodně srozumitelný. A uvěřitelný. Když
jim to budu říkat já, jako padesátník, tak to je jako tobě se to kecá, jo ale když to viděj
od svejch vrstevníků, že to jde, tak je to uvěřitelnější.“ (Ondra)
Nedostatek inspirativních příběhů pro klienty
Ondra říká, že dnes není snadné najít příběhy, které by byly inspirativní
„...to co oslovovalo mě, když jsem byl náctiletej a nějak mě to bezesporu utvářelo, tak
takovejch příkladů, když tak o tom přemejšlim moc není no. Pořád ještě lze najít hrdiny,
kteří se chovaj čestně a spravedlivě, ale je to těžší...“(Ondra)
Respondent dodává, že vychází z potřeb klienta a nemají pro tyto účely žádnou „bibli“
a že v tomto pracuje spíše individuálně.
Práce se symboly jako technika práce s příběhem
Respondent Lukáš také nepopisuje žádné spirituálně, ani jinak významné příběhy.
Zmiňuje pouze určitou techniku, kterou používá kolega.
„Jeden kolega používá takovou techniku, podobnou výkladu karet. Já u toho teda nebyl,
protože on k tomu nikoho nezve, jen toho klienta. Je to taková práce se symboly a
příběhem, tak to funguje no. Dělá se to jen u klientů třetích fází a jen když chtějí. Asi jako
jiný způsob náhledu na svoje prožívání, takový narativní přístup. Jinou práci s příběhy si
nevybavuju.” (Lukáš)
Významnější příběhy u klientů - prarodiče
Respondent Petr uvádí, že prarodiče bývají nositeli významnějších příběhů spíše než
rodiče.
„Hodně zajímavý je, že v tý rodině když vyprávěj něco významnýho, tak to není
k rodičům třeba, ale spíš babičky a dědové. Vůbec když mají mluvit o něčem pozitivním
z dětství, tak to bejvají spíš dědové a babičky a nějaký věci, který jim předávali, ale že by
to zas byly nějaký příběhy, to nevim.” (Petr)
Shrnutí
Respondenti veskrze uvádí, že se spirituálně významnými příběhy se nesetkávají, ani
je v praxi nevyužívají, ale jsou zmíněny práce s příběhem s inspirativním záměrem. I
takových vyprávění reflektují respondenti v současnosti obecně nedostatek.
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3.8.7 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI ZÁŽITKŮ
Popisované jevy se dají shrnout do tří celků – zážitky na drogách, práce se sny, zážitky
v léčbě.
Zážitky na drogách – význam pro klienta
Mezi tyto zážitky řadí respondent Petr a Ondra stavy, kdy klienti opouští svá těla,
setkávají se s bohem, vesmírem, nebo cestují časem.
Zážitky na drogách - důležitá součást klienta
„To je úplně důležitou součástí toho klienta. To, že drogy jim otvíraj nějaký prostor a
otevíraly a dlouhou dobu to má pro ně hrozně velkej význam.“(Petr)
Zážitky na drogách - klientem vnímaný pozitivní vliv drogy
Dva respondenti udávají, že klienti vnímají pozitivní vliv drogy právě ve
zprostředkování těchto zážitků.
„Dost často klienti, ač jsou si vědomí, že to co se jim dělo nebylo čistě jenom zážitek po
droze, ale bylo to už často spojený s toxickou psychózou, nebo i vážnější duševní poruše,
která byla následkem užívání, tak pro ně je to něco hodně významnýho, co má na ně
pozitivní vliv.“ (Petr)
„...mají hodně tendenci až jako adorovat ty zážitky, dávat takový až jako špeky a
zajímavosti co zažili na těch drogách, takže tam se takováhle témata objevujou, kdy ve
stavu změněnýho vědomí zažívají třeba až jako setkání s bohem, vesmírem a podobně –
to se objevuje.“(Ondra)
Zážitky na drogách - jinou cestou nesprostředkovatelné
Petr připouští, že droga je pro klienty jediný prostředek k dosažení těchto zážitků.
„Drogy jim dávaly věci, který by jinde v životě nezažili a maj pravdu.“ (Petr)

Zážitky na drogách – význam v procesu úzdravy
Respondent Petr uvádí tyto jevy, které souvisí se zážitky klientů na drogách a mají
význam v léčbě.
Zážitky na drogách - cesta k pochopení klienta
„Pro mě je to dobrý, abych právě pochopil hodnoty toho klienta, abych ho pochopil jako
celek. Já si uvědomuju, že drogy klientům dost dlouho poskytovaly něco co je jejich
součást a pokud klient zmíní, že tohle bylo pro něj důležitý, tak mě to zajímá a zajímá
mě proč.“ (Petr)
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Zážitky na drogách - cesta k nacházení důležitých hodnot pro klienta
„Myslím, že hodnoty z těch zážitků se dají přetransformovat do hodnot, který jakoby
jsou pro toho klienta významný. Často pozitivní věci, který takhle zažívali si pak
uvědomujou, proč pro ně jsou opravdu důležitý.“ (Petr)
Zážitky na drogách - prožitek svobody jako významná hodnota
„Jako ta svoboda v tom zážitku, že se o určitý věci nemuseli starat – dokážou to pak
přenýst do tý současnosti. Ten klient si uvědomí, že tu samou svobodu co měl, když
opouštěl svoje tělo, nebo něco podobnýho, tak že to samý se dá dosáhnout - zbavit se
jakýkoliv závislosti a dosáhnout tý svobody.“ (Petr)
Práce se zážitky na drogách
Zmíněné jevy popisují spíše úskalí sdílení trascendentálních zážitků prožitých pod
vlivem drog.
Práce se zážitky na drogách – nelze cíleně vyvolávat vzpomínky.
Petr upozorňuje, že cíleně nevyvolává tyto prožitky u klientů.
„Úplně cíleně to nejde, abych v tom člověku vyvolával tyhle vzpomínky.“ (Petr)
Práce se zážitky na drogách - transcendentální zážitky jako téma ve skupině
záleží na složení skupiny
„Asi by to bylo zajímavý téma, ale že bysme měli takhle tématickou skupinu, to ne.
Záleží na složení tý skupiny – někdy to tam je víc.“ (Petr)
Práce se zážitky na drogách - transcendentální zážitky jako téma ve skupině
Ondra uvádí, že ze začátku léčby klienti tyto zážitky adorují.
„...první skupina je i typická tím, že tam mají hodně tendenci až jako adorovat ty zážitky,
dávat takový až jako špeky a zajímavosti co zažili na těch drogách, takže tam se
takováhle témata objevujou“ (Ondra)
„My jim nezakazujem o těchhle věcech mluvit na skupinách, naopak chceme, aby mluvili
o všem, ale aby to nosili na skupinu, aby neprobíhala nějaká forma parakomunikace.“
(Ondra)
Práce se zážitky na drogách - sdílení transcendentních zážitků jako faktor
vyčlenění ze skupiny
Petr zmiňuje, že sdílení podobných zážitků může klientovi způsobit vyčlenění ze
skupiny.
„Pokud máme většinou tak osm klientů a jsou třeba dva lidi, který by o tom byli schopný
víc mluvit, tak o tom nemluví, protože je to z části vyčleňuje z tý skupiny.“ (Petr)
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Práce se sny
Práce se sny – transcendentální témata
Jeden respondent zmiňuje transcendentální témata v rámci skupin zaměřených na
práci se sny.
„No a pak další takový zážitky, co jsou součástí nějaký skupinový diskuse, jsou sny.
V počátečních fázích hlavně mají sny, co se vztahujou k životu na drogách i k zážitkům
na nich. Tam se objevujou nějaký transcendentální témata. (Ondra)
Práce se sny – prostor pro úvahy, interpretace
Ondra popisuje práci se sny v léčbě.
To pak vede k nějakýmu přemejšlení o významu toho snu, a jak tomu rozumí, a jaký
význam tomu přikládaj.”
Práce se sny – sen jako motivační prvek
Ondra popisuje situaci, kdy sen měl v léčbě motivační funkci.
Úplně nevim, jestli to byl hlavní stimul, ale bezesporu se pak víc jakoby obula do tý léčby.
Začala být jakoby aktivnější, asi to byl takovej strašák. Ono to po nějaký době odeznělo,
ale to ona už měla docela dobře našlápnuto, takže to mohl být určitý stimul.“ (Ondra)
Zážitky v léčbě
Zážitky v léčbě - zátěžové akce/kontakt s přírodou
Dva respondenti sdělují, že významné prožitky zažívají klienti při různých akcích...
„...a nebo při nějakejch zátěžovejch aktvivitách, kdy zážívají takovýhle okamžiky.“
(Ondra)
„Jinak tyhle zážitky mají ve formě zátěžovejch akcí, což bývaj víkendový puťáky, kdy se
spí venku a pro ně to je ohromnej zážitek..,. ...ve spojení s přírodou, to jak usínaj pod
hvězdama. I to, že musí překonat svoje síly, teda hranice svých sil a nějakýho
nepohodlí...Nebo takový to koupání v řece po ránu. Tak to oni z toho maj, nebo teda já
taky, takový prožitky, když to pak popisujou, tak to je super.“ (Lukáš)
Práce s transcendentálními prožitky v léčbě – prostor pro úvahy
Ondra zmiňuje, že pokud zažívají v léčbě klienti podobné zážitky, je to vítané téma ve
skupině.
„Další věc pak jsou zážitky, kdy se dostávají do stavů kdy se dostávaj nějak řekněme
mimo sebe, nad sebe a podobně v rámci nějakých relaxačních cvičení a nebo při
nějakejch zátěžovejch aktvivitách, kdy zážívají takovýhle okamžiky. Zase se to pak vrací
do skupiny a mluví se o tom. Oni mají potřebu nějak tomu přijít na kloub, nějak tomu
porozumět. Takže se to dostává do skupiny jako témata.“ (Ondra)
41

Zážitek v léčbě – podobnost s užitím drogy
Respondent Lukáš (nerad) popisuje, že silné zážitky v léčbě klienti přirovnávají
k aplikaci drogy.
„No do toho sem se právě nechtěl moc zamotat, protože to často popisujou, jako když si
daj nášleh. Což když to řeknu takhle, tak to vypadá, jako když děláme nějakou substituci
za drogy, ale oni tim chtějí popsat, že to je pro ně silný a že to je prostě něco, co fakt
zažívaj. A k čemu nepotřebujou drogu.“ (Lukáš)
Zážitek v léčbě – možnost opravdového prožitku bez drog
„...ale oni tim chtějí popsat, že to je pro ně silný a že to je prostě něco, co fakt zažívaj. A
k čemu nepotřebujou drogu.“ (Lukáš)
Transcendentní zážitek v léčbě – vliv na léčbu
…Ony vesměs bývají pozitivní (reflexe), ale nemám zkušenost s tím, že by to bylo zásadní
v léčbě, nebo zlomový, jak o tom mluví anonymní alkoholici jako o spirituálním zážitku.
To sem nezažil. Zažil jsem to v anonymních alkoholicích, ale ne u klientů našich.”
(Lukáš)
Shrnutí
Transcendentální zážitky na drogách jsou terapeuty vnímány jako významné hlavně
pro klienty samotné. Respektování významu těchto zážitků je vnímáno jako možná
cesta, jak se klientovi přiblížit. Určitá analýza těchto zážitků může být v léčbě
způsobem, jak pochopit klienta a jeho hodnoty. Podobně jsou zmiňovány analýzy snů
klientů, kde se také objevují transcendentální témata, která jsou na skupinách
diskutována. Důležitá oblast sebepřesahujících prožitků je ta, kde dochází v léčbě (v
terapeutických komunitách) v kontaktu s přírodou a díky intenzivnějšímu prožívání
sama sebe v rámci zátěžových akcí apod. Tyto zážitky nejsou vnímány terapeuty jako
zásadní, ale přesto důležité.

3.8.8 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ
Respondenti uvádí rozličné úhly pohlednu na klienta jako součást společenství.
Klient jako vyloučený člen společnosti
Dva respondenti uvádí, že klienty vnímají jako vyloučené.
„Jinak moc klientů nikam, dá se říct, nepatří. Jsou takový ztracený v tomhle.“ (Petr)
„Maj to tak, že to v čem žili, tam pokračovat nechtěj a žádné jiné společenství nemají.
(Lukáš)
Dva respondenti popisují i náboženské společenství u klientů a některé jevy s nimi
spojené. Vliv onemocnění na tato společenství popisují rozdílně.
Náboženská společnost jako podpora klientů s psychickými problémy
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Nikola popisuje, že klienti s psychickými problémy jsou častěji členy nějakého
náboženského společenství a že v něm nachází oporu.
„Opakovaně, protože já se zaměřuji na lidi s psychickými problémy, tak ti to zmiňují
procentuálně častěji, že jim třeba pomáhají nějaké náboženské skupiny. Nedávno tu byli
za sebou tři klienti se schizofrenií a zmiňují, že jim to hodně pomáhá.“ (Nikola)
Klient v riziku vyloučení ze svého náboženského společenství
Petr popisuje situaci, kdy klientovi naopak hrozilo vyloučení ze svého náboženského
společenství.
„...občas se tam objeví někdo z nějaký církve, nebo právě židovský obce a tak. Vždycky ti
klienti jsou vyčleněný, nějakým způsobem a je to pro ně významný. Oni chtěj někam
patřit a nemůžou, protože jsou „nemocní“ a je to jedno z témat co řeší. Právě jsme měli
klienta z židovský obce… oni mu kladli podmínky, aby tom mohl setrvat, který on nebyl
schopný plnit…
Podpora pracoviště při vyloučení ze společenství
Petr popisuje, že někdy fungují jako „náhradní“společenství.
„Jedna věc byla tomu klientovi pomoct se stabilizovat a druhá byla být s ním v tomhle a
dát mu společnost, kde vlastně může najít oporu, když tam to nešlo. Myslim, že se to i
dařilo, že cítil, že s náma může mluvit a byli jsme mu oporou.“ (Petr)
Požadavek klientů na zařazení do společenství
Podobnou kvalitu jevu popisuje Lukáš.
„Já mám pocit, nebo spíš se setkávám hodně s tím, že to klienti po nás chtějí, abychom je
zařadili do nějakýho společenství.“ (Lukáš)

Sebepojetí klientů
Klientovo vnímání sama sebe v rámci společenství se objevuje v několika jevech.
Negativní sebepojetí v rámci společnosti klienta
„Jinak, naši klienti reflektujou hlavně, že společenství, do kterýho patří, je ulice, pasťák a
kriminál“ (Lukáš)
Sebeidentita jako závislý
Nikola mluví o ve spojení se společenstvím o úrovních, na které je třeba zvládnout
závislost, nejvyšší úroveň popisuje úroveň sebeidentity.
„...Někdy člověk přijde s tím – a to bývaj ti úspěšnější - že už nechce mít tu identitu jako
kuřák, nechce být z venku identifikovanej jako kuřák. (Nikola)
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Sebevědomí
Ve spojení se společenstvím vnímá Ondra jako důležité téma sebevědomí.
“Častý téma je nízký sebevědomí a vlastně prostřednictvím toho se jim dostává (což není
jenom na skupinách, ale i každodenních interakcích, kdy ten člověk zažívá nějakej
úspěch nebo to že se mu něco podaří, okolí ho ocení) tak to všechno celkově působí tak
nějak na posílení toho sebevědomí, což je něco, co si odnesou ven, žejo.” (Ondra)
V rámci práce na úrovni společenství se objevují dva odlišné jevy.
Práce na úrovni společenství, jako hlavní zaměření terapeutické práce TK
Na určité úrovni vnímá jeden respondent práci s klientem na úrovni společenství jako
hlavní náplň terapie.
„To je gro práce v terapeutické komunitě. Postupně pak do toho vstupuje určitá práce
na zvědomování toho, jak já v rámci toho společenství funguju, jak jsem vnímanej a
podobně.” (Ondra)
Práce na úrovni společenství, jako okrajové téma v TK
Jeden respondent vnímá práci na úrovni společenství jako oblast, která patří jinam.
“Jinak to téma společenství moc neřešíme. To je asi téma až do doléčováku, chráněnýho
bydlení, nějakýho resocializačního zařízení. U nás se pracuje s tím, že pak ještě někam
takhle půjdou, do nějakýho doléčovacího centra.”(Lukáš)
Přesto oba respondenti zmiňují práci na této úrovni
Práce na úrovni společenství - zvědomování svého fungování ve společnosti
„Postupně pak do toho vstupuje určitá práce na zvědomování toho, jak já v rámci toho
společenství funguju, jak jsem vnímanej a podobně.“ (Ondra)
Práce na úrovni společenství - reflektování toho jak je klient vnímán okolím
“Máme různý typy skupin, jedna je Zrcadlo, kdy mu to ostatní přímo říkají, co se mu na
něm líbí a nelíbí. O takovou skupinu si můžou sami zažádat. Taky je prostor na ranní
komunitě vzájemných reflexí, jak je okolí vnímá. Jednou za čtrnáct dní děláme
integrační skupiny což je zase o tom já a moje role i z pohledu ostatních a nějaký učení
se z toho.” (Ondra)
Práce na úrovni společenství - separace od společenství
„A třeba co se týče rodiny tak teď děláme docela nově setkání jednou měsíčně a vlastně
se spíš stává, nebo výsledek toho je že se spíš separujou. Od té rodiny. Teda řízeno
terapeuticky.“ (Lukáš)
Shrnutí
Klient je obecně vnímán jako vyloučený ze společenství a terapeuti uvádí snahu o
podporu klientů vytvořením “náhradního“ společenství v léčbě a snaze pomoci
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klientovi se do společnosti začlenit. Je ale zmíněna i snaha klienta v některých
případech spíše společenství vyčlenit, pokud je pro něj ohrožující. V oblasti určitých
náboženských společenství se objevují dva jevy – takové společenství jako opora
klienta, ale také jako společenství, ze kterého může být klient, díky problémům
spojeným ze závislostí, vyloučen. Jsou zmiňovány jevy spojené se sebepojetím klienta
jako negativní pojetí sebe sama, nízké sebevědomí klientů. Práce na úrovni
společenství je významná hlavně v terapeutických komunitách a je popisována jako
zvědomování svého fungování ve společnosti, reflektování toho jak je klient vnímán
okolím a v některých případech právě i separace od společenství.

3.8.9 PRÁCE SE SPIRITUALITOU NA ÚROVNI TVOŘIVOSTI
Ve spojení s tvořivostí klienta uvedli tři respondenti jevy, které mají podobnou
kvalitu na úrovni vyváření jeho životní cesty.
Klientovo vytváření vlastní cesty
Petr vnímá oblast spirituální tvořivosti v samotném životě klientů, v jejich práci na
sobě a stávání se sami sobě posvátnými.
„To vnímám jako sebepřesahující, že si uvědomujou sami sebe a na základě toho potom
vytváříš tu svojí cestu.“ (Petr)
Tvořivý přístup k životu jako důsledek léčby
„Ta léčba závislostí znamená hodně setkání víc sama se sebou... člověka to pak nutí
některý věci třeba dlouho neřešený řešit, nějak se věcem postavit a nějak se vyvíjet, řekla
bych. I když to zní jako klišé, je to velká příležitost posunout se někam dál. Takže vlastně
je to takový tvořivý přístup k životu obecně.“ (Nikola)
Mapování a posilování slabých míst
„Hmm, to je jedno téma individuální smlouvy vlastně s tím klientem, na základě který
my tu s ním pracujem, kdy on si mapuje nějaký svoje slabý místa a snaží se hledat
způsoby, jak je posilovat” (Ondra)
Smysluplné využití času
Dva respondenti v této oblasti ve spojení se spiritualitou zmínili oblast využití
volného času.
„Setkala jsem se s klientkou, která začala potom dělat dobrovolnickou činnost. Ono
někdy je to i o tom smyslu a smysluplnym času... když se někdo rozhodne pro
dobrovolnickou práci, může to být už o nějakých hlubších rovinnách.“ (Nikola)
“Taky tam patří oblast volnýho času, což je veliký téma, který myslim, s tímhle hodně
souvisí. Jako s tématem spirituality a duchovního života obecně. Na to se zaměřujeme a
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snažíme se klientovi na míru šít úkoly a témata, na který by se měl zaměřovat v průběhu
léčby” (Ondra)
Podpora kreativních činností
Na úrovni kreativity zmínil jeden respondent i dalo by se říct možnost uměleckého
vyžití.
„je tu možnost kreativních aktivit, který si klienti můžou vyzkoušet, jako práce
s keramikou, v dílně a podobně.....” (Ondra)
„Takže nějaká kreativní činnost a zájmy, aby oni si pak mohli nějak smysluplně plánovat
ten volnej čas, aby dokázali přežít v tom volnu, tak to hodně zaměřujem.” (Ondra)
Shrnutí
Tvořivost klienta je vnímána respondenty nejčastěji ve smyslu vytváření vlastní cesty,
vlastního života a to vždy na základě jistého přiblížení sama sobě díky procesu léčby.
Spiritualita je dávána do souvislosti se schopností smysluplně využít volný čas.

3.8.10 PRÁCE SE SPIRITUALITOU - MÍRA ZAUJETÍ
Míra zaujetí je různá - nesnadná typologizace
Jeden respondent reflektuje nesnadné určení míry zaujetí.
„Určitě bych si netroufl to nějak typologizovat, ale bezesporu každej jedinec tohle
prožívá jinak.“ (Ondra)
Dva respondenti vnímají vyšší míru zaujetí, jako přínosnou pro léčbu.
Míra zaujetí jako společný jev u úspěšných klientů
„Myslím na jednu společnou věc, která spojuje ty klienty, na který jsem vzpomenul a je to
právě tenhle „drajv“. Že přistupujou k věcem trošičku jinak, než ostatní klienti, který na
to jdou fakt hodně materialisticky... Tihle klienti vlastně jsou úspěšnější“ (Petr)
Míra zaujetí jako významný prvek
„Takže to je významnej prvek a myslim, že to hodně souvisí i s tim celkovým přístupem
k sobě, léčbě, zodpovědnost a nasazení v tý léčbě.“ (Ondra)
Jedna respondentka nevnímá míru zaujetí jako zásadní pro léčbu, ale přesto uznává
jistý vliv. Větší vliv ovšem vnímá u míry trpělivosti.
Míra zaujetí nemá vliv na léčbu
„To že člověk chce a určitý drajv má je nezbytným přepodkladem aby se vůbec mohlo
nějak začít, ale jak z naší zkušenosti, taky velkých studií kupodivu vyplívá, že
s konečným výsledkem odvykání to má poměrně málo společného…“(Nikola)
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Trpělivost jako významnější jev
„Je tam důležitá taková jistá trpělivost, i takový to prostě počkat, než to bude lepší..lidi,
kteří uvažují dýl, než ze dne na den nad některýma věcma, i nad věcma
sebepřesahujícíma, mají řekla bych větší trpělivost vytrvat.“ (Nikola)
Shrnutí
Míra zaujetí výše zmíněnými oblastmi spirituality je reflektována jako různá u
různých klientů a spíše respondenti hodnotí vyšší míru tohoto zaujetí jako přínosnou
pro léčbu ve smyslu většího nasazení a větší víry v proces úzdravy.

3.8.11 PŘÍNOS PRÁCE SE SPIRITUALITOU
Respondenti se zřídka vyjádřili k této otázce přímo. Objevovaly se tyto jevy.
Spirituální stránka má smysl až po zabezpečení klientů
Respondent Petr zopakoval nutnost nejprve uspokojit naléhavější potřeby, poté vidí
práce na zmíněných úrovních jako přínosné.
„Myslim si, že to smysl má, nějak ukazovat tu cestu... od těch malejch rituálů, který jsou
součástí léčby až po ty hodnoty a zvýrazňování těch hodnot, kterejch si nejsou pořádně
vědomý, ale ten klient to tam vždycky má, ale záleží hodně na individualitě toho klienta.
Pokud řeší žloutenku a milionový dluhy, tak je fakt že ta spiritualita by mu sice mohla
pomoct, ale se k tomu ten klient nějak vede, když potřebuje nejdřív tohleto nějak
vyřešit.“ (Petr)
Největší přínos technik
To, co Petr sám vnímá jako nejpřínosnější, jsou relaxační techniky a meditace.
„Mě nejvíc pomohly ty relaxační cvičení a meditace, ale necpu to těm klientům. Jen jim to
dám jako něco co mě na tý cestě pomohlo a pomáhá doteď.“ (Petr)
Vzor v terapeutovi - hlavní význam na úrovni spirituality
Respondent Ondra zdůrazňuje při otázce přínosu práce se spiritualitou klienta vzor
v terapeutovi.
„...že hlavní roli i v tom procesu úzdravy, i v tomhletom tématu hraje vlastně ne to, co
řikáme, ale to co oni vidí, že děláme, nebo jak se chováme, jaký vyznáváme hodnoty
životní, jakej máme názor na svět, na lidi okolo a podobně no.“ (Ondra)
Sycení spirituálních potřeb jako faktor úspěšné léčby
Respondent Lukáš vnímá sycení spirituálních potřeb jako přímo spojenou
s úspěšností léčby.
„Takže ten hlad po spiritualitě, nebo po bohu vnímám u klientů i když o tom
nemluvěj...Úspěšnost léčby závisí na tom, jestli tuhletu spiritualitu dokážou nakrmit.
Ikdyž o ní třeba nemluvěj. Protože to nepatří k jejich názvosloví. Jestliže to bude kvůli
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tomu, že budou lízt po skalách, nebo že budou honit holky po ulici, nebo že budou
pracovat na nějakým svým vzdělávání, tak to je všechno krmení toho boha, tý
spirituality, akorát že oni to tak nenazývaj”. (Lukáš)
Trpělivost a pokora jako důležitý faktor v léčbě
Nikola mluví o přínosu práce se spiritualitou ve smyslu zahájení léčby, čili spíše
motivační, ale zmiňuje trpělivost a pokoru jako zásadní a tu spojuje s vírou.
„To že člověk chce a určitý drajv má, je nezbytným předpokladem k tomu, aby se mohlo
vůbec nějak začít, ale jak z naší zkušenosti, tak z velkých studií kupodivu vyplívá, že
s konečným výsledkem odvykání to má poměrně málo společného. Ta motivace je
potřebná k tomu, aby člověk s tim začal něco dělat a dorazil, ale potom na ten konečnej
výsledek to potom tak velkej vliv nemá, protože tam je důležitý nejen to zaujetí, ale taky
ta každodenní práce. Takže je tam důležitá taková jistá trpělivost, i takový to prostě
počkat, než to bude lepší...To je taková věc, že třeba myslím, že lidi, kteří mají víru, jsou
v tomhle pokornější a jakoby nespěchaj. Že je možný je v tom trochu víc přidržet. A
obecně asi lidi, kteří uvažují dýl, než ze dne na den nad některýma věcma, i nad věcma
sebepřesahujícíma, mají řekla bych větší trpělivost vytrvat. To je důležitá věc. No a chce
to potom takovou jako pokoru, aby člověk došel tam, kam chce.“ (Nikola)
Shrnutí
Respondenti udávají přínos věnování se spirituálním tématům v léčbě, nebo práci se
spiritualitou klientů. Jeden respondent přímo uvádí souvislost se schopností klientů
sytit své spirituální potřeby a úspěšností léčby. Jinak je tento přínos vyjadřován spíše
nepřímo jako to, jaký vzor dává klientům terapeut svým chováním, nebo přínos
technik, jako relaxační cvičení a meditace. Jedna respondentka spíše spojuje
úspěšnost léčby s pokorou a trpělivostí klientů. Objevuje se opět postoj, že spirituální
stránce klienta je dobré se věnovat, ale až po zabezpečení klienta po naléhavějších
stánkách zdravotních a sociálních.
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4. DISKUSE
Na prvním místě bych ráda zmínila, že téma spirituality bylo velmi těžké uchopit.
Toto téma jsem vybrala proto, že je mi velmi blízké a protože v odborné literatuře
týkající se adiktologických služeb není spiritualitě věnováno mnoho prostoru. Proto
se mi zdálo toto téma užitečné na zpracování. Už při přípravě na výzkum jsem ovšem
zjistila, že práce s tímto tématem bude nesnadná. Hlavní potíž spočívá už v tom, že
pracuji s tématem, které nemá a už z povahy věci nejspíš nikdy nebude mít jasnou
definici, a proto jsem se po celou dobu výzkumu potýkala s problémem nejasných
hranic tématu. Mou snahou bylo nechat respondenty mluvit co možná nejvíce
otevřeně a dávat velký prostor jejich vyjádření v tom, co pro ně spiritualita znamená.
Použití polostrukturovaného rozhovoru jsem proto považovala a stále považuji za
ideální způsob sběru dat. Proto, aby rozhovor měl ucelenou strukturu a abychom při
něm s respondenty obsáhli co nejvíce oblastí, kde se dá se spirituální úrovní setkat,
jsem použila v teoretické části uvedený model spirituality, na který jsem otázky
„navěsila“. Tento postup nyní vidím jako funkční ve smyslu, že pomohl respondentům
se v pro ně nesnadno formulovatelném tématu „něčeho chytit“, ale nevýhodou je, že
se pak často tematicky odkloňovali k světštějším úrovním daných oblastí. Ve spojení
s mými nevelkými zkušenostmi s vedením rozhovoru pak docházelo k tomu, že se mi
respondenty sice povedlo rozpovídat, ale někdy jiným směrem, než bylo pro výzkum
žádoucí. Přesto se ale domnívám, že volba to byla dobrá, protože se mi zdá lepší mít
více informací a jevy spojené se spiritualitou v nich hledat, než mít málo dat ke
zpracování, protože se mi respondenty nepovedlo „rozmluvit“. Výběr vzorku
samozřejmě také ovlivnil výsledek výzkumu. Můj záměr oslovit respondenty, o nichž
sice vím, že o hlubších tématech jsou schopni mluvit, ale přímo se spiritualitou
nezabývají, měl za cíl popsat spirituální rozměr v práci s řekněme běžnými postoji ke
spiritualitě. Respondenti to, co je spirituálním rozměrem v jejich práci, sami
v rozhovoru často právě sami zjišťovali. Výsledky výzkumu jsou proto spíše o tom,
v čem jsme spolu nacházeli se spiritualitou související témata. K tomuto bych ráda
dodala, že každý respondent se po rozhovoru vyjádřil ve smyslu, že bylo zajímavé se
na svou prácí podívat i z tohoto úhlu. Výsledkem byly tedy velmi zajímavé rozhovory,
které bych, ze své povahy zpracovávala spíše jako kazuistiky, ale protože záměr byl
spíše popsat, pokud možno zobecňující postoje pracovníků, nakonec se mi zvolená
metoda jeví jako správná.
Rozhodla jsem se pro analýzu inspirovanou metodou zakotvené teorie, abych alespoň
trochu zobecnila jak vlastně pracovníci adiktologických služeb se spiritualitou
pracují. Pomocí otevřeného kódování jsem hledala společné, nebo významné jevy a
vztahy mezi nimi. Z mého pohledu byla tato část výzkumu tou nejnáročnější. Z části
proto, že pro mě bylo těžké oprostit se od „příběhu“ každého respondenta a naopak
tento příběh rozbít na „jevy“. Po částečném překonání tohoto tvůrčího bloku jsem
byla konfrontována s dalším metodologickým problémem – těžká uchopitelnost
samotných jevů, které se jeví jako významné, ale přesto jsou těžko popsatelné a
pojmenovatelné. To připisuji stejnou měrou na vrub tomu, že nemám mnoho
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zkušeností s výzkumnou prací ale i tomu, že tyto (spirituální) jevy jsou opravdu těžko
kategorizovatelné. (Podobný problém je i s definovanými jevy a snahou určit, který je
významný a který méně a jak spolu souvisí.) Přesto se zdařilo nakonec vytvořit do
jisté míry ucelenou mapu toho, jaké jevy se ve spojení se spiritualitou objevují, ať už
na úrovni vnímání toho, co to vlastně je, nebo toho, jak s ní u klientů pracujeme a
k čemu nám to může být. Výsledky bezesporu nelze považovat za zobecňující,
vzhledem k velikosti a reprezentativnosti vzorku i popsaným mezerám v metodologii.
Přesto myslím, že zajímavě ilustrují postoje pracovníků adiktologických služeb ke
spiritualitě klientů, i to, jakým způsobem se tyto postoje odráží v jejich práci. Proto
cíle výzkumu považuji za splněné.
Kdybych měla tuto práci dělat znovu, nejspíš bych zvolila konkrétnější zaměření, jako
například práci se spiritualitou v terapeutických komunitách a/nebo bych se zaměřila
na spirituální rozměr určité oblasti práce s klienty, jako třeba právě rituály,
spirituální rozměr společenství apod.
Nyní bych se ráda vyjádřila k samotným výsledkům výzkumu. Výzkum ukázal, že
spiritualita je pro pracovníky adiktologických služeb pojem ne právě snadno
popsatelný. Vysvětluji si to hlavně tím, že respondenti, ačkoliv byli předem seznámeni
s tématem výzkumu, byli v různé míře, nicméně ve všech případech zaskočeni
požadavkem na definování natolik komplexního pojmu. Přesto každý z respondentů
byl schopen jej svými slovy definovat. Myslím si, že kdyby měli respondenti nějaký
čas na formulaci odpovědí, byly by bezesporu jiné, možná více obsáhlé, na druhou
stranu asi ne už tak autentické a upřímné. Dalším důvodem je nejspíše to, že téma
spirituality, pokud je takříkajíc samostatně stojící, je ještě více těžko uchopitelné. Při
popisu toho, jak vnímají spiritualitu u klientů, bylo pro respondenty už očividně
snazší o tématu spirituality hovořit. Téma se stalo jaksi navázaným na klienty a práci
s nimi, což usnadnilo hmatatelnost pojmů. Použití struktury rozhovoru dělené hlavně
podle oblastí spirituality podle Modelu spirituality (viz. Vojtíšek et al. 2012) plnilo
podobnou funkci. Respondenti pomocí různých oblastí nacházeli (nebo nenacházeli)
snadněji sebepřesahující úrovně těchto oblastí.
Respondenti se v některých jevech shodovali, nebo udávali jevy podobné, jako
respekt k spirituálním postojům klienta, náhled na jeho spiritualitu jako na proces,
nebo cestu. Zdůrazňují diskusi jako nástroj a nutnost nejprve ošetření naléhavějších
potřeb klienta, než jsou ty duchovní. Častá je shoda na práci na zvědomování života
klientů a význam hodnot a rituálů.
Zajímavá shoda u dvou respondentů byla na úrovni nacházení významných hodnot
skrze zvědomování hodnot v sebepřesahujících zážitcích. Zajímavé shody byly mezi
oblastmi společenství a rituálů a potom tvořivosti a samotném vnímání spirituality
klientů.
V případě jednoho respondenta, jsem sledovala významné rozpory s tím, jak se
vyjadřovali ostatní respondenti, jelikož význam práce se spiritualitou spíše negoval a
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otázkou zůstává z jakého důvodu. Z rozhovoru vyplývá, že práce se spiritualitou nemá
v jeho práci příliš prostor, ale nakonec se zdálo, že co vypadalo jako negace přístupu
ke spiritualitě, byl spíš projev frustrace z podmínek pracoviště a právě toho, že
respondent nemá možnost podobné roviny rozvíjet v míře, jakou by si snad přál.
K této úvaze mě přivádí i fakt, že když se rozhovor dostával ke konci, měl respondent
potřebu najednou se vyjádřit v spirituálních aspektech mnohem více, než po celou
dobu rozhovoru. Na druhou stranu, jeho přístup koreluje s přístupem V. E. Frankla,
v teoretické části této práce, kde uvádí, že psychoterapie a náboženství má být
striktně odděleno, pokud s podobným tématem nepřichází sám pacient.
Samozřejmě, každý respondent byl ve chvíli rozhovoru něčím ovlivněn, stejně jako
každý respondent má jiné vnitřní nastavení a je i v různém vztahu ke mně.
Významnou roli hraje i okolí a v případě zmíněného respondenta mohla být příčina
jisté odtažitosti i v mé osobě.
Pokud mám porovnat výsledky výzkumu s tím, co je uvedeno v teoretické části mojí
práce, pak v otázce vlastního vnímaní spirituality respondenti popisují proces stávání
se posvátným sám sobě, proces vedoucí k naplnění, potřeba růst, což je přístup
zmiňovaný v mnoha směrech, ale je vlastní zejména v humanistické psychologii, jako
sebeaktualizační potřeba každého jedince.
U jednoho respondenta jde hlavně o vztah k tomu, co nás přesahuje. To je velmi
obecné a vlastní mnoha směrům, ovšem přímo se tak vyjadřuje Yalom, když říká, že
vztah k tomu, co nás přesahuje, pomáhá překonat čtyři hlavní existenciální témata
tím, že nám v tomto vztahu dává pocit bezpečí a útěchy. Respondenti vesměs dávají
najevo vymezení se vůči náboženstvím, což koresponduje s tím, co říká Říčan (2007),
a to, že současná společnost je vůči náboženstvím, hlavně tedy tradičním averzivní,
ačkoliv myslím, že averze je alespoň u mých respondentů silné slovo.
V otázce na setkávání se spiritualitou klientů obecně zdůrazňovali respondenti
diskusi a individuální přístup. V přímé práci s klientem, byla nejvýznamnější témata
uvědomování si hlubších rovin hodnot, jako jsou svoboda, nebo zodpovědnost a
zvědomování jejich místa v klientových životech což jsou opět témata blízké
humanistické a existenciální psychologii, jak ji popisuje Málek (2008). Stejný přístup
zdůrazňuje při práci s klienty Těmínová (2007). Rovněž byla shoda u meditace a
relaxačních cvičení jako nástroje pro práci na spirituální úrovni klientů.
Objevuje se respekt k postojům klientů ve smyslu hlubších přesvědčení, ale nikoliv
primární zájem o ně. Přesto jeden respondent považuje tyto postoje za významné.
Stejně jako u vnímání spirituální stránky klienta se vynořuje jako silné téma proces
přicházení na to, jaké postoje vlastně klienti mají v procesu léčby a terapeuti jsou
v tomto směru, dalo by se říci průvodci, jak uvádí Těmínová (2007). Náboženství je
vnímáno jako nejčastější koncept, s nímž klienti v tomto smyslu přichází, dále pak
racionální koncepty. Jak uvádí Vojtíšek (2012) i sekulární zdroje mohou sytit všechny
spirituální úrovně jedince.
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Na úrovni obřadů a rituálů klientů se objevuje téma klidu, který svými rituály
nejčastěji nachází. Pokud jde o rituály, se kterými se pracuje v léčbě, nejvíce se
objevují témata spojená se společenstvím. Jedná se o ocenění ostatními, soudržnost,
spolupráce, přijetí, tolerance akceptace, důvěra a dávání jistého přesahu, nad věci
„obyčejné“ právě tím rituálem – prožitkem. Na tomto místě bych ráda upozornila na
to, že ve výsledcích výzkumu je patrné silné propojení dimenzí spirituality hlavně na
úrovni společenství – rituál – prožitek. V tomto smyslu se v teoretické části mojí práce
vyjadřuje směrem k rituálům Kalina (2013), když říká, že „nasedají na potřebu
daného společenství hledat sebepřekračující rozměr a dávat mu výraz a symbolický
význam v hlubokém propojení s identitou komunity“.
V úrovni norem nejvíce rezonuje již zmíněná diskuse s klienty a na spirituální úrovni
mě nejvíce zaujal moment diskuse nad tím, proč zkoušet přijmout nové (komunitou
dodržované) normy a snažit se je udržet i přes to, že okolí je často nedodržuje.
V rozhovoru jsme se nedostali odpovědi jako takové, ale zůstala tak nějak „viset ve
vzduchu“ jako právě to neuchopitelné, důvod, ke kterému si klienti musí dojít sami.
Respondenti často zmiňují, že v tomto smyslu hraje důležitou roli životní perspektiva
klientů a potřeba uspokojit ty primární potřeby. Jinými slovy, pokud nejsou ošetřeny
naléhavější potřeby, těžko budou klienti toužit upokojovat potřeby vyšší, ovšem
Říčan (in Vojtíšek et al., 2012) uvádí, že spiritualita „může tvořit, integrující centrum
motivů, postojů a citů i kognitivní orientace, jádro osobní identity a smyslu života“.
Na úrovni vyprávění byl reflektován hlavně nedostatek inspirujících příběhů,
obzvlášť pokud jde o určité hlubší roviny. S tímto názorem by se nejspíš neztotožnil
Prokop Remeš, jež ve výše zmíněné hagioterapii různými způsoby, právě s příběhy
pracuje. Nelze nedodat, že právě vůči nábožensky laděným směrům se respondenti
vesměs vymezují.
Na úrovni zážitků, ať už se týkají spirituálních prožitků pod vlivem látek, nebo pod
vlivem snů, nacházejí respondenti cestu k pochopení důležitých hodnoty pro klienta.
Zmiňována je i potřeba zažívat silné prožitky i bez drog, což klienti zažívají i v léčbě
nejčastěji v kontaktu s přírodou v rámci různých zátěžových akcí, což je posouvá.
Zážitky v léčbě jsou spíše kolektivní, než individuální. Na individuální úrovni
respondenti pak zmiňují různá relaxační cvičení a meditace. Jak již bylo řečeno,
významné prožitky jsou často navázány na rituály v léčbě.
Na úrovni společenství bylo zmiňováno (mimo to, co již bylo zmíněno výše v rámci
jiných úrovní), že klient je různé míře vnímán jako vyloučený a v léčbě se snaží tedy o
jeho podporu v tomto směru. V této oblasti se také objevuj témata sebeidentity a
sebevědomí a zvědomování toho, jak ve společnosti klient „funguje“. Respondenti se
vyjadřují ve shodě s Těmínovou v teoretické části práce, že v léčbě jsou průvodci
klientů při jejich snaze najít své místo v lidském společenství.
Na úrovni tvořivosti je viditelný přesah právě do procesu tvoření svojí cesty, vyvíjení
se, práce na slabinách ale i zapojení kreativních činností a práce s volným časem s tím
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související. Většina respondentů vnímá úzkou spojitost mezi spirituality klientů a
využitím „volného času“.
U míry zaujetí k sebepřesahujícím věcem každý respondent uvádí, že opravdu je
možné různou míru pozorovat a spíše je vnímána jako přínosná pro léčbu.
Respondenti ji nejvíce spojují s určitým nasazením v léčbě, vírou, nebo důvěrou
(přinejmenším) v léčbu.
V otázce přínosu věnování se spiritualitě klienta se respondenti vyjadřují pozitivně,
ovšem vesměs se shodují na již zmíněné nutnosti nejdříve řešit řadu naléhavějších
potřeb klientů. Tento přístup v podstatě odpovídá zjištěním Gedge a Querneyho
(2014), kteří vnímají zahrnování spirituálních aspektů léčby za přínosné pro úzdravu,
nicméně popisují, že v léčbě jsou stále na vedlejší koleji. Respondenti uváděli jako
přínosnou jistou trpělivost v léčbě, kterou vidí jako vlastní spíše lidem, kteří mají víru.
Další významné prvky, které se ve spojení s přínosem spirituality v léčbě objevují je
vzor v terapeutovi v jeho chování, hodnotách apod. a techniky, přivádějící klienta více
sama k sobě, jako meditace a různé relaxační cvičení. Jeden respondent dokonce
uvádí, že na schopnosti klienta sytit své spirituální potřeby je závislá úspěšnost léčby.
Na základě odpovědí respondentů nelze nesouhlasit se závěry Sussmana a kol.
(2013), že ač přínos zapojení spirituality v léčbě je zřejmý, jistá složitost a vágnost
termínů v této oblasti ono zapojení stěžuje.
Ve světle získaných výsledků bych považovala za zajímavé začlenit do léčby nástroje
k posouzení spirituálních potřeb klientů, jak to uvádí Stewart (2004). Na základě
takových posouzení by bylo možné cíleně podpořit ty klienty, u kterých by mohla
péče o jejich spirituální potřeby významně přispět k jejich úzdravě.
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5. ZÁVĚR
Závěrem této práce bych ráda uvedla, že ač jsem ve své práci nedošla k žádným
zásadním, nebo výrazně překvapivým zjištěním, zjistila jsem, že spiritualita klientů je
v adiktologických službách zohledňována, i když ne cíleně. Individualita každého
respondenta v této problematice koresponduje s rozmanitými přístupy k ní. Výzkum
ukázal, že pracovníci adiktologických služeb se práci se spiritualitou klientů nebrání,
naopak dávají najevo respekt této oblasti a s ní spojeným potřebám. Jsou schopni a
ochotni těmto potřebám přizpůsobit práci s klientem a to hlavně ve smyslu provázení
klienta procesem uvědomování si této úrovně sebe sama. Výraznými nástroji
k prožívání určitého sebepřesahu se zdají být rituály ve spojení se společenstvím, kde
jsou prožívány.
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7. PŘÍLOHY
7.1 PŘÍLOHA Č .1
Informovaný souhlas se vstupem do výzkumu
Výzkum se zabývá prací se spiritualitou klientů v adiktologických službách a jeho
hlavní součástí je polostrukturovaný rozhovor, který bude nahráván za účelem
pozdějšího zpracování materiálu.
Přístup k údajům o Vás nebo Vašich datech (nahrávce rozhovoru) je umožněn pouze
výzkumníkovi, který je povinen zajišťovat a zachovávat důvěrnost Vašich údajů.
S Vašimi údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými v souladu s právními
předpisy České Republiky a to zejména zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Máte právo nahlížet do záznamů
vedených o Vaší osobě a případně požádat o odstranění zjištěných nedostatků při
jejich zpracování v souladu s výše zmíněným zákonem. Části rozhovoru, které budou
v diplomové práci použity, budou anonymizovány a všechna jména budou
pozměněna.
Vaše účast ve studii je dobrovolná. Můžete odmítnout pokračování v rozhovoru bez
udání jakýchkoliv důvodů nebo odmítnout účast ve studii a to bez jakýchkoliv
postihů.

Máte právo se i zpětně zeptat na cokoliv, co se týká této studie. Kontaktovat mě
můžete na: moni@zatamoko.cz

Souhlas:
Já…………………………………………….. jsem si přečetl/a výše uvedené informace, těmto
informacím rozumím a dobrovolně souhlasím se svou účastí ve studii „práce se
spiritualitou klientů z pohledu pracovníků adiktologických služeb“. Rozumím, že mohu
souhlas odmítnout, případně svobodně a bez udání důvodu ze studie kdykoliv
odstoupit a zároveň souhlasím s tím, že rozhovor bude nahráván a použit jen pro
vědecké účely v anonymizované podobě.

V…………………Dne……………

Podpis participanta ……………

Podpis výzkumníka ………….
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