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ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Název diplomové práce:  

Motivace k odvykání kouření u pacientů léčících se s jinou závislostí 

 

Abstrakt: 

Východiska: Prevalence kouření u závislých na jiných návykových látkách bývá dokonce 

2–3krát větší, než je tomu u běžné populace. Mezi pacienty léčenými v některém 

z rezidenčních zařízení pro závislost na návykových látkách nebo patologické hráčství je 

stejně velké procento pacientů závislých na tabáku. Současná léčba závislosti na tabáku a 

jiné závislosti je možná a doporučována. Ukázala se také jako efektivní a výhodná i pro 

léčbu jiné pacientovy závislosti, podporuje zlepšení jeho fyzického a psychického stavu. 

Zájem o léčbu závislosti na tabáku na straně pacientů se občas objevuje. Otázkou však 

zůstává, jak jsou k tomu motivováni a informováni od personálu. V ústavních zařízeních pro 

léčbu závislostí u nás se neobjevuje jednotný program zaměřený také na odvykání kouření. 

 

Cíle práce: Zjistit míru závislosti na nikotinu u pacientů hospitalizovaných pro jinou 

závislost. Dozvědět se, zda pacientům byla nabízena i možnost pomoci s odvykáním kouření 

a zda by o ni sami měli zájem. Zmapovat motivaci pacientů k odvykání kouření během 

nynější léčby. Zjistit, jestli by pacienti měli obavy z odvykání kouření během této léčby a 

zda znají výhody současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti. 

 

Metody: Provedla jsem dotazníkové šetření. Dotazník tvoří třicet otázek zaměřených 

především na kuřácké chování respondentů, postoj a motivaci k odvykání kouření během 

aktuální léčby. Součástí je i Fagerströmův test nikotinové závislosti. Data jsou hodnocena 

pomocí deskriptivní statistiky. 

 

Soubor: Výzkumný soubor tvoří 56 respondentů, pacientů hospitalizovaných na oddělení 

střednědobém (N = 28) a krátkodobém (N = 28) pro léčbu návykových nemocí se závislostí 

na návykových látkách, patologickém hráčství nebo s kombinovanou závislostí, kteří 

aktuálně kouří cigarety. 

 

Výsledky: Na základě vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti (FTND) jsem 

zjistila, že všichni zúčastnění respondenti jsou závislí na nikotinu. U největšího počtu 25 % 

(N = 14) respondentů byla určena „vysoká míra“ závislosti na nikotinu. Průměrné dosažené 

skóre bodů ve FTND všech respondentů bylo 4,7 bodů. Celkem 89,29 % (N = 50) 

respondentům nebyla nabídnuta ze strany personálu žádná pomoc s odvykáním kouření. 

V případě zájmu o pomoc ze strany respondentů by o ni nemělo zájem u 66,07 % (N = 37) 

z nich. Největší počet respondentů uvedl v otevřené otázce jako hlavní motivaci pro 

odvykání kouření zdraví (např. snížení rizika závažných onemocnění), a naopak při výběru 

z možností převládaly finance (např. ušetření, vysoká cena cigaret) jako jasný hlavní 

motivační faktor. Velká část dotazovaných projevila nemotivovanost k zanechání kouření. 

Obavy z odvykání kouření během nynější léčby by nemělo 39,29 % (N = 22) respondentů. 

Nejčastěji uvedli jako možnou obavu zhoršení nálady (např. podrážděnost). Z celého 



výzkumného souboru 82,14 % (N = 46) respondentů udalo, že žádné výhody současné léčby 

závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti nezná. Při výběru z nabízených možností bylo 

pak snížení zdravotních rizik pro respondenty tou hlavní výhodou. 

 

Závěry: Velká část respondentů projevila nemotivovanost k odvykání kouření a také 

nezájem o odbornou pomoc s tím spojenou. Vliv na to jistě může mít minimální nabídka této 

pomoci ze strany personálu zařízení i nedostatečná edukace o výhodách současné léčby či 

práce s případnými obavami z odvykání kouření. Na ovlivnění postojů pacientů k současné 

léčbě závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti má do budoucna ve velké míře vliv 

motivovanosti personálu a současné utvoření smysluplného programu pro odvykání kouření 

v rámci ústavní léčby závislostí. 

 

Klíčová slova: závislost na tabáku, nikotin, kouření, současná léčba, motivace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE ABSTRACT OF THE DIPLOMA THESIS 
The Name of the Diploma Thesis: 

The motivation to lose the habit of smoking in patients terated for some other 

kind of addiction 

 

Abstract: 

Starting point: The prevalence of smoking in people addicted to other narcotics is usually 

2 - 3-times higher than in common population. The same percentage of people addicted to 

tobacco is among patients treated in some in-patient treatment for people addicted to 

narcotics or gamblers. Simultaneous treatment of addiction to tobacco and other kinds of 

addiction is possible and is recommended. It seems to be also effective and favourable for 

treatment of other patient´s addictions - it supports the improvement of physical and mental 

condition. The interest in treatment of addiction to tobacco often appears in patients. But the 

question is how much they are motivated and informed by the staff. There is no integrated 

schedule focused on breaking the habit of smoking in in-patient clinics for addiction 

treatment. 

 

Targets of Thesis: To discover the rate of addiction to nicotine in patients treated for some 

other addiction. To learn whether the opportunity for helping with losing the habit of 

smoking was offered to patients and whether they would be interested in it. To map their 

motivation for getting out of the habit of smoking during concurrent treatment. To find out, 

whether the patients have some fears about losing their habit of smoking during current 

treatment and whether they know the advantages of simultaneous treatment of addiction. 

 

Methods: I carried out a questionairre research. The form consists of thirty questions mainly 

focused on the behavior of responders – smokers, their attitude and motivation for losing the 

habit of smoking during the concurrent treatment. Fagerström´s test of nicotine addiction is 

also part of the questionairre. The data are evaluated by desctriptive statistics. 

 

Cohort: The cohort is made up of fifty-six responders, patients of medium-term in-patient 

treatment (N = 28) and short-term in-patient treatment (N = 28) of addiction to alcohol, non-

alcohol drugs, gambling or combined addiction, who currently smoke cigaretts. 

 

Results: On the bases of evaluation of Fagerström´s test of nicotine addiction (FTND) I 

found out that all the responders are addicted to nicotine. The high level of addiction was 

found in 25 % of them (N = 14). All responders approximately reached 4,7 points in FTND. 

The staff offered no help with breaking the habit of smoking to 89,29 % of all responders. 

66,07 % of them (N = 37) would not be interested anyway. In an open question about their 

main motivation to stop smoking most of the responders stated their health (decreasing risk 

of serious diseases). On the contrary, when they had limited choice of options, most of 

responders stated money (saving, high price of cigarettes) as the main motivation factor. Lots 

of responders didn´t have any reason to break the habit of smoking. 39,29 % (N = 22) of all 

responders would not be worried about losing the habit of smoking. Deteriorating mood (e.g. 



irritability) was most often stated as something the responders would be worried about. 

82,14 % (N = 46) of all responders stated, they do not know any advantages of concurrent 

treatment of addiction to tabacco. Decreasing health risks was the main advantage chosen 

from the list of options. 

 

Conclusions: Large amount of responders showed they are neither motivated to stop 

smoking nor they are interested in professional help. This can be surely influenced by 

minimal offer of help from the staff and inadequate education about advantages of 

simultaneous treatment or dealing with possible fears of braking the habit of smoking. 

Creating meaningful program for losing the habit of smoking during the in-patient treatment 

and motivated staff are two key elements which can influence patients´attitude to concurrent 

treatment of addiction to tobacco. 

 

Key Words: addiction to tobacco, nicotine, smoking, simultaneous treatment, motivation 
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Úvod 

Na úvod své diplomové práce bych ráda zmínila výrok, který mne velmi zaujal a 

který jsem objevila při čtení publikace naší přední představitelky zabývající se 

problematikou kouření a léčby závislosti na tabáku profesorky Králíkové. Jde o výrok 

slavného britského epidemiologa prof. Richarda Dolla, který byl průkopníkem v oblasti 

výzkumu spojujícího kouření se zdravotními problémy. Řekl toto: „Nejvíce fascinujícím 

objevem medicíny 20. století byl fakt, že tolik nemocí a utrpení je způsobeno kouřením. 

Poněkud méně fascinující je fakt, že tomu věnujeme tak málo pozornosti.“ (Králíková, 2015a, 

str. 11). Dnes je již obecně známé, že kouření cigaret je příčinou spousty zdravotních 

problémů, může mít dopady na psychickou i sociální oblast života člověka, přesto čísla 

ukazující celosvětovou prevalenci kuřáctví jsou velmi vysoká. Pro tuto diplomovou práci je 

však nejpodstatnějším dopadem kouření tabáku vznik závislosti na něm, konkrétně na 

nikotinu. Závislost na tabáku je klasickou drogovou závislostí, chronickým, recidivujícím 

onemocněním, vznikajícím navíc velmi rychle (Popov in Králíková et al., 2013). 

Jedním z hlavních východisek této diplomové práce je, že 70-90 % závislých na 

jiných návykových látkách či patologických hráčů jsou zároveň kuřáky. Prevalence kouření 

u závislých je dokonce až 3krát větší, než je tomu v běžné populaci (Králíková, 2015a). 

Tento „jev“ se mi potvrzoval i v klinické praxi, kdy jsem od počátku svého působení jako 

adiktolog na oddělení pro střednědobou léčbu návykových nemocí spatřovala, že mnohdy 

více než tři čtvrtiny hospitalizovaných pacientů horlivě spěchá na každou tzv. „kouřovou 

pauzu“. Postupem času jsem zjistila, že pacienti se v rámci programu dozvídají o závislosti 

na tabáku a škodlivosti kouření během jedné z přednášek, avšak této závislosti rozhodně 

není věnována taková pozornost jako ostatním závislostem. Dříve prý byla snaha jedné 

z terapeutek vést skupinu speciálně pro závislé na tabáku, ale z nedostatku času a 

personálního zajištění se skupina rozpadla. 

Poslední dobou se však objevuje více pacientů s vlastním zájmem o odvykání 

kouření, často se pacienti v odvykání podporují navzájem, ale bez systémové podpory, 

vhodných intervencí apod. není snadné v tom vytrvat. Stalo se to pro mne inspirací pro téma 

diplomové práce s cílem nejen zmapovat motivaci našich pacientů k současné léčbě 

závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti, ale pokusit se do praxe přenést více poznatků 

z odborných zdrojů a využít je během léčby. Řada českých odborníků předkládá především 

poznatky ze zahraničních studií a zkušeností z praxe, které dokládají, že současná léčba 

závislosti na tabáku a jiné závislosti je nejen doporučována, ale rovněž efektivní pro 

pozitivní vývoj celé léčby závislostí (Popov in Králíková et al., 2013; Miovský, Čablová a 

Jurystová in Kalina et al., 2015; Štěpánková, 2017). Přesto se domnívám, že této oblasti je 

v praxi léčby závislostí u nás, dle úvodních slov prof. Dolla, „…věnováno tak málo 

pozornosti“. 

Teoretická část diplomové práce je členěna na tyto tři hlavní kapitoly: kouření, léčba 

závislosti a motivace. V první kapitole se věnuje kouření tabáku obecně, především pak 

účinkům nikotinu, dopadům kouření cigaret a prevalenčním datům kuřáctví u nás. Také je v 

ní věnována podkapitola závislosti na tabáku (nikotinu), zaměřená na způsob vzniku 

závislosti, složky závislosti, jakým způsobem, a pomocí kterých nástrojů je závislost v praxi 

diagnostikována, a popsání vzájemné spojitosti a prevalence kuřáctví u jedinců s jinou 
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závislostí. Druhá kapitola se zaměřuje na léčbu závislosti na tabáku, konkrétně na práci s 

kuřákem pomocí psychobehaviorálních intervencí, na různé možnosti využití 

farmakoterapie a na další varianty podpory v odvykání kouření. Podstatná část této kapitoly 

je věnována současné léčbě závislosti na tabáku a jiných závislostí a postavení ke kouření 

tabáku ve vztahu ke zdravotnictví v České republice. Poslední třetí kapitola umožňuje více 

porozumět obecným souvislostem psychologie lidské motivace, nahlédnout na postavení 

motivace v adiktologii a především představuje možnost práce s motivací formou 

motivačních rozhovorů. 

Výzkumná (praktická) část je věnována zpracování dotazníků výzkumného souboru 

kuřáků - pacientů krátkodobé (oddělení detoxifikace) a střednědobé rezidenční léčby 

závislosti na návykových látkách. Pomocí analýzy dat ze získaných dotazníků byla popsána 

velmi stručně základní kuřácká anamnéza respondentů, míra jejich závislosti na nikotinu dle 

vyhodnoceného Fagerströmova testu nikotinové závislosti a také motivace k odvykání 

kouření. Rovněž byl zmapován jejich postoj k možnosti současné léčby závislosti na tabáku 

a jiné jejich závislosti, případné obavy z odvykání kouření při nynější hospitalizaci, ale také 

znalost výhod vyplývajících ze současné léčby.  
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1. Kouření 

 

Kouření a závislost na tabáku (nikotinu) jsou dva rozdílné pojmy, neboť existují 

kuřáci tabáku, kteří nejsou závislí na nikotinu. Takových kuřáků je však menšina, konkrétně 

asi 15 %. Nikotin je látka s velmi silným potenciálem pro vznik závislosti. V praxi se 

setkáváme i s pacienty, kteří nekouří, ale i tak jsou na nikotinu závislí. Jde pak například o 

uživatele bezdýmného tabáku (Králíková in Kalina et al., 2015). 

  

 

1.1. Nikotin a tabákový kouř 

 
Látky obsažené v tabáku a produkty vznikající při jeho hoření jsou ty, jež způsobují 

poškození organismu kuřáka cigaret. Tabákový kouř obsahuje 4-5 tisíc složek. Jde o 

dynamický komplex plynných a pevných látek. Především se jedná asi o 100 kancerogenů 

(43 prokázaných kancerogenů a asi 60 kokancerogenů), mutageny, alergeny, toxické látky 

či oxid uhelnatý. Tou ústřední a výjimečnou složkou je hlavní alkaloid tabáku nikotin. Druh 

tabáku, způsob jeho sklízení a fermentace mají vliv na množství nikotinu v kouři. Malá část 

nikotinu je dále v kouři rozkládána na dílčí produkty (Krtil a Zima in Králíková et al., 2013). 

Množství nikotinu vstřebávané z jedné cigarety se pohybuje mezi 1-3 mg, což je i uvedeno 

na krabičkách, ale nejčastěji 1 mg. Je to závislé na způsobu kouření a pH, neboť absorpce 

nikotinu probíhá pouze v alkalickém prostředí. Z cigaret se nikotin vstřebává přes vlásečnice 

nosní sliznice i z respiračního traktu (Králíková et al., 2013). 

Nikotin jako jediný ze všech složek kouře či tabáku jako takového má návykový 

potenciál, tedy způsobuje závislost (Králíková in Kalina et al., 2013). Jde o psychoaktivní 

látku s účinky nejen stimulačními, ale také subjektivně uvolňujícími (Kalina et al., 2001). 

Nikotin je toxický rostlinný alkaloid, obsažen ve všech částech rostliny, bezbarvá 

tekutina, bez zápachu. Dávka nikotinu pro člověka již smrtelná se pohybuje asi kolem 80 

mg. Krtil a Zima (in Králíková et al., 2013) uvádějí rozmezí 50-100 mg jako život ohrožující 

dávku. Organismus člověka si ale poměrně rychle „zvyká“, roste tolerance, čímž ke 

smrtelným otravám prakticky nedochází (Králíková in Kalina et al., 2003). Obecné projevy 

akutní intoxikace nikotinem bývají zvracení, pocení, tachykardie, nespavost, bizarní sny, či 

malátnost (Pilařová, 2003). 

V lidském organismu, konkrétně v játrech, se nikotin ze 70-80 % dále metabolizuje 

na biologicky inaktivní kotinin. Jeho hladinu lze stanovit řadou analytických metod ať v 

moči, slinách, plazmě nebo séru, ve vlasech atd., tedy ve všech typech biologického 

materiálu. Např. v moči je prokazatelný i několik dní po posledním kouření, má tak delší 

biologický poločas než samotný nikotin. Právě kotinin je pro svou specifitu a senzitivitu 

využíván jako nejvhodnější biomarker kouření. Jeho koncentrace jsou stanoveny 

kvalifikovaně odhadnuté hraniční hodnoty používané pod označením „cut off“, podle nichž 

je možné odlišit nekuřáky, přímé kuřáky cigaret a pasivní příjemce tabákového kouře 

(Kurcová in Králíková et al., 2013). 
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       1.1.1    Očekávaný účinek 

 

Jak je již uvedeno výše, tak nikotin je onou vyhledávanou látkou pro povzbuzení 

nebo uvolnění. Dokáže při činnostech stimulovat i snížit stres (Králíková a Kozák, 2003). 

Krátce po vdechnutí tabákového kouře dotyčný uživatel pocítí, že si lépe vybavuje, že mu 

to lépe myslí. Po pár minutách od počátku kouření dochází vlivem interakcí neurotransmisí 

v mozku ke zvýšení spontaneity a iniciativity (Pilařová, 2003). Mezi další účinky nikotinu 

patří potlačení podrážděnosti a agresivity, zlepšení soustředěnosti a paměti a také zvýšení 

bdělosti. Pro mnohé uživatele je hodně významným účinkem snížení chuti k jídlu a 

nezvyšování tak tělesné hmotnosti (Minařík, Kmoch in Kalina et al., 2015). Dochází k tomu 

díky urychlení peristaltiky zažívacího traktu. To vše patří do účinků nikotinu, stejně jako to, 

že podporuje sekreci některých „hormonů štěstí“ – endorfinů. Jde o látky, díky nimž naše 

tělo vnímá příjemný pocit. V neposlední řadě má nikotin také malý vliv na zvýšení prahu 

bolesti, lehce tak zmírňuje bolest (Králíková a Kozák, 2003). 

Není jiné látky v tabáku i tabákovém kouři, jež by měla podobné účinky. Po 

inhalování ovlivňuje nikotin kuřáka trvale a prakticky okamžitě. Během 7-10 sekund se 

dostává na konkrétní místa do mozku, kde působí na acetylcholin-nikotinové receptory, 

podtyp acetylcholinových receptorů (Pilařová, 2003). Stačí několik málo minut a kuřák 

pocítí jeho účinky. Rychlost působení a dodání odměny příjemci, je rozhodujícím faktorem 

k vyhledávání této drogy. Je to i cíl výrobců cigaret, aby byl nikotin dopraven do mozku o 

nejrychleji a v co největší dávce (Králíková et al., 2013). Každé potáhnutí cigarety pak 

znamená dodání dávky drogy, jistou, rychlou, ale i konstantní „odměnu“. Dochází 

k podmiňování vzniku závislosti. Opakované kouření cigaret je vlastně nutkavé, 

nekontrolované užívání nikotinu. Samozřejmě neopomenutelnou součástí je psychosociální 

závislost – rituály, vliv sociálního prostředí, kuřácké chování apod. Avšak dle Králíkové a 

Kozáka (2003) by kouření cigaret nebylo dostatečně uspokojující bez dávky nikotinu, 

nechutnaly by. Dokonce se uskutečnily i projekty na výrobu cigaret bez nikotinu, ale byly 

vždy zastaveny – pravděpodobně by je nikdo nekupoval (Králíková a Kozák, 2003).  

 

       1.1.2    Pasivní kouření 

 

Jedná se o „nedobrovolné“ vdechování tabákového kouře jinak než aktivně. Tento 

kouř je označován jako „tabákový kouř v prostředí“, jako „pasivní kouření“ (Kalina, 2001). 

Jako další výraz se používá „kouř z druhé ruky“, tedy tzv. „secondhand smoke“. Týká se 

tedy všech vystavených tabákovému kouři v prostředí – nekuřáků, dětí, nemocných atd. Pa-

sivní kuřák mimo kouře vydechovaného samotným kuřákem nazývaného hlavní proud, vde-

chuje i, díky nižší teplotě a tím méně kvalitní pyrolýze, daleko koncentrovanější vedlejší 

proud kouře. Tento kouř vychází z volně hořící cigarety. Je v prostředí také daleko více za-

stoupený, a to asi 80 % z celkového obsahu kouře v prostředí. Lze vlastně říci, že aktivní 

kuřák je zároveň i kuřákem pasivním a množství jím vdechovaných škodlivin z tabákového 

kouře je vždy vyšší (Králíková et al., 2013). 

            Ovšem jak dále uvádí prof. Králíková (2013, str. 142) „tak neexistuje bezpečná dávka 

kouře – vdechování jakéhokoliv množství může být nebezpečné“. Pasivní kouření je jako 
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diagnóza uvedeno v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) nazvané „Vystavení tabá-

kovému kouři“ s označením Z58.7. Spadá tak do kategorie problémy spojené s přírodním 

prostředím (Z58) (WHO, 2016). Je známo asi 250 chemických látek, které prokazatelně 

škodí při pasivním kouření. Výzkumy a studie jasně dokazují, že i pasivní kouření způsobuje 

stejná onemocnění jako aktivní, i když ne v takovém rozsahu, což je ovlivněno rozdílnou 

vdechnutou dávkou. Toto ale neplatí u rizika akutního infarktu myokardu (AIM). V případě 

cév totiž i malá expozice tabákovému kouři způsobuje jejich porušení, čímž vzrůstá riziko 

AIM. Například japonská práce výzkumníka Hirayamy z roku 1981 dokazuje, že i pasivní 

kouření způsobuje rakovinu plic (Králíková et al., 2013). Králíková (2013) také uvádí na 

základě výzkumů, že v důsledku pasivního kouření ročně umírá u nás předčasně 1500-3000 

lidí. Mezi okamžité nežádoucí projevy expozice kouře pro nekuřáky může patřit podráždění 

očí, nosu a dalších částí dýchacích, také bolesti hlavy, pocity nevolnosti. U astmatiků je 

vystavení se tabákovému kouři jasným rizikem pro spuštění astmatického záchvatu. Roz-

hodně těmi nejcitlivějšími a nejohroženějšími vlivem pasivního kouření jsou malé děti. Čas-

tější záněty průdušek, zápaly plic nebo záněty středního ucha jsou prokázány u dětí vysta-

vených nedobrovolně tabákovému kouři. Ženy v očekávání potomka by se také měly vyva-

rovat tabákovému kouři, neboť dochází ke zvyšování syndromu náhlého úmrtí kojenců (Kas-

tnerová a Žižková, 2007). 

V souvislosti s pasivním kouřením je třeba zmínit také „thirdhand smoke“ neboli 

„kouře ze třetí ruky“. I přesto, že se v místnosti aktuálně nekouří a je větraná, i tak na po-

vrchu předmětů, stěnách, stejně tak na vlasech, oděvu, zůstávají látky z tabákového kouře. 

Týká se to např. i aut, ve kterých se kouří. Chemické reakce látek probíhají dále a ohrožují 

nás především silně kancerogenní tabákové nitrosaminy (TSNA). V některých kanadských 

i amerických státech je dokonce zakázáno kouřit v automobilech, v němž jezdí děti/nezletilí 

(Králíková et al., 2013). 

 

 

1.2. Dopady kouření cigaret 
 

Kouření cigaret jasně přispívá ke vzniku více než 20 ti nemocí a předčasných úmrtí 

na ně (Kastnerová a Žižková, 2007). V České republice jsou tyto nemoci důsledkem úmrtí 

zhruba u 18 tisíc lidí ročně (50 denně), což odpovídá asi jedné šestině z celkového počtu 

ročních úmrtí. V celosvětovém měřítku je to bohužel každý desátý jedinec, jenž umírá na 

následky užívání tabáku. Ročně na světě zemře díky tabáku zhruba 6 milionů lidí (Králíková 

in Kalina et al., 2015). Ve srovnání se studií R. Dolla současné výzkumy ukazují, že kouření 

cigaret zkracuje život ne o 10 ale až o 15 let. Průměrně 1 cigareta zkrátí život o 11-30 minut. 

Ze studií také vyplývá, že přestat s kouřením v jakémkoliv věku znamená snížení rizika a 

má smysl pro celkové zdraví člověka (Králíková et al., 2016). 
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       1.2.1    Kouření a zdravotní důsledky 

 

Dá se říci, že kouření poškozuje všechny části těla – endokrinní, imunitní systém, 

trávící trakt, má vliv na reprodukci, a další, ale v neposlední řadě především na dýchací 

soustavu a kardiovaskulární systém. Následkem kouření cigaret vznikají nemoci, jejichž 

léčbou se zabývají snad všechny obory medicíny. Hlavně to jsou nádorová onemocnění, 

nemoci srdce a cév, nemoci plic, poruchy štítné žlázy, diabetes, žaludeční vředy, řídnutí 

kostí, zhoršení imunity a s tím spojené i obecně špatné hojení ran a další (Králíková et al., 

2016). Dále tak více přiblížím jen ta nejčastější onemocnění. 

Souvislost kouření a vzniku nádorů je jasně prokázána a je v rozdílné míře kauzality 

uváděna u rakoviny plic, jícnu, hrtanu, ledvin, močového měchýře, slinivky a mnoha dalších 

orgánů. Mortalita na nádorová onemocnění ve spojení s kouřením cigaret byla v roce 2010 

celkem 6900 úmrtí (Králíková, 2015a). Po kardiovaskulárních onemocněních jsou maligní 

nádory druhou nejčastější příčinou úmrtí v dospělosti. I když primární cestou vdechovaného 

kouře jsou dýchací cesty, tak účinek kancerogenů není rozhodně omezen jen na dýchací 

trakt. Bronchogenní karcinom, jinak rakovina plic, je mnohonásobně častější u kuřáků než 

u nekuřáků (Prausová in Králíková et al, 2013). Je uváděno, že kouření má vliv na vznik 

rakoviny plic v 90 % (Králíková a Kozák, 2003). Kolik cigaret a jak dlouho kuřák kouří má 

jasný úměrný vliv na výši rizika vzniku onemocnění. Projevuje se silným dráždivým kašlem 

společně s častými infekcemi dýchacích cest. Nádory hlavy a krku se více vyskytují u mužů, 

a to v případě karcinomu hltanu až 2krát. Je třeba zmínit, že riziko vzniku rakoviny hltanu, 

hrtanu a jícnu způsobené kouřením ještě více potencuje pravidelné požívání alkoholu, 

zejména koncentrovaných destilátů (Králíková et al., 2013). Jasně prokázané spojení mezi 

kouřením a rizikem vzniku rakoviny žaludku přetrvává ještě 14 let po zanechání kouření. 

Incidence tohoto onemocnění v populaci klesá, avšak mortalita je nadále dosti vysoká. 

Kolorektální karcinom má častý výskyt v české populaci, ale čím dál častěji dochází k jeho 

včasné diagnostice a tím účinné terapii. Kouření má až 40 % vliv na vznik tohoto 

onemocnění. V případě nádoru pankreatu je kouření dokonce jedinou prokázanou korelací 

pro jeho vznik (Prausová in Králíková et al., 2013). 

Kouření je jasně prokázaným a hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních 

onemocnění. Nemoci srdce a cév jsou pak také tím nejčastějším důvodem úmrtí kuřáků 

cigaret. Během roku 2010 zemřelo v souvislosti s kouřením na vaskulární onemocnění asi 

5300 lidí (Králíková, 2015a). Vlivem škodlivin v kouři dochází ke změně poddajnosti stěny 

cévní, poškození endotelu, k působení volných kyslíkových radikálů, objevují se zánětlivé 

změny, časté infekce ve stěně cévní a další (Aschermann a Linhart in Králíková et al., 2013). 

Kouření také způsobuje zkracování doby srážení krve či blokace hemoglobinu oxidem 

uhelnatým. Nikotin také způsobuje překrvení oblastí vnitřních orgánů, což má za následek 

rozšíření, tedy dilataci cév ve svalech. Naopak ale dochází ke snížení prokrvení periferií. 

Hodně podstatný je negativní vliv na prokrvení srdečního svalu (Minařík, Kmoch in Kalina 

et al., 2015). Kouření má jasně prokázaný komplexní vliv na rozvoj aterosklerózy, tedy 

kornatění tepen, kdy dochází k ukládání tuků ve stěnách tepen, také má zásadní vliv na vznik 

akutní trombózy a v neposlední řadě na akutním infarktu myokardu (AIM). U kuřáků je 

riziko AIM 3krát vyšší než u nekuřáků a v případě mladých jedinců, kteří vykouří více než 

20 cigaret za den, je riziko AIM 5,6krát větší. U kuřáků také dochází často k postižení tepen 
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dolních končetin, a to dokonce se 7krát vyšším rizikem. Důsledkem tohoto onemocnění 

mnohdy bývá bohužel amputace končetiny (Aschermann a Linhart in Králíková et al., 2013). 

Některé epidemiologické studie ukazují, že ženy kuřačky jsou více „náchylnější“ pro nějaké 

onemocnění srdce a cév. Například riziko AIM by mohlo být u žen až 3krát vyšší než u 

mužů. Vyšší riziko je i v případě cévní mozkové příhody a onemocnění periferních cév. 

Trombembolie je u kuřaček také četná a výrazně zvyšuje její vznik současné užívání 

hormonální antikoncepce (Kastnerová a Žižková, 2007). 

CHOPN tedy chronická obstrukční plicní nemoc je dlouhodobé, chronické zánětlivé 

onemocnění. Zánět pak způsobuje zužování průdušek a následně zánik plicní tkáně 

(emfyzém plic). Za zánět může inhalování škodlivin, především cigaretového kouře, protože 

ten zabraňuje přirozenému „čištění“ dýchacích cest. CHOPN se projevuje zadýcháváním, 

nezvládáním tak běžné zátěže, kašlem. Lze ji efektivně léčit, ne však vyléčit, a i tak má 

celosvětově vysoká mortalitní data. Kouření je v 70 % hlavní příčinou CHOPN (Vondra et 

al., 2011). 

Řada studií potvrdila, že kouření je také rizikový faktor pro vznik diabetu 2. typu. 

Riziko je přímo úměrné jednak množství expozice tabákového kouře a taky brzkému začátku 

kuřáctví. Kouření zhoršuje rapidně její průběh i účinnost léčby – zhoršuje inzulinovou 

rezistenci (Kastnerová a Žižková, 2007). Kouření v těhotenství způsobuje nejen vážné 

zdravotní důsledky rodičce (potraty, předčasné porody a jiné komplikace), ale především 

plodu. Vlivem kouření ženy se může novorozenec narodit s vrozenými vývojovými vadami 

srdce, končetin nebo s rozštěpem. Plod může trpět chronickou hypoxií, hyponutricí, což dále 

ovlivňuje vývoj plic, mozku, zpomaluje růst. Děti ovlivněné takto před narozením kouřením 

matky si mohou nést dopady po celý život – riziko KVO, poruchy chování apod. (Hrubá, 

2011). 

 

  

       1.2.2    Kouření a lékové interakce 

 

Jedním z dalších dopadů kouření může být snížení účinku řady léků. Důsledkem je 

pak např. nutnost vyššího dávkování většiny běžných psychofarmak a některých analgetik, 

což následně může vést k vyššímu riziku projevu negativních vedlejších účinků těchto léků 

a dále také k riziku vniku závislosti na některé z těchto látek (Raboch, Zvolský et al., 2001). 

V případě benzodiazepinů – konkrétně diazepamu a chlordiazepoxidu – kouření snižuje 

jejich sedativní působení. Ke snížení analgetického účinku dochází u opioidních analgetik a 

menší terapeutickou účinnost mají díky vlivu kouření i beta-blokátory v léčbě hypertenze, 

nebo při ovlivnění tachykardie. Pokud dotyčný zanechá kouření, je pak možné dávkování 

některé medikace snižovat. Je tomu tak např. u atypického antipsychotika klozapinu, 

indikovaného u schizofrenie. Kuřáci potřebují vyšší dávky této medikace než nekuřáci 

(Perlík, 2014). V případě psychiatrické medikace je vždy nutné posouzení ošetřujícího 

psychiatra, který by měl být obeznámen s tím, že jeho pacient přestal či začal kouřit 

(Králíková in Kalina et al., 2015). 
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       1.2.3    Kouření a lidská psychika 

 

Souvislost mezi kouřením a psychiatrickou nemocí je tzv. cirkulární. Z velkého 

počtu přehledových studií vyplývá, že kuřáci mají větší riziko pravděpodobnosti vzniku např. 

deprese, naopak u pacientů s depresí je vyšší riziko vzniku závislosti na nikotinu a 

v neposlední řadě kouření a deprese mohou mít částečně společný genetický základ. Kouření 

cigaret je u jedinců trpících nějakou duševní poruchou vyšší, a to 2 - 3krát, a rovněž kouří 

větší množství cigaret, déle i intenzivněji inhalují, než je tomu v běžné populaci. Byla u nich 

také zjištěna vyšší míra závislosti na nikotinu. Kuřáci s nějakým psychickým onemocněním 

jsou také více vystaveni riziku vzniku závislosti na dalších psychoaktivních látkách. Mezi 

závislými na alkoholu jsou kuřáci zastoupeni asi v 70-80 %, pacienti se schizofrenií kouří i 

více než v 80 % a prevalence 60 % je mezi jedinci s depresemi (Štěpánková a Králíková, 

2010). Štěpánková a Anders (in Králíková et al., 2013, str.293) uvádějí, že mezi odborníky 

panují jisté názory, že by v případě depresivní poruchy mohlo mít kouření cigaret jistou 

funkci „samoléčby“. Avšak na druhou stranu po potažení z cigarety dochází k rychlému 

vzrůstání množství dopaminu, což depresivní prožitky naopak vyvolává. Prof. Králíková 

(2017, str.11) také předkládá v souvislosti s tímto tématem, že vykouření cigarety opravdu 

může krátkodobě mít na svědomí příjemný vliv, tak ale například průběh deprese celkově 

zhoršuje. Prof. Králíková tento mechanismus připodobňuje příkladem: „je to asi jako když 

si škrábete svědící vyrážku. Na chvíli se vám uleví, ale vyrážka se zhorší“ (str.11).  

Obecně tedy kouření cigaret může zapříčinit zhoršení příznaků u psychických 

onemocnění – např. zvyšuje pravděpodobnost panické poruchy a úzkosti (Štěpánková a 

Králíková, 2014). Odvykání od kouření je větší šancí na zlepšení průběhu depresivní 

poruchy a do budoucna i na užívání nižšího množství medikace. Během odvykání od kouření 

cigaret je abstinenčním příznakem špatná nálada až deprese. Může tedy na přechodnou dobu 

dojít ke zhoršení psychiky jedince, ale s odbornou podporou to není komplikace. Rozhodně 

to není důvod k neodhodlání se pokusit s kouřením přestat (Štěpánková a Anders in 

Králíková et al., 2013). Doktorka Štěpánková se ve svém výzkumu zabývala úspěšností 

léčby závislosti na tabáku u depresivních pacientů. Mnoho předešlých výzkumných studií 

tvrdilo, že depresivní pacienti jsou spíše při této léčbě neúspěšní. Závěrem ale výzkumu 

Štěpánkové je, že při intenzivní, dlouhodobé a individualizované léčbě odvykání kouření, 

samozřejmě s odbornou pomocí, může být vliv deprese jako negativního prediktivního 

faktoru snížen (Štěpánková, 2013). 

            Štěpánková a Anders (in Králíková et al., 2013) také zmiňují – na základě článku 

Hughese JR (2008) - že v populaci duševně nemocných být kouření cigaret proměnná, která 

může ovlivnit a zvýšit riziko sebevraždy, a to až 3krát. Profesorka Hrubá z Ústavu 

preventivního lékařství LF MU v Brně ve svém článku popsala 3 hlavní typy teorií 

zabývající se vztahem kouření a psychiatrické morbidity vedoucí k sebevraždě. V závěru 

pak uvádí, že sebevražednost má neopomenutelnou spojitost s kuřáctvím, avšak výsledky 

studií nemají jasné důkazy. Je však třeba brát v potaz, že se riziko sebevražd může zvýšit 

v počátečním stádiu při odvykání kouření, ale také vlivem kouření na některé psychiatrické 

léky a snížení tím mnohdy jejich účinnosti (Hrubá, 2009). 
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            Jasně prokázaný je ale negativní vliv kouření na spánek. Dochází k poruchám spánku 

a samotní kuřáci dokládají, a to až 4krát častěji než nekuřáci, že nejsou po probuzení 

dostatečně odpočatí. V procentech to je až 22,5 % kuřáků oproti 5 % nekuřáků 

nespokojenými se spánkem. Stimulační vliv nikotinu může být jedním ze strůjců špatného 

spánku, ale také to mohou být abstinenční příznaky, které prožívají kuřáci vlastně každou 

noc. Obstrukční spánková apnoe je porucha, projevující se epizodami omezení dechu i zcela 

jeho zástavy po dobu několika sekund během spánku. Na vzniku této nepříjemné a životu 

nebezpečné poruchy se velkou mírou podílí také kouření (Horvat a Šonka in Králíková et al., 

2013). 

  

 

1.3. Prevalence kouření v ČR 

 

Více než miliarda dospělých – toto alarmující číslo je číslo, které odpovídá 

celosvětové prevalenci kuřáků. Je to více než 800 000 000 mužů a více než 200 000 000 žen, 

přičemž tam nejsou započítány děti, adolescenti ani pasivní kuřáci. Přes polovinu žen 

kuřaček a více jak 80 % mužů kuřáků pochází z rozvojových zemí. Je více než jasné, že jde 

o tabákovou epidemii, avšak v různých zemích je epidemie v odlišných stádiích vývoje. 

Prevalence kouření ve světě obecně stále stoupá. Dobrá zpráva je, že v případě rozvinutých 

zemí tomu tak není a prevalence kouření a s tím po letech spojená mortalita stagnují, ale také 

klesají. Mortalita v souvislosti s kouřením přichází s 30 - 40letým zpožděním za prevalencí. 

Pokud jde o celosvětovou mortalitu v důsledku kouření je to každoročně přes 6 milionů lidí 

včetně 600 tisíc nekuřáků – pasivních kuřáků, kteří „vinou cigaret“ umírají dříve. Vzhledem 

k rostoucímu vývoji kuřáctví je bohužel předpokládáno, že v roce 2030 to bude již 8 milionů 

ročně předčasných úmrtí (Králíková, 2015a). Přestože v rozvinutých anglicky mluvících 

zemích kouří již méně než 20 % dospělé populace, tak v České republice prevalence po 

desetiletí neklesá a drží se stále kolem 30 %. Dle Králíkové (2015a) je důvodem především 

nízká úroveň kontroly tabáku, a s tím související chybějící legislativní opatření fungující 

jako prevence. 

V roce 2016 zrealizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti další „Národní výzkum užívání návykových látek 2016“ na náhodně vybraném 

reprezentativním vzorku dospělé populace. Vzorek tvořilo přesně 3601 respondentů ve věku 

15-64 let. Součástí výzkumu bylo i zmapování kouření cigaret a zkušeností s elektronickou 

cigaretou. Zkušenost alespoň jednou v životě s jakoukoliv z forem tabáku (cigarety, doutník, 

dýmka, vodní dýmka) uvedlo 61,4 % respondentů. Podle výzkumného šetření vyšla pak 

prevalence kouření v dospělé populaci 26,6 %, tedy přibližně 2,4 milionu občanů lze označit 

za pravidelné denní kuřáky. Je to 35,6 % mužů a 18,3 % žen (Mravčík et al., 2017). 

V porovnání ze stejné studie z roku 2012 vzešla prevalence pravidelných denních kuřáků 

23,1 % (28,2 % mužů a 18,1 % žen). Z výzkumu také vyšlo, že v průměru kuřáci vykouří 

15,1 cigaret denně – muži 16,8 cigarety a ženy 12,5 cigaret za den (Mravčík et al., 2013). 

Z posledního „Národního výzkumu užívání návykových látek 2016“ se dále zjistilo, že 

pravidelných denních kuřáků je ve věkové kategorii 45-54 let, pak v kategorii 25-34 let. 

Pravidelní denní kuřáci kouří nejčastěji 11-20 kusů cigaret za den (47,9 %). Více jak 20 
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cigaret vykouří 31,7 % kuřáků. Muži ve věku 45–54 let patří k nejsilnějším kuřákům, kteří 

vykouří více než 30 cigaret za den. 

Co se týče času zapálení si první cigarety po probuzení, tak z šetření vzešlo, že 

pravidelní denní kuřáci si ji zapalují nejčastěji do 30 minut od probuzení (65,2 %). Ve všech 

věkových skupinách převažuje zapálení si cigarety od 5 do 30 minut, což může být jedním 

z ukazatelů závislosti na nikotinu. Do 5 minut od probuzení kouří podstatně méně, 20,5 % 

kuřáků. Součástí výzkumu bylo i zmapování zkušeností s elektronickou cigaretou, a celkem 

19,2 % respondentů uvedlo zkušenost s jejím užíváním. Nejvíce se tento způsob kouření 

týká mužů v nejmladší věkové kategorii 15-24 let (Mravčík et al., 2017). V roce 2014 se u 

nás uskutečnilo „Evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace s lékařským 

vyšetřením – EHES 2014. Během tohoto šetření byly mapovány kuřácké zvyklosti u věkové 

populace 24-64 let. Výzkumu se účastnilo 1220 osob a jasně vyplynulo, že celá 1/3 z nich 

denně nebo příležitostně kouří, a to častěji muži než ženy. Naproti tomu necelá polovina 

dotazovaných byla celoživotními nekuřáky (Kubínová et al., 2016). 

Na míře prevalence kouření obecně se podílejí také sociální souvislosti. Z mnoha 

studií vychází, že prevalence kouření je vyšší u jedinců se sociálně znevýhodněnou situací. 

Jedná se např. o nezaměstnanost, nízký příjem, bezdomovectví, neúplnost rodiny a další. 

V souvislosti se vzděláním bylo zjištěno, že kouří více jedinci s nižším vzděláním a patrné 

je to zejména u mužů. Co se týče věku a pohlaví, tak i z výše interpretovaných výzkumů 

vyplývá, že mezi dětmi a dospívajícími kouří více dívky, a naopak mezi dospělými muži. 

Ukázalo se také, že nejen mezi národnostními menšinami, bezdomovci či jedinci s duševním 

onemocněním je vyšší prevalence, ale týká se to také např. romské populace. V roce 2017 

realizovalo Národní monitorovací středisko studii s názvem „Zdraví a návykové látky mezi 

Romy“. Zúčastnilo se jí 612 příslušníků romské menšiny a z toho 66,1 % uvedlo pravidelné 

denní nebo téměř denní kouření cigaret (Mravčík et al., 2017). Může to být izolovanost, pocit 

bezvýchodnosti, osamocenost, vliv sociálního okolí, stres, ale i úroveň vědomostí, jenž se 

podílejí na vyšší prevalenci kouření cigaret (Kostelecká a Králíková in Králíková et al., 

2013). 

Rozhodně zajímavá a také důležitá je prevalence kouření mezi zdravotníky. Jsou to 

ti, jenž jsou v kontaktu s nemocnými pacienty a mohou iniciovat minimální intervence na 

kuřácké chování a dále dotyčného edukovat o škodlivosti, příp. motivovat k zanechání 

kouření a nasměrovat dále do speciální léčby. V případě zdravotních sester jich v České 

republice kouří 40 %. Stále je to velké množství i přesto, že došlo k poklesu o 10 % za 

posledních 20 let. V porovnání např. s výskytem kouření u zdravotních sester v USA, kde je 

mezi nimi 12 % kuřaček, je to rapidní rozdíl. Mezi lékaři u nás kouří 16-17 %, což 

představuje méně, než je průměr populace (Králíková et al., 2013). 
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1.4. Závislost na nikotinu (tabáku) 

 

Jak uvádí Králíková (in Kalina et al., 2015), je závislost na tabáku (nikotinu) 

nejčastější závislostí v ČR, ale pravděpodobně i tou nejvíce rozšířenou nemocí. Ze všech 

závislostí má také největší podíl na mortalitě. Závislost na tabáku se skládá ze dvou složek 

– psychosociální a fyzické, kdy obě se vzájemně prolínají. Psychosociální závislost má 

víceméně každý kuřák a fyzickou, tedy závislost na nikotinu, kolem 80 % kuřáků. Zpočátku 

je fyzická závislost v pozadí a převažuje psychosociální složka. Fyzická složka začne 

převládat až po určité době, po vytvoření návyku na nikotinu. Závislost na nikotinu (tabáku) 

se rozvíjí velmi rychle. Základní mechanismus lze vyložit dynamickým stereotypem na 

základě podmíněných reflexů. Vznikají podmíněné vazby, díky nimž podněty z okolí 

spojené s užíváním, tvoří důležitou součást závislosti (Pilařová, 2003). 

„Nikotin je dokonce návykovější než heroin a kokain“ (Popov in Králíková et al., 

2013, str. 296). Toto tvrzení se může někomu zdát „nepřiměřené“ či nepravdivé. Přispívá 

k tomu jistě fakt, že kouření cigaret je legální, společností tolerované, a tedy i nikotin je 

legální drogou stejně jako např. alkohol. Mnozí kuřáci si jen těžko připouští fakt, že jsou 

závislí a už vůbec, že by měli trpět duševní poruchou. Avšak dle 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí WHO je závislost na tabáku nemocí spadající mezi duševní poruchy a 

poruchy chování způsobené účinkem psychoaktivních látek, tedy v tomto případě nikotinem. 

Je tedy skutečně klasickou „drogovou“ závislostí, chronickým, recidivujícím onemocněním. 

Nacional Institute on Drug Abuse (NIDA) – světová vědecko-výzkumná instituce zabývající 

se problematikou drogových závislostí – řadí tabák mezi ty nejnávykovější psychoaktivní 

látky. Tabák, respektive nikotin, je hodnocen jako látka s velmi vysokým potenciálem pro 

vznik závislosti. V tomto ohledu je právě srovnatelný s již zmíněným heroinem či kokainem 

a podle některých kritérií je dokonce hodnocen jako návykovější (Popov in Králíková et al., 

2013). 

  

       1.4.1    Neurobiologie závislosti na nikotinu 

 

Závislost na nikotinu, stejně jako na jiných návykových látkách, je 

z neurobiologického hlediska řazena mezi multifaktoriální chronická relabující onemocnění 

centrálního nervového systému (dále jen CNS). Opakované užívání nikotinu vede k utváření 

změn v mozku, které se projeví i změnou chování. Změny v mozku způsobí nejen zvýšení 

motivační významnosti drogy, tedy nikotinu, na úkor jiných přirozených podnětů (potrava, 

spánek, sex apod.), také opakovanou zvýšenou potřebou jejího vyhledávání, dochází i ke 

zvýšení negativní emocionality, a naopak ke snížení rozhodovacích procesů. Na ovlivnění 

mozkových mechanismů i organismu se podílejí v kombinaci vnější a individuální tzv. 

rizikové faktory. V souvislosti s nikotinem můžeme zmínit např. absolutní volnou 

dostupnost tabákových výrobků, vliv sociálního prostředí, kde se kouří, nebo různé typy 

stresu. Z individuálních pak např. přítomnost psychické poruchy (deprese, schizofrenie nebo 

jiná závislost). Opakovaným dodáváním nikotinu do mozku dochází k ovlivnění mozkového 

systému odměny. U nikotinu je typ „odměny“ (reward) euforie, koncentrace a uvolnění. Tyto 

příjemné pocity jsou tzv. pozitivními posilovači. Negativními posilovači touhy po nikotinu 

je obvykle odvykací stav s abstinenčními příznaky, ale i jiné nepříjemné pocity (stres, 
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úzkostné stavy apod.). Hlavním mechanismem účinku („odměny“) nikotinu je funkce 

agonisty nikotinových acetylcholinových receptorů v nucleus accumbens a ve ventrální 

tegmentální oblasti na dopaminergních neuronech a glutamáterních vstupech. Dochází ke 

zvýšenému uvolňování neurotransmiterů. Prvotním zúčastněným mediátorem je 

acetylcholin (Šustková in Kalina et al., 2015). Opakované kouření způsobuje neuroadaptaci 

na opakovanou stimulaci acetylcholinové neurotransmise. Díky tomu pak při odvykání 

kouření dochází např. k zácpě, poruše pozornosti, palpitaci, dysforii či zvýšené chuti k jídlu 

atd., a to vlivem jejich snížení. Dopaminová dráha odměny je dalším mechanismem, který 

se podílí na vzniku závislosti na nikotinu z tabáku. Nikotin podporuje uvolňování dopaminu, 

což má za následek příjemný pocit libosti a následně tak dochází k pozitivnímu posilování 

(Pilařová, 2003). Nikotin se stává umělým zdrojem odměny na úkor těch přirozených. 

Návykové látky jako umělé zdroje odměny mají oproti těm přirozeným několik 

odlišností. „Dosažení odměny je rychlejší a jednodušší, odměna po užití drogy je 

nepřiměřeně silná a z hlediska výdeje dopaminu bohužel účinnější, organismus nemá 

vytvořené zpětné vazebné mechanismy k zastavení přijímání umělé odměny“ (Dvořáček in 

Kalina et al., 2008, str. 29). Jak uvádí dále Pilařová (2003, str. 207) „žádný jiný stimul tak 

nedokáže „znormalizovat“ hladinu dopaminu v těchto oblastech CNS, pouze opětovná 

dávka drogy“, v našem případě nikotinu. 

  

 

       1.4.2    Psychosociální závislost 

 

Často je na počátku kouření nějaká společnost, kde se kouří. U nás je to často již 

kolem 14. roku věku, někdy i dříve, kdy jedinci poprvé zkouší cigarety (Králíková, 2004). 

Jde např. o společnost vrstevníků, k níž se jako dítě vztahujeme nebo kolektiv zaměstnanců 

v práci. Nekuřákovi je pak třeba cigareta opakovaně nabízena, tak aby udržel kontakt s tou 

onou skupinou, často podlehne a zapálí si. Jde tehdy o závislost sociální, kdy kouříme ve 

společnosti určitých lidí. Cigareta může být prostředkem „snazšího“ začlenění se nebo 

sdílením něčeho společného, společného rituálu s cigaretou. Mít v ruce cigaretu bývá 

momentálně i řešením kam s rukama. Časem se vyvíjí potřeba mít v ruce cigaretu, pohrávat 

si s ní, sledovat její kouř a vzniká na ni závislost jako na předmětu, bez ohledu na jejím 

složení (Králíková et al., 2013). Po čase na závislost „sociální“ navazuje „psychická“. 

Zpočátku má začínající kuřák spíše různé nepříjemné pocity, nevolnost, pálení v krku apod. 

Postupně se ale vytváří tolerance, zvyk na kouření. Kuřák začíná kouřit v jistých pro sebe 

typických situacích. Někdo má kouření spojené se stresovou situací, jiný naopak při 

odpočinku, někdo kouří při pití kávy, v hospodě u piva, po práci či jídle atd. Jedinec má tyto 

situace zafixované a již automaticky je spojuje s kouřením cigarety. Psychosociální závislost 

je závislost na cigaretě jako takové, na potřebě mít ji v jistých situacích (Králíková a Kozák, 

2003). Při odvykání kouření je pak třeba si tyto situace vybavit a naučit se v nich fungovat 

bez cigarety. 
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       1.4.3    Fyzická závislost 

 

Jak již bylo výš uvedeno, tak vznik závislosti na nikotinu bývá velmi výrazně 

ovlivněn prostředím – kouřením v rodině, ve skupině vrstevníků ve škole, v zaměstnání apod. 

a zafixováním si typických kuřáckých stereotypů chování. Na psychosociální závislost 

navazuje po jisté době vznik závislosti fyzické, drogové, závislosti na jedné látce – nikotinu. 

Kdy dojde ke vzniku fyzické závislosti, je u každého individuální. Nemusí být odvislá od 

délky kuřáctví (Králíková a Kozák, 2003). Z 50 % je geneticky podmíněná. Záleží pak na 

stavbě nikotin acetylcholinových receptorů v mozku (Králíková, 2004). Podstata fyzické 

závislosti na nikotinu je pak ve množení se těchto receptorů citlivých na přísun nikotinu. 

Biochemické reakce odehrávající se v mozku pak kuřákovi zajišťují na jedné straně odměnu, 

ale když nekouří, tak vyvolávají abstinenční příznaky. Pokročilý kuřák pak nekouří pro 

příjemné pocity z cigarety, ale aby mu vinou abstinenčních příznaků nebylo hůře. Je nutné 

také zmínit, že ne u všech kuřáků vznikne fyzická závislost na nikotinu a jsou tzv. 

příležitostnými kuřáky. Povětšinou jde ale spíše o výjimku, týkající se asi 15 % jedinců. 

Podle Králíkové a Kozáka (2003) si závislý na nikotinu zapaluje první cigaretu obvykle do 

60 minut po probuzení a vykouří asi 10 – 15 cigaret denně. 

  

 

1.5. Diagnostika závislosti 

 

      1.5.1    Dotazníky 

 

Za nekuřáka můžeme považovat jedince, jenž za svůj život nevykouřil více než 100 

cigaret. Všichni ostatní pak patří do jiných kategorií (viz Tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1 Diagnostika (podle WHO MPOWER) (Kmeťová a Králíková, 2013) 

Status Definice 

Nekuřák Nikdy během života nevykouřil 100 a více cigaret 

Kuřák Kouří nejméně jednou denně 

Příležitostný kuřák Kouří méně než jednou denně 

Bývalý kuřák Během života vykouřil více než 100 cigaret, nyní nekouří 

  

V praxi se pro ověření užívá měření CO (oxidu uhelnatého) ve výdechu, případně 

stanovení koncentrace metabolitu nikotinu kotininu z krve, moči nebo slin. Fagerströmův 

test závislosti (viz Příloha č. 1) na cigaretách je nejčastěji používaným dotazníkem pro 

diagnostiku míry závislosti na nikotinu tedy tabáku. Pro rychlou diagnostiku závislosti 

postačí otázka, „Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?“. V případě, že do 60 min, 

jedná se již o závislost. Nikotin má totiž poločas v krvi 2 hodiny, takže čím dříve si kuřák 

zapálí po probuzení, ukazuje to na jeho míru závislosti (Kmeťová a Králíková, 2013). Na 

závislost také poukazuje počet vykouřených cigaret za den, a to 10 a více (Králíková et al., 

2015). Na základě těchto dvou nejprůkaznějších otázek zaměřených na čas kouření po 

probuzení a počet vykouřených cigaret byl vytvořen tzv. Heaviness of Smoking Index – HSI, 
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tedy zkrácená verze Fagerströmova testu (Heatherton et al., 1989; Borland et al, 2010). U 

nás ale pro přesnější diagnostiku užíváme povětšinou celý Fagerströmův test nikotinové 

závislosti. Jeho přímými autory jsou Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C. & 

Fagerström, K. O. (1991). Autorem české verze pak je profesorka Králíková, E. (2004). 

Pavlovská (2011) v článku uvádí, že dle studie Ettera a kol. (1999) nereflektuje tento nástroj 

např. výskyt odvykacích příznaků nebo počet neúspěšných pokusů přestat kouřit, díky 

čemuž pak nemá vysokou obsahovou validitu. Fagerströmův test nikotinové závislosti (dále 

jen FTND) je dotazník, používaný také jako strukturovaný rozhovor, jenž tvoří 6 otázek. 

Délka administrace je zhruba 5-10 minut a podle výsledného bodového skóre lze pak rychle 

a jednoduše vyhodnotit. Dle hodnocení lze odlišit 5 stupňů míry závislosti (Pavlovská, 2011) 

(více viz Příloha č.1): 

• Velmi nízká nebo žádná závislost (0-2 body) - abstinenční příznaky velmi slabé a 

vyskytují se málo. 

• Nízká závislost (3-4 body) – objevují se již některé abstinenční příznaky. Jde o míru 

závislosti, kdy je ještě relativně snadné odvykat. Je dobré doporučit slabou náhradní 

nikotinovou terapii. 

• Střední závislost (5 bodů) – jedinec je závislý na nikotinu a jsou u něj běžné absti-

nenční příznaky. Již hrozí vznik zdravotních problémů z kouření, je dobré tedy od-

vykání od kouření neodkládat. Bude ale třeba již silnější náhradní nikotinová léčba. 

• Vysoká závislost (6-7 bodů) – závislý přestává mít kouření pod vlastní kontrolou. 

Prožívá časté abstinenční příznaky a je výrazně ohrožen zdravotními dopady kouření. 

Pro náročnou léčbu závislosti bude potřeba silná nikotinová terapie. 

• Velmi vysoká závislost (8-10 bodů) – v tomto případě má kouření samotného silně 

závislého. Riziko zdravotních problémů je vysoké. Velmi silné a nepříjemné absti-

nenční příznaky (úzkostné stavy, deprese apod.) zhoršují pravděpodobnost úspěšné 

léčby. Zde již nestačí nejsilnější nikotinová terapie, ale je třeba vyhledat odbornou  

pomoc. 

 

Pro použití dotazníku i mezi adolescenty byla vytvořena upravená verze, jejímiž 

autory jsou Nonnemaker a Homsi (2007 in Pavlovská, 2011). Míra nikotinové závislosti je 

pak stanovena na základě otázek na počet vykouřených cigaret, frekvenci kouření, čas 

zapálení si první cigarety apod. (viz Příloha č. 2) (Pavlovská, 2011). Pro dospívající je 

k diagnostice vhodné také využít škálu HONC – Hooked on Nicotine Checklist, která 

mapuje ztrátu autonomie. Tato škála je tvořena celkem deseti otázkami a zaměřuje se i na 

snahu o zanechání kouření – viz Příloha č. 3 (Králíková, 2015a). Wellman, R. J a kol. (2006 

in Pavlosvská, 2011) po srovnání dotazníku Hooken on Nicotine Checklist (dále jen HONC) 

a FTND, že HONC je jako nástroj více konzistentní, a je proto vhodné ho používat i u lehčích 

dospělých kuřáků (Pavlovská, 2011). Pro upřesnění diagnostiky závislosti na nikotinu u 

dospělé populace se také používá Škála závislosti na cigaretách (viz Příloha č. 4), Cigarette 

Dependence Scale – CDS (Králíková, 2004). Výhodou dotazníku Cigarette Dependence 

Scale (dále jen CDS), že svými otázkami postihuje jednotlivé složky závislosti podle 

diagnózy F17: snížený zájem o jiné aktivity, užívání i přes jasnou míru rizika, ztrátu 

kontroly, změněné vnímání času, touhu kouřit i abstinenční příznaky. Jediné, co dotazník 
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nezahrnuje, je měření tolerance. Autoři Etter, J. F., Le Houezec, J. a Perneger, T. V. 

vycházeli jak z diagnostiky dle DSM-IV tak i z MKN-10. Autorkou české verze je 

profesorka Králíková. Původní verze měla 114 položek, ale nynější forma dotazníku se 

využívá ve 2 verzích s 5 ti nebo 12 otázkami (Jurystová, 2011). 

  

      1.5.2    Diagnostika dle MKN-10 

 

„Podle 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů (dále jen MKN-10) je závislost na tabáku kódována diagnózami 

F17.0-F17.9 (skupina F17): Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním 

tabáku“ (Zvolský, Nechanská a Králíková in Králíková et al., 2013, str. 369). Tabák je 

v MKN-10 zařazen mezi ostatními psychoaktivními látkami, proto se používají i stejná 

kritéria pro stanovení diagnóz škodlivého užívání nebo závislosti (Čupka et al., 2005). 

• F17.0 Akutní intoxikace vyvolaná užitím tabáku (Akutní nikotinová intoxikace) 

MKN-10 (2016, str. 199) akutní intoxikaci definuje takto: „Stav po aplikaci 

psychoaktivní látky vedoucí k poruchám úrovně vědomí, poznávání vnímání, 

emotivity nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Poruchy 

jsou vyvolány přímým akutním farmakologickým působením a časem mizí, s úplným 

návratem, pokud nedojde k poškození tkání, nebo se neobjeví jiné komplikace.“ 

            Aby mohla být diagnostikována akutní intoxikace vyvolaná užitím tabáku, 

musí být přítomny poruchy chování nebo vnímání, charakterizované minimálně 

jedním z těchto znaků: nespavost, bizarní sny, narušení osobní činnosti, derealizace 

nebo labilita nálady. Dále je třeba přítomnosti jednoho z těchto znaků: srdeční 

arytmie, tachykardie, nauzea nebo zvracení a pocení (Čupka et al., 2005). 

• F17.1 Škodlivé užívání tabáku 

Dle MKN-10 (2016, str. 200), která používá výraz „Škodlivé použití“, jde o „příklad 

užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše zdraví. Poškození může být somatické nebo 

psychické. Abúzus psychoaktivní látky.“ 

            Pro škodlivé užívání tabáku by měla být charakteristická doba užívání 

alespoň 1 měsíc nebo se užívalo opakovaně během posledních 12 měsíců. Mělo by 

být jasně prokázané poškození způsobené užíváním tabáku, a to tělesné nebo 

psychické. Také je podmínkou, aby porucha nesplňovala kritéria pro žádnou jinou 

poruchu chování, dušení ani behaviorální poruchu, spojenou s užitím stejné a ve 

stejném časovém období. Výjimkou je ale F17.0 – akutní intoxikace (Čupka et al., 

2005). 

• F17.2 Syndrom závislosti 

Dle MKN-10 (2016, str. 200) je charakterizován jako: „Soubor behaviorální, 

kognitivních a fyziologických stavů, který se vyvíjí po opakovaném užití substance a 

který typicky zahrnuje silné přání užít drogu, porušené ovládání při jejím užívání, 

přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky, priorita v užívání drogy 

před ostatními aktivitami a závazky, zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický 

odvykací stav. Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou psychoaktivní 

substanci (např. tabák), pro skupinu látek nebo pro širší rozpětí farmakologicky 

rozličných psychoaktivních substancí.“ 
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 Abychom mohli diagnostikovat syndrom závislosti, je třeba, aby se po dobu 

alespoň 1 měsíce nebo opakovaně během posledních 12 měsíců v kratších obdobích 

vyskytovaly minimálně 3 nebo více z následujících 6 ti znaků: 1. silná touha nebo 

puzení po užití tabáku, 2. špatná schopnost kontrolovat chování spojené s užíváním 

tabáku. Jde především o kontrolování začátku a ukončení nebo množství tabáku. 

Projevuje se to například tím, že jedinec užívá množství tabáku větší a po delší dobu, 

než měl v úmyslu, i když si přeje to kontrolovat nebo dokonce přestat, 3. objevují se 

známky odvykacího stavu, v případě že se užívání tabáku omezí nebo s ním zcela 

přestane, 4. průkaz tolerance k účinku tabáku – uživatel potřebuje vyšší dávky 

tabáku, aby dosáhnul intoxikace nebo požadovaného účinku, či dosahuje jasně 

menšího účinku při užívání stejných dávek tabáku, 5. zaujetí užíváním tabáku 

natolik, že mu dává přednost před jinými činnostmi a zájmy. Většinu času věnuje 

užívání tabáku, shánění ho nebo zotavení se z jeho účinku, 6. užívání i přes jasné 

známky škodlivosti. Jedinec užívá i pokud zná povahu škodlivých dopadů (Čupka et 

al., 2005). Autoři publikace „Léčba závislosti na tabáku pro praktické lékaře“ Čupka, 

Nešpor, Králíková a další (2005) tuto definici závislosti na tabáku zpracovali do 

jednoduchého a v ambulanci snadno použitelného dotazníku (viz Příloha č. 5). 

• F17.3 Odvykací stav po odnětí tabáku (abstinenční syndrom) 

Odvykací stav MKN-10 (2016, str. 200) obecně definuje jako „skupinu příznaků 

různého seskupení a stupně závažnosti, vyskytující se při absolutním nebo relativním 

odvykání psychoaktivní látky po jejím dlouhotrvajícím užívání. Nástup a průběh 

odvykacího stavu jsou časově ohraničeny a mají vztah k typu psychoaktivní látky a 

dávce, která byla užita bezprostředně před zastavením nebo redukcí užívání. 

Odvykací stav může být komplikován křečemi.“ 

K určení odvykacího stavu po odnětí tabáku je třeba splnit tato kritéria: 1. je 

třeba jasně dokázat nedávné úplné zanechání užívání nebo snížení dávek tabáku, a to 

po dlouhodobém nebo intenzivním užívání, 2. projevy jsou totožné se známými 

znaky odvykacího stavu od tabáku, 3. tyto konkrétní projevy se netýkají jiné nemoci, 

duševní poruchy či poruchy chování. Další podmínkou je přítomnost alespoň dvou 

z následujících znaků: úzkost, podrážděnost či neklid, dysforická nálada, silná touha 

po tabáku (či jiných výrobcích obsahující nikotin), poruchy soustředění, malátnost 

nebo slabost, nespavost, zvýšená chuť k jídlu, silný kašel či také vředy v ústech 

(Čupka et al., 2005). 

 

Abstinenční příznaky se dostavují řádově po hodinách od vykouření poslední 

cigarety. K výše zmíněným projevům je možné ještě zařadit neschopnost odpočívat či zácpu. 

Touha tedy bažení a taky zvýšená chuť k jídlu mohou trvat až několik měsíců, ostatní však 

vymizí většinou za 4 týdny. Pro zmapování projevů odvykání se používá tzv. Minnesotská 

škála abstinenčních příznaků – viz Příloha č. 6 (Králíková in Kalina et al., 2015). 

Provázaných diagnóz s tabákem je v MKN-10 dost, avšak v našem zdravotnictví se 

mnohdy neudává ani ta základní F17.2 – závislost na tabáku. Přestože prevalence kouření je 

v české populaci 30 % u jedinců na 15 let, tak dle vykazování této diagnózy z roku 2011 u 

hospitalizovaných by to bylo pouhé 1,5 % kuřáků. U hospitalizovaných psychiatrických 

pacientů to byl v témže roce dokonce pouhý jeden případ s diagnózou F17 z 59 925 
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hospitalizací. Bohužel to vypovídá o jasném podceňování významu kouření a jeho 

souvislostech s dalšími medicínskými obory, s dalšími nemocemi (Zvolský, Nechanská a 

Králíková in Králíková et al., 2013). Přitom v klinické praxi by bylo plně dostačující 

vykazovat dvě základní diagnózy. Včetně syndromu závislosti na tabáku F17.2 i pasivní 

kouření Z58.7. Diagnózu pasivního kouření mohou využít pro edukační význam např. 

pediatři u dítěte, jehož rodiče doma aktivně kouří (Králíková, 2015a). 

  

 

1.6. Závislost na tabáku a jiné závislosti 

 

Jak bylo již výše zmíněno, tak závislost na nikotinu se velmi často objevuje ve 

spojení s jinou závislostí. Jak uvádí Králíková (in Kalina et al., 2015, str.535): „Mozek 

kuřáka se stane snadněji závislým na jiné droze než mozek nekuřáka“. Důvodem je 

„náchylnost mozku“. Společný podklad je v neurobiologii drogové závislosti. Návykové 

látky jako jsou alkohol, kokain, opiáty, amfetaminy, kofein i nikotin stimulují vzrůst 

dopaminu, kdy pak dochází k jeho uvolňování. Jde o systém odměny typický pro závislost 

na návykových látkách. Po dlouhodobém opakování se začínají vyvíjet neuroadaptační 

změny, kdy mozek je již zvyklý na přísun tzv. „umělého“ zdroje odměny v podobě 

návykových látek (Pilařová, 2003). Dvořáček (in Kalina et al., 2008) používá pojem tzv. 

„rozmazlený mozek“, jenž vyžaduje rychlou odměnu, pokud možno hned. Může pak 

docházet i ke kombinování několika psychoaktivních látek. Látky vyvolávající stejný nebo 

podobný účinek jsou pak často vyhledávány pro nahrazení účinku primární drogy. Užívání 

jiné návykové látky může být také snahou zmírnit doznívající účinek primární látky i lépe 

překonat abstinenční příznaky (Popov in Raboch a Zvolský et al., 2001). V případě snahy 

potlačit abstinenční příznaky jedné návykové látky jinou se může jednat o tzv. zkříženou 

závislost, která existuje v jisté míře mezi různými drogami. Hlavním mechanismem je, že 

závislost se u jedince rozvine snáze a rychleji, pokud je již závislý na látce nebo skupině 

látek příbuzných (Kalina et al., 2001). 

Dalším fenoménem možným spojující závislost na tabáku a na jiných návykových 

látkách je tzv. přesmyk závislosti. Při léčbě závislosti na jedné návykové látce, a především 

pak v abstinenci je jedinec ohrožen návykem na jinou drogu. Doc. Skála (1988) tento jev ve 

své knize nazývá náhradní toxikomanie a zdůrazňuje, že tzv. „náhradní“ látkou za původní 

látku může být často kromě tabáku i kofein v podobě kávy nebo léky. Z praxe tento jev 

popisují ve svém článku autorky Koprdová a Ištvánová (2004), týkající se pacientů 

Odborného léčebného ústavu psychiatrického na Slovensku. V dlouhodobých zkušenostech 

se setkávají s tím, že pacienti během ústavní léčby závislosti na gamblingu, alkoholu nebo 

jiných drogách více pijí nejen kávu, ale především kouří cigarety. Dochází také k tomu, že 

bývalí kuřáci se takto při léčbě závislosti vrátí zpět ke kuřáctví, či dokonce nekuřáci začnou 

v léčbě kouřit cigarety.  

Tabák je často stejně jako např. alkohol a marihuana tzv. průchozí (anglicky 

„gateway drug“), prvotní drogou. Jde o termín označující látku, jenž tvoří předstupeň 

k užívání jiných navíc ještě nebezpečnějších návykových látek (např. Halikas a kol., 1982 

in Nešpor, 2011). V případě tabáku je tento princip častější u žen dle Kandel a kol., 1992 (in 
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Nešpor, 2011). V tomto se shoduje také Králíková (in Kalina et al., 2015), která tabák 

označuje za tzv. „vstupní“ drogu. 

Prevalence kouření u závislých na jiných návykových látkách bývá dokonce 2–3krát 

větší, než je tomu u běžné populace. Mezi závislými na dalších návykových látkách najdeme 

pak 70-90 % kuřáků (Králíková, 2015a). Vysoká prevalence kouření tabáku mezi závislými 

na jiných návykových látkách je kupříkladu i v USA. Dle údajů SAMSHA z roku 2010 

v USA je v obecné populaci prevalence 24 % oproti prevalenci 63 % u všech uživatelů drog. 

U klientů léčících se pro závislost na ilegálních látkách je prevalence 75 % kuřáků. 54 % 

kuřáků se dle SAMSHA léčí ze závislosti na alkoholu (Štěpánková, 2017). 

Alkohol a tabák jsou velmi často užívány zároveň. Jednak jsou obě látky společností 

tolerovanými, tedy legálními a také jde ve společnosti možná o jakýsi zakořeněný vzorec 

chování, kdy např. k pivu zaručeně patří cigareta. Dále pak obě tyto látky 

z neurobiologického hlediska ovlivňují dopaminový systém, což má za následek, že u 

závislých na obou těchto látkách vyvolává jedna z nich bažení po té druhé. Toto je jeden 

z významných důvodů, pro důležitost léčby závislosti na tabáku i u závislých na alkoholu a 

jiných látkách. Dalším podstatným důvodem, zmíněným již v kapitole o zdravotních 

dopadech kouření, je o mnoho zvýšené riziko poškození zdraví u jedinců nadměrně užívající 

současně tabák i alkohol. Data z databází/výzkumů ESPAD a GENACIS v České republice 

prezentují, že 70 % nekuřáků nepije častěji a více alkohol, avšak vysoké dávky alkoholu 

užívá 37 % pravidelných denních kuřáků cigaret (Nešpor a Csémy, 2008).  Výzkumy 

potvrzují vzájemné kauzální souvislosti kouření cigaret a pití alkoholu. Nadměrní uživatelé 

alkoholu a závislí kouří daleko více cigaret než běžní konzumenti alkoholu, a naopak silní 

kuřáci pijí více než jedinci kouřící relativně málo (Koprdová a Ištvánová, 2004). Z výzkumu 

Státního zdravotního ústavu (dále SZÚ) 2012 uvedeného ve zprávě o situaci „Užívání tabáku 

a alkoholu v České republice“ (Sovinová, Csémy a Kernová, 2014) také jasně vyplývá 

jednoznačná souvislost rostoucí konzumace alkoholu s rostoucí prevalencí kuřáků, a to 

v případě žen i mužů. Jasně to dokresluje tu skutečnost, že riziko vzniku závislosti je 2-3krát 

větší u kuřáků než nekuřáků. Z případové studie vyšlo, že 80 % pacientů závislých na 

alkoholu kouří a většiny bychom prokázali i závislost na nikotinu (Popov in Králíková et al., 

2013). Dle SZÚ je výskyt kuřáků totožný v případě mužů i žen v kategoriích rizikové pití a 

škodlivé pití. Zcela nejvyšší vyšla prevalence kuřáků (85,71 %) u škodlivě užívajících 

alkohol ve věkové kategorii 15-24 let (Sovinová, Csémy, a Kernová, 2014). 

Popov (in Králíková et al., 2013) také uvádí prevalenci mezi závislými na jiných 

návykových látkách, než je alkohol. U takto závislých pacientů kouří cigarety cca 90 % 

z nich. Mezi pacienty, kteří se v rámci metadonových programů léčí se závislostí na opiátech, 

jsou kuřáky téměř všichni (85-95 %). O vhodnosti současné léčby, jako u výše zmíněného 

alkoholu a tabáku, se dá rozhodně také mluvit v případě duální závislosti na tabáku a 

amfetaminu, kokainu či heroinu. Výzkumníci se rovněž zabývali vztahem kouření a 

patologického hráčství. Měřením prevalence kuřáctví mezi gamblery pak stanovili tyto 

výsledky: příležitostných neboli rekreačních kuřáků je 30,1 %, 41, 6 % gamblerů kouří 

pravidelně každý den, a naopak nekuřáků je mezi nimi 21,3 %. Další výzkum stanovil, že 

gambleři jako nepravidelní kuřáci nehrají tak intenzivně a za vyšší částky oproti pravidelným 

denním kuřákům gamblerům (Popov in Králíková et al., 2013). 
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2. Léčba závislosti 

 
Prof. Králíková (2015a) ve své publikaci uvádí, že dlouhá léta bylo kouření bráno za 

zlozvyk, tedy pouze za špatný způsob chování. Dlouhá léta mnozí nepovažovali kouření za 

závislost nebo dokonce nemoc a u některých odborníků to nadále přetrvává. Odrazem toho 

je, že jim dělá problém použití výrazu „léčba závislosti na tabáku“ nebo „léky závislosti na 

tabáku“. Nadále se tak bohužel objevují pojmy typu „odvykací kůra“, „boj s kouřením“, 

„nikotinismus“ apod. (Králíková, 2015a). Působí to pak tak, že opomíjejí návykové účinky 

nikotinu obsaženého v tabáku, a tím vysoký potenciál vzniku závislosti klasifikovatelné dle 

MKN-10 jako diagnózu F17.2. 

Z velké části jde o naučené chování, upevňované kuřákem povětšinou i řadu let, proto 

i odvykání není snadné a není možné očekávat rychlý výsledek. Změna chování trvá obvykle 

měsíce i léta, protože kuřák se potřebuje „naučit nekouřit“. Průměrná doba trvání problémů 

při odvykání jsou asi tři měsíce (Králíková in Kalina et al., 2003). Je třeba mít také na paměti, 

že závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění, a z toho důvodu jsou časté 

opakované pokusy s kouřením přestat. Z relapsů je třeba se poučit, uvědomit si, co 

nefungovalo a co naopak ano, a léčbu nevzdávat. Ze zkušeností a výzkumů vychází, že 

průměrně až pátý pokus v odvykání kouření bývá úspěšný. Hezky to dokresluje tento 

výrok: „Přestat kouřit je jako naučit se jezdit na kole: párkrát spadnete, ale pak chytíte 

balanc.“ (Králíková, 2015a, str. 53). I z důvodu právě dlouhodobého „odnaučování“ kouření 

se jako abstinence označuje až dlouhodobá absence kouření cigaret, tedy nejméně šest, raději 

dvanáct měsíců od poslední cigarety. Avšak bezprostředně po poslední cigaretě tělo kuřáka 

postupně znatelně zlepšuje různé funkce a po letech abstinence klesá riziko závažných 

onemocnění – více viz Obrázek č. 1 (Králíková a Kozák, 2003). 

  

 
Obrázek č. 1: Zdravotní výhody zanechání kouření (Králíková a Kozák, 2003) 
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Při odvykání kouření však povětšinou dochází k přírůstku hmotnosti, což může být 

často, zejména u žen, silnou bariérou pro rozhodnutí přestat kouřit i častým rizikem relapsů 

(Kmeťová in Králíková et al., 2013). Za zvýšení hmotnosti během odvykání kouření může 

spousta faktorů: jednak odvykající kuřáci často nahrazují orální uspokojení namísto 

cigaretou jídlem, obvykle je to také nižší fyzická aktivita a velký vliv má jak sám nikotin, 

tak i jiné látky obsažené v cigaretovém kouři. Nikotin působí jako anorektikum, proto při 

jeho snížení se zvyšuje chuť k jídlu, díky rychlejší evakuaci žaludku, ale i nižší kalorický 

výdej, díky absenci metabolického vlivu nikotinu. Zvýšení hmotnosti se objevuje u 50-80 % 

odvykajících kuřáků, a to v průměru o 4-5 kg po roce nekouření (Kmeťová a Sucharda in 

Králíková et al., 2013). Je proto dobré na to odvykající pacienty připravit, zahrnout do 

intervence i práce s motivací a při obavách motivovat např. ke zvýšené aktivitě v rámci 

celkového zdravějšího stylu života společně se zdravější a nízkokalorickou stravou. 

Z dostupné farmakoterapie má pak bupropion nejvýznamnější hmotnostně-preventivní efekt 

nebo je možno přidat nikotin některou z forem náhradní terapie nikotinem (Kmeťová in 

Králíková et al., 2013). 

 

 

2.1. Psychobehaviorální intervence 
 

Pomocí psychobehaviorálních intervencí se v léčbě zaměřujeme na tu část závislosti 

na tabáku nazývanou výše psychosociální závislost. Cílem psychobehaviorální intervence je 

„rozbití“ určitého kuřáckého stereotypu, snaha o změnu vazby mezi určitou situací chování 

a kouřením cigarety (Králíková in Kalina et al., 2003). V rámci této části léčby bychom měli 

pomoci pacientovi s plánem odvykání kouření. Terapeut, lékař či jiný odborník spolu 

s pacientem stanovují den D, přemýšlejí o zajištění nekuřáckého prostředí, pracují 

s typickými kuřáckými situacemi, zajišťují sociální podporu okolí či podpůrných či jiných 

zdrojů (letáky, Linky pro odvykání kouření apod.) a v neposlední řadě pracují se zvládáním 

abstinenčních příznaků prvních týdnů, pro jejichž zvládnutí je vhodná varianta doporučení 

farmakoterapie (Králíková et al., 2013). 

Nynější doporučení pro praxi uvádějí, že každý zdravotník, ať se jedná o lékaře, 

zdravotní sestru, farmaceuta a další, se při každém klinickém kontaktu mají pacienta zeptat, 

zda kouří. Jak uvádí Králíková (2013) mohou nám vyvstat tyto čtyři odpovědi: 

1.      Pacient užívá tabák a chce se nyní pokusit přestat 

2.      Pacient užívá tabák a nechce se nyní pokusit přestat 

3.      Pacient užíval dříve tabák a přestal 

4.      Pacient nikdy tabák neužíval 

 Na základě těchto odpovědí pak můžeme dále cílit intervenci a následná doporučení. 

Využívá se také z možnosti krátké intervence nazvané „ABC“: Ask (dotázat se) – Brief 

advice (krátké rady) – Cessation support (podpora zastavení) (Králíková et al., 2015). Pokud 

nyní pacient není motivován k odvykání kouření, měl by se jej lékař pokusit motivovat, 

vysvětlit souvislost kouření s jeho případnými zdravotními problémy, diagnózou. Efektivní 

je se pak při další návštěvě znovu zeptat na kuřáctví a doporučit přestat, avšak s využitím 

empatie, např. s využitím formulace typu: „Chápu, že…“. Nemotivovanost často pramení 

z obav z abstinenčních příznaků, z již neúspěšných pokusů či z neinformovanosti o 
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škodlivých dopadech kouření. Pro podporu motivace je možné využít krátkou intervenci 

zaměřenou na motivaci (viz dále) či rozsáhlejší motivační rozhovory uvedené v kapitole o 

motivaci (Králíková, 2015a). 

Jestliže si naopak pacient přeje přestat kouřit, mapujeme společně s ním jeho typické 

kuřácké situace a pracujeme na náhradních řešeních případně možnosti se jim vyhnout. I 

praktický lékař může navíc doporučit a indikovat vhodný typ farmakoterapie, ať již léky na 

předpis nebo náhradní nikotinovou terapii. Vhodné je pacienta dále doporučit do 

specializovaného zařízení jako je např. některé Centrum pro závislé na tabáku, adiktologická 

ambulance, kde bude se specialistou na léčbu závislosti na tabáku. Intenzivní 

psychobehaviorální terapie je dlouhodobý program a jeho účinnost koresponduje s jeho 

délkou a intenzitou (Králíková, 2015a). 

Vhodné je již v ordinaci praktického lékaře nebo jiného specialisty (např. kardiolog, 

diabetolog apod.) si vést v dokumentaci zápis o pacientovi kuřákovi: trvání jeho závislosti, 

kolik vykouří cigaret (příp. doutníků, dýmek) denně/týdně a jaká byla v ordinaci poskytnuta 

intervence a doporučení – např. předán informační leták, předepsána farmakoterapie, 

indikován do specializovaného zařízení pro léčbu závislosti na tabáku apod. (Králíková, 

2015a). 

 

 

      2.1.1    Krátká intervence 

 

Obecně krátká intervence bývá nejčastěji tvořena jednou až šesti intervencemi a trvá 

relativně krátce, zhruba od pěti do dvaceti minut. Cílem intervence je obvykle zhodnocení, 

odhad rozsahu a zaměření klientových/ pacientových problémů v kontextu užívání návykové 

látky, v našem případě tabáku. Na základě výpovědi klienta je možné posoudit jeho postoj 

k problémům a dále s ním diskutovat na téma dopadů kouření tabáku ve vztahu k jeho 

zdravotnímu i psychickému stavu a vést ke změně chování (Miovský, Čablová a Jurystová 

in Kalina et al., 2015). 

Jak již bylo zmíněno, tak je v kompetencích každého lékaře, zdravotní sestry, 

lékárníka nebo jiného klinického pracovníka poskytnout alespoň tu základní, tedy krátkou 

intervenci týkající se odvykání kouření. Dle českých, amerických a dalších doporučení tvoří 

základní schéma této intervence pět kroků. V angličtině se používá označení 5A, v češtině 

pak 5P a zahrnuje následující body (Fiore et al., 2008 in Králíková in Kalina et al., 2015, str. 

542): 

1.      Ask: Ptát se, zda pacient kouří. 

2.      Advice: Poradit, jasně doporučit kuřákům přestat. 

3.      Assess: Posoudit ochotu přestat kouřit. 

4.      Assist: Pomoci přestat těm, kteří chtějí. 

5.      Arrange follow up: Plánovat kontrolní návštěvy. 
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      2.1.2    Práce s motivací 

 

Dle prof. Králíkové (in Kalina et al., 2015) je užívání stádií změny, jako je 

prekontemplace, kontemplace, stadium akce atd., v kontextu léčby závislosti na tabáku 

neaktuální. Důvodem je skutečnost, že kuřák se často rozhodne přestat s kouřením najednou, 

pod náhlým impulzem. Vychází z toho i aktuální doporučení, jehož podkladem je vedení 

každého kuřáka k zanechání kouření, nabídnutí způsobu, jak přestat. Již nepoužíváme 

hodnocení podle jednotlivých stádií změny. Pro podporu zatím nerozhodnutého kuřáka je 

možné využít schéma motivace tzv. „5R“, tvořící tyto body (Králíková in Kalina et al., 

2015): 

1.   Relevance (relevantnost): je třeba mluvit s pacienty úměrně k jejich vzdělání, 

životní situaci, stavu motivace či věku atd., aby došlo ke vzájemnému 

porozumění, např. u adolescentů cíleně zmiňujeme pro ně hmatatelné dopady 

kouření cigaret jako je např. kouření způsobuje zápach z úst, poruchy erekce 

nebo zhoršení pleti. 

2.   Risk (riziko): s pacientem hovoříme o skutečných rizicích ve vztahu k jeho 

diagnóze, prognóze. 

3.   Rewards (odměny): předkládáme pacientovi konkrétní zdravotní zlepšení 

v případě abstinence od kouření tabáku 

4.   Roadblocks (bariéry): dotazujeme se pacienta důvody, obavy, proč nechce 

přestat. 

5.   Repetition (opakování): podporu v odvykání kouření opakujeme i nadále při 

následujících návštěvách. 

 

 

 

2.2. Farmakoterapie 
 

Farmakoterapie je indikována závislým na nikotinu a pro ty, jenž mají za sebou 

opakované pokusy přestat kouřit. Farmakologická léčba napomáhá zvládat abstinenční 

příznaky spojené s odvykáním, mírní je. Je podstatné informovat pacienty, že farmakoterapie 

jim sama o sobě nezabrání kouřit. Základem je vždy rozhodnutí přestat kouřit, chtít změnit 

své naučené chování, proto je farmakologickou léčbu vždy nutné kombinovat 

s psychobehaviorální intervencí (Králíková et al., 2015). 

Léky první linie dostupnými u nás a nejvíce užívanými jsou v současnosti vareniklin 

(Champix), náhradní terapie nikotinem (žvýkačky, inhalátor, náplasti a pastilky) a bupropion 

(Wellbutrin, Elontril). Dalšími léky jsou cytisin (Tabex), dianiklin a vakcíny. Mezi léky 

druhé linie pak řadíme klonidin a notriptylin (Králíková et al., 2013). 

Je doporučováno léky užívat co nejdéle. Minimální doba je tři měsíce, lépe však šest 

měsíců i déle. Dlouhodobé užívání je indikováno především pacientům s opakovanými 

neúspěšnými pokusy a silně závislým (Králíková et al., 2013). Delší doba užívání je přímo 

úměrná vyšší pravděpodobnosti abstinence od tabáku. Spojení dlouhodobé farmakoterapie 

a intenzivní psychobehaviorální terapie zvyšuje udržení abstinence po roce až o 40 % 

(Králíková, 2015a). Prof. Králíková (2013) dále uvádí, že kuřáci mnohdy odmítají 
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dlouhodobé užívání farmakoterapie a až absurdně se toho obávají. Při užívání náhradní 

terapie nikotinem (dále jen NTN), vareniklinu i bupropionu i po dobu jednoho roku, však 

nebylo prokázáno žádné nežádoucí riziko (Králíková et al., 2013). 

Kuřáci si často těžko dokáží představit přestat s cigaretami naráz a snaží se nejprve 

počet cigaret redukovat již při zahájené farmakologické léčbě. Je to takto možné, i když je 

primárně doporučováno přestat kouřit najednou a den D neodkládat. Redukce, kterou je 

myšleno méně než polovina původně kouřených cigaret za den, je akceptovatelná po dobu 

týdnů, maximálně měsíců. Během této doby zvládnutí alespoň některých typických 

kuřáckých situací bez cigaret může odvykajícího jedince podpořit v další redukci a následné 

abstinenci, jenž vždy zůstává tím hlavním cílem. Včetně redukce cigaret existuje i varianta 

tzv. premedikace. Ukázalo se účinné, že kuřáci zatím zcela nerozhodnutí přestat, současně 

užívají NTN, což zvyšuje pravděpodobnost jejich odhodlání ke změně i následné abstinenci. 

Americký panel současné užívání NTN a kouření nedoporučuje z hlediska rizika 

předávkování nikotinem (Králíková et al., 2013). 

V anglicky mluvících zemích je standardně celá farmakoterapie pro odvykání 

kouření hrazená. U nás tomu tak bohužel není, avšak alespoň některé pojišťovny za různých 

podmínek přispívají různou částkou (Králíková, 2015a). Pro rok 2018 je to celkem pět 

zdravotních pojišťoven, které u nás přispívají. Nejvíce Oborová zdravotní pojišťovna 

částkou ve výši až čtyři tisíce korun (Dvořáková, 2018; více na www.slzt.cz). 

 

  

      2.2.1     Náhradní terapie nikotinem (NTN) 

 

Náhradní terapie nikotinem (NTN) je založena na principu dodání nikotinu z jiného 

zdroje, než jsou škodlivé cigarety s dalšími přibližně čtyř tisíci škodlivin. Umožňuje 

zvládání abstinenčních příznaků jejich minimalizováním a tím podporuje lepší fungování 

odvykajícího kuřáka při zvládání typických situací, kdy běžně kouřil (Králíková et al., 2015). 

Čistý nikotin dodávaný NTN je vždy menším rizikem než cigareta, proto je doporučován 

jako pomoc při odvykání i dětem a dopívajícím, těhotným kuřačkám i v jiných mnohdy 

sporných případech. NTN např. ve formě náplasti je doporučována u hospitalizovaných 

pacientů obecně, jako i u těch psychiatrických (Králíková, 2015a). Větší opatrnost při 

indikaci NTN je po prodělání akutní cévní příhody, jinak žádné kontraindikace známy nejsou 

(Králíková et al., 2013). 

Již od osmdesátých let 20. století je NTN používána jako podpora při odvykání 

kouření. NTN je tedy prvním lékem závislosti na tabáku, s jehož užíváním je nejvíce 

praktických zkušeností přímo v léčbě. V roce 2009 byly uvedeny na seznam základních léků 

WHO dvě formy NTN, náplast a žvýkačky. U nás je NTN volně dostupná v lékárnách jako 

náplasti, žvýkačky, inhalátor, orodispergovatelný film a pastilky. Prozatím v České 

republice nebyly registrovány další varianty NTN, jako např. nosní sprej. Nejčastěji je 

doporučována kombinace užívání náplasti s některou z orálních variant (žvýkačky, pastilky, 

inhalátor, orodispergovatelný film). Důvodem je krátkodobější, avšak rychlejší působení 

orálních forem NTN a naopak pomalé, méně intenzivní vstřebávání nikotinu z nalepených 

náplastí (Králíková et al., 2013). Prof. Králíková (2015a) také uvádí, že dávka nikotinu 

v orálních formách NTN přibližně odpovídá jedné cigaretě, avšak zároveň připomíná, že 
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dávka vstřebaného nikotinu z cigaret závisí na způsobu kouření – trvání a hloubka inhalace 

i počtu potažení. Dávkování je tedy individuální, neboť cílem ani není dodat „chybějící“ 

nikotin z cigaret léky. Pokud bude mít pacient stále abstinenční příznaky, je dávka zřejmě 

nízká, a naopak předávkování je celkem ojedinělé a pacient jej pozná podle pocitu 

„překouření“ projevujícího se palpitací. Každopádně je vhodné na počátku pacienta 

zkontrolovat, ptát se ho na účinnost užívané NTN (Králíková, 2015a). 

Náplasti jsou dostupné ve dvou variantách různou dobu působící i v odlišných 

dávkách nikotinu. Náplasti Nicorette působí 16 hodin tedy od rána do večera a jsou nabízeny 

v silách 10, 15 a 25 mg. Náplasti Niquitin se lepí na 24 hodin a je možné zakoupit formy 14 

a 21 mg. Obecně nepomáhají k zastavení náhlé chuti kouřit, ale dodávají stálou dávku 

nikotinu. Jak již bylo výše zmíněno, je možné je doplnit ústně užívanou formou NTN. Místo 

na nalepení náplasti by mělo být bez chlupů a nemastné, např. pod klíční kostí nebo na vnitřní 

stranu paže. Až za 3-4 dny je možné použít k nalepení stejné místo, je třeba je střídat. Jako 

nežádoucí projevy se mohou objevit svědění a zarudnutí v místě náplasti, jež by se měly 

vytratit po 24 hodinách od jejího odstranění. Pokud nedojde k vymizení, může jít o projev 

alergie a léčba by se měla přerušit (Králíková, 2015a). Také nespavost může být následkem 

používání náplasti, a proto je doporučováno na noc odlepit i variantu určenou na 24 hodin. 

Doba používání náplasti je vhodná minimálně 8-12 týdnů a první 4 týdny v nejvyšší dávce, 

tedy 15-25 mg (Králíková et al., 2013). 

Žvýkačky, stejně jako další ústně aplikované formy NTN, je třeba neužívat současně 

s jídlem i pitím. Minimálně 10 minut před použitím není doporučováno jíst a pít nic 

kyselého, protože správné vstřebávání nikotinu probíhá v zásaditém pH úst. 

Žvýkačky Nicorette jsou k dispozici v gramážích 2 a 4 mg. Podstatný je způsob užívání, kdy 

žvýkačku je třeba několikrát nakousnout, poté při pálení dochází k uvolňování nikotinu. 

Následně by ji uživatel měl zhruba na půl minuty odložit např. pod jazyk a dále opakovat 

nakousnutí a při pálení znovu odložit. Až moc rychlé žvýkání může být příčinou podráždění 

žaludku s projevem nevolnosti nebo škytavky, kdy se nikotin spolyká, a současně nedochází 

k jeho správnému vstřebávání v ústech. Jakmile vymizí mírné pálení žvýkačky, je již nikotin 

zhruba po 30 minutách uvolněn, a žvýkáme již obyčejnou žvýkačku (Králíková, 2015a). 

Pastilky jsou dostupné pod značkami Niquitin a Nicorette ve formách 2 a 4 mg. Při 

jejich užívání je potřebné dodržovat stejný postup jako u žvýkaček – převalovat v ústech a 

po objevení pálení na chvíli odložit. Rozpouštějí se zhruba po 15 až 20 ti minutách po vložení 

do úst (Králíková, 2015a). Varianta pastilky 2 mg se doporučuje spíše slabším kuřákům, 

které je možné identifikovat potřebou si zapálit až po 30 minutách od probuzení. Naopak 

pro silnější kuřáky zapalující si většinou do půl hodiny po probuzení volíme silnější variantu. 

Doporučené dávkování je minimálně 6 pastilek za den v intervalech každé 2-4 hodiny. Doba 

užívání těchto dávek by měla být tak po dobu 6 ti týdnů, kdy se celková denní dávka již 

může snížit. Odvykající kuřáci by je měli užívat až po dobu 12 ti týdnů (Králíková et al., 

2013). 
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      2.2.2     Vareniklin (Champix) 

 

Vareniklin neboli Champix je lékem vytvořeným přímo k léčbě závislosti na nikotinu. 

A v České republice je dostupný od března 2007 (Štěpánková a Králíková, 2010). Vareniklin 

je v současnosti považován i za nejvíce účinný lék. V kombinaci s vhodnou 

psychobehaviorální intervencí je úspěšnost abstinence až třikrát větší. Vhodný je především 

pro silně závislé kuřáky s mnohdy větším problémem cigaretu odložit. Sám nikotin 

neobsahuje a cíleně se navazuje na alfa4beta2 nikotin-acetylcholinové receptory, typické pro 

navazování nikotinu (Králíková, 2015a). 

Má dvojí účinek, a to jako agonista i antagonista. Jako agonista se naváže na 

receptory, čímž způsobí vyplavení dopaminu obdobně jako tomu je po potáhnutí z cigarety, 

ale bez peaku. Tím zabraňuje abstinenčním příznakům a bažení po cigaretách. Od pacientů 

je pak mnohdy slýcháno: „Bez cigaret mi není tolik špatně“, „Kouřím daleko méně cigaret 

než dříve.“ Jeho antagonistický vliv spočívá v obsazení těchto receptorů, a pokud si uživatel 

vareniklinu zapálí cigaretu, není možné uvolnění dalšího dopaminu a dosažení pocitu 

odměny se tak nekoná. Pacienti vykouření cigarety pak často reflektují, že jim již cigareta 

nechutná jako dříve (Králíková, 2015a). 

Zpočátku pacient dále běžně kouří a zároveň užívá tablety vareniklinu. Až ve druhém 

týdnu se začne užívat plná dávka a s kouřením cigaret se přestává, stanoví se obvykle den D. 

Zhruba první dva týdny se berou na začátku menší dávky z tzv. startovacího balení v tomto 

sledu: první 3 dny 1 x 0,5 mg, poté 4 dny 2 x 0,5 mg a od 8. dne již denně 2 x 1 mg. Na 

konci 2. týdne užívání vareniklinu by měla proběhnout kontrola u odborníka, a pokud pacient 

uvádí snížení chuti na cigaretu, snížení počtu cigaret a žádné abstinenční příznaky, je dobré 

v užívání medikace dále pokračovat. Tehdy ještě pacient může také kouřit cigarety, protože 

den D je možné naplánovat později. Délka užívání léku by měla být minimálně 3 měsíce, 

ale pro vyšší účinnost je doporučováno čím déle, tím lépe, tedy alespoň 6 měsíců i rok. Výdej 

v lékárně je vázán na recept (Králíková et al., 2013). 

K postupnému zvyšování dávky vareniklinu dochází cíleně, aby se zmírnil jeho 

nejčastější nežádoucí příznak – nauzea. Není ohrožujícím účinkem a nezpůsobuje poškození 

žaludku. Objevuje se asi u 30 % užívajících, trvá asi 30 minut a pomáhá ji zmírnit sklenice 

vody. Je doporučováno vareniklin užívat po jídle, ne nalačno. Nevolnost postupně po 

několika týdnech užívání zcela vymizí (Králíková et al., 2013). Jako nežádoucí projevy 

užívání se mohou ještě objevit poruchy spánku nebo výskyt neobvyklých nepříjemných snů. 

Jeho užívání není vhodné u pacientů se selháváním ledvin, protože se vylučuje 

nemetabolizován močí. Naopak nebyly dokázány žádné vedlejší účinky kardiovaskulární ani 

neuropsychiatrické (Králíková, 2015a). V souvislosti s psychiatrickou komorbiditou a 

užíváním vareniklinu bylo závěrem některých výzkumných prací zhoršení bipolární poruchy 

nebo schizofrenie díky užívání tohoto léků. Naopak mnoha studií to nepotvrdila a některé 

vyvrátily. Přesto je doporučováno především u pacienta s jiným psychiatrickým 

onemocněním sledovat změny chování a nálady během užívání (Králíková et al., 2013). 

V kontextu psychiatrických komorbidit je vhodné také zmínit účinek vareniklinu na užívání 

alkoholu. Štěpánková (2017) vychází z řady zahraničních studií, jenž dokládají vliv 

vareniklinu na snížení cravingu a efektu alkoholu. Tento poznatek je možné pak využít při 

léčbě duální závislosti na alkoholu a tabáku. 
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      2.2.3    Bupropion 

 

V kombinaci s vhodnou intervencí bupropion zdvojnásobuje úspěšnost léčby 

závislosti na tabáku. U nás je nyní dostupný jako Wellbutrin 150 mg a Elontril v silách 150 

a 300 mg, které jsou primárně antidepresivy, avšak u nich byla zjištěna, či spíše objevena 

náhodně, i účinnost v léčbě závislosti na tabáku nejspíše díky jejich schopnosti blokovat 

nikotinové receptory. Přímou indikaci k léčbě závislosti má Zyban (150 mg bupropionu), 

avšak momentálně není dostupný na českém trhu (Králíková, 2015a).  

Štěpánková a Králíková (2010) zmiňují jeho výhodný antidepresivní efekt u 

odvykajících pacientů s psychiatrickou komorbiditou. Vzápětí však doplňují, že bupropion 

má četné lékové interakce s různými psychofarmaky. Opatrnost je třeba u pacientů 

užívajících jiná antidepresiva (inhibitory MAO), anorektika, antipsychotika a jiné (Perlík, 

2014). Bupropion by neměl být rozhodně indikován u jedinců s onemocněním mentální 

anorexie či bulimie, bipolární afektivní poruchy a epilepsií, neboť snižuje záchvatový práh 

u křečových stavů (Štěpánková a Králíková, 2010). Riziko křečí je v souvislosti s jeho 

užíváním zvýšené také při odvykacím stavu u léčby závislosti na alkoholu (Štěpánková, 

2017). Mnoho studií naopak dokládá jeho vhodné a bezpečné použití k odvykání kouření u 

psychiatrických pacientů s diagnózami schizofrenie a deprese (Štěpánková a Králíková, 

2010). 

S užíváním bupropionu by se mělo zpravidla před plánovaným dnem D, a to asi 1-2 

týdny. V prvním týdnu je užívána denní dávka 150 mg a dále se postupně navyšuje na 

maximum 300 mg 2krát denně v délce 3-6 měsíců. Sucho v ústech, nespavost a občasné 

zvýšení krevního tlaku jsou nejfrekventovanějšími nežádoucími účinky tohoto léku 

(Králíková et al., 2013). 

 

 

2.3. Současná léčba závislosti na tabáku a jiných závislostí 
 

Pojem „současná léčba“ je v rámci této diplomové práce brán ve smyslu současné 

léčby závislosti na nikotinu a jiné závislosti. V klinické praxi předešlých let se doporučovala 

nejprve léčba jedné závislosti, pak druhé. V současnosti se doporučuje pacientovi nabídnout 

léčbu současně, samozřejmě pokud o to sám má zájem. Dá se říci, že průkopníkem v této 

oblasti byl u nás doc. Skála, který si jako jeden z prvních již v 60. letech 20. století všiml, že 

pacienti, jenž po léčbě úspěšně abstinují od alkoholu, umírají předčasně na nemoci 

způsobené kouřením. Jeho snahou pak bylo léčit takové pacienty i pro závislost na tabáku 

(Králíková in Kalina et al., 2015).  Doc. Skála se snažil o zavedení nekuřáckého režimu 

v průběhu protialkoholní léčby v Apolináři. O zavedení této změny se pokusil dvakrát, avšak 

ani jednou s úspěchem. Důvodem neúspěchu nebyla nespolupráce samotných pacientů, ale 

nespolupráce kouřícího zdravotnického personálu. Tento nezdar ve snaze o změnu 

v nekuřácký program byl hodnocen jako nemožnost souběžného léčení závislosti na tabáku 

spolu s léčbou na primární droze (Popov in Králíková et al., 2013). 
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V současné době vycházíme z řady studií a publikací a je tedy možno říci, že 

současná léčba závislosti na tabáku již v průběhu léčby závislosti na jiných návykových 

látkách, ať již na alkoholu, jiných drogách nebo gamblingu, je doporučována (Popov in 

Králíková et al., 2013). V odborných kruzích léčby závislosti je stále častěji upřednostňován 

komplexní přístup. Znamená to tedy, že již v praxi se u klientů/pacientů závislých na 

alkoholu nebo jiných látkách zároveň používají intervence specifické pro podporu odvykání 

kouření. Komplexní přístup v léčbě závislostí hodnotí pozitivně i spousta zahraničních 

studií. Z jejich výsledků také vyplývá, že mezi klienty/pacienty závislými např. na alkoholu 

je pozorován vysoký zájem o léčbu závislosti na tabáku (Joseph et al., 2003 in Miovský, 

Čablová a Jurystová in Kalina et al., 2015). Jiná studie autorů Ellingstad, Sobell et al., 1999 

(in Miovský, Čablová a Jurystová in Kalina et al., 2015) přišla s výsledky, že současně 

s léčbou závislosti na alkoholu či bezprostředně po jejím ukončení by měla zájem o odvykání 

kouření většina pacientů. Jeden český výzkum, jenž byl součástí bakalářské práce, mapoval 

zájem o odvykání kouření u pacientů hospitalizovaných v 5 ti rezidenčních zařízeních se 

závislostí na alkoholu. Celkem 57 % respondentů bylo toho názoru, že pokud by jim byla 

poskytnuta již během léčby pomoc s odvykáním kouření, uvažovali by o jejím využití. Přímo 

zájem o aktuální odbornou pomoc při léčbě závislosti i na tabáku uvedlo 52 % dotazovaných 

(Adamíková, 2016). Jak již bylo zmíněno v jedné z kapitol, tak prevalence kouření mezi 

pacienty léčenými primárně pro jiné závislosti se pohybuje i okolo 90 %. Prof. Králíková 

(2015b) na to navazuje, že by těmto pacientům měla být jasně a běžně nabízena léčba 

závislosti na tabáku současně s léčbou jiné jejich závislosti. 

  

 

      2.3.1    Výhody současné léčby 

 

Současná léčba závislosti na tabáku u jinak závislých má své výhody pro samotné 

pacienty, jež potvrdila již spousta prováděných studií, výzkumů i zkušeností z praxe. Jako 

první je možné uvést, že současná léčba závislosti na tabáku společně s jinými závislostmi 

je vysoce efektivní, a to nejen v případě odvykání kouření, ale i v případě závislosti na 

primární droze nebo více drogách dochází ke značnému zvýšení pozitivních výsledků léčby 

(Popov in Králíková et al., 2013). Uvádějí to rovněž Miovský, Čablová a Jurystová (in 

Kalina et al., 2015, str. 295), že „podpora odvykání kouření může přitom podporovat také 

abstinenci u klientů/pacientů závislých na alkoholu“. Stejně tak tento názor zastává i 

Štěpánková (2017), že rozhodně nedochází ke zhoršení efektivity léčby závislosti na 

alkoholu nebo jiných nelegálních drog, pokud se zároveň pacient zabývá léčbou závislosti 

na tabáku. Naopak to má mírné pozitivní působení na celkové výsledky léčby. Podrobný 

kvalitativní výzkum (Richter, Hunt, Cupertino et al., 2012) se formou rozhovorů s pacienty, 

personálem i vedení zařízení pro léčbu závislostí snažil pochopit přetrvávající ambivalenci 

k odvykání kouření během léčby jiných závislostí. Jedním ze závěrů bylo, že nedochází 

k ohrožení léčby primární závislosti při současné léčbě závislosti na tabáku, tedy nedochází 

k ohrožení abstinence od jiných drog. Na základě těchto postojů, výsledků a zkušeností je 

možné vyvrátit jeden z mýtů současné léčby, že by pacienti při odvykání kouření měli nižší 

šanci na úspěšnou léčbu jiné své závislosti. 
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Dalším z mýtů nebo spíše obavou především ze strany pacientů je zhoršení 

psychického i fyzického stavu po zanechání kouření, čemuž se nechtějí vystavovat ještě 

navíc při již tak náročné léčbě své jiné závislosti. Jak již bylo zmíněno v předešlých 

kapitolách, tak ano, při odvykání kouření se objevují abstinenční příznaky s projevy zhoršení 

psychického stavu i nepříjemnými tělesnými projevy, avšak jsou dočasné a je možné je řešit 

farmakoterapií. Avšak z dlouhodobého hlediska dochází při abstinenci od tabáku 

k celkovému zlepšení duševního zdraví. Vypovídá o tom jasný závěr metaanalýzy 26 studií 

(Taylor, McNeill, Girling et al., 2014). Závěrem je, že pokud jedinec přestane kouřit, sníží 

se úzkosti, deprese a negativní prožívání stresu, a naopak dojde ke zlepšení nálady a celkové 

kvality života v porovnání s ostatními kuřáky. Z metaanalýzy také vzešlo, že k celkovému 

zlepšení duševního zdraví dochází jak u pacientů s psychickými poruchami, tak i u těch, 

kteří jimi netrpí. Co se týče fyzického zdraví, tak již bylo mnoho napsáno o škodlivých 

dopadech kouření, které jsou ale ještě horší při současném nadužívání alkoholu nebo jiných 

návykových látek. Výzkumy hovoří o tom, že kouření je příčinou zpomalení procesu 

zlepšení kognitivního stavu jedince, který se léčil se závislostí na alkoholu a aktuálně 

abstinuje (Kalman, Kim, DiGirolamo et al., 2010) 

  

      2.3.2    Zkušenosti ze současné léčby v ČR 

 

Jako velice efektivní se současná léčba závislosti na tabáku a jiných závislostí 

ukázala i v klinické praxi u nás, tedy na Klinice adiktologie 1. LF UK v Praze („Apolinář“). 

Hospitalizovaní pacienti primárně pro jinou závislost uvítali tuto možnost systematicky a 

s odbornou podporou pracovat i na odvykání kouření (Popov in Králíková et al., 2013). 

Hospitalizovaní pacienti byli motivováni pro odvykáni kouření a bylo jim to umožněno ve 

vzájemné spolupráci Kliniky adiktologie s Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 

1. LF UK a VFN na Karlově Náměstí. Štěpánková (2015) na Konferenci ceny adiktologie 

v roce 2015 prezentovala spolupráci s celkem 51 hospitalizovanými muži i ženami. Léčba 

probíhala ve formě skupinové psychosociální intervence v otevřených skupinách v počtu 3-

7 pacientů. Zhruba polovina pacientů zvolila i farmakologickou léčbu, kterou užívali 

přibližně 2-4 týdny, a při jejím výběru byla zásadním faktorem její cena. Vareniklin byl 

indikován u 10 pacientů, 14 zvolilo NTN nejvíce ve formě žvýkaček, 3 pacienti užívali 

bupropion a 24 nemělo žádnou farmakoterapii. Štěpánková (2015) uvedla i vyhodnocení 

spolupráce před propuštěním pacientů z léčby na Klinice adiktologie. Byly hodnoceny 

krátkodobé výsledky a měřen CO ve vydechovaném vzduchu. Výsledky poslední návštěvy 

potvrdily abstinenci u 52,94 % účastníků tedy u 27 z celkových 51 pacientů. Po skončení 

léčby se podařilo kontaktovat po nějaké době některé z nich a stále abstinujících jich byla 

téměř polovina z původně úspěšných (z 27), tedy asi čtvrtina ze všech, kteří zahájili léčbu 

závislosti na tabáku při hospitalizaci na Klinice adiktologie (Štěpánková, 2015). Jak uvedla 

prof. Králíková (2015b), tak docent Skála by byl jistě potěšen, že dnešní „Apolinář“ vlastně 

naplňuje jeho vizi a tehdejší snahu o současnou léčbu závislosti na tabáku u pacientů 

hospitalizovaných s jinými závislostmi. 
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      2.3.3    Bariéry v klinické praxi 

 

Otázkou zůstává, proč nabízení léčby závislosti není běžnou praxí rezidenčních 

zařízení pro léčbu závislostí u nás. Brání tomu jisté bariéry a také mýty o kuřácích s dalšími 

závislostmi. Ve své publikaci shrnuje Králíková (2015a), že především kuřáci nechtějí a ani 

nemohou přestat kouřit, také odvykání od kouření by mohlo významně zhoršit úspěšnost 

léčby jejich dalších závislostí a mohlo by to negativně působit na jejich jiné adiktologické 

onemocnění, a v neposlední řadě, že není možné v zařízeních pro léčbu závislostí zajistit 

nekuřácké prostředí. Většinu mýtů se nám podařilo vyvrátit důkazy ze studií v předešlé 

kapitole. Již dávné vyvrácení těchto mýtů vědecky ověřenými důkazy, a především 

zkušenostmi z praxe v zahraničí zmiňuje prof. Králíková (2015b) i v úvodníku časopisu 

Adiktologie. 

Vyvstávají pak bariéry nejen na straně pacienta/klienta, ale i zařízení (personálu, 

vedení). Bariéry odvykání kouření během léčby jiné závislosti ze strany pacienta Štěpánková 

(2017) rozdělila jako vnější a vnitřní. Mezi vnitřní je jistě možné zařadit např. málo motivace 

k řešení závislosti na tabáku, obavy ze selhání, zhoršení psychického stavu, obavy o 

negativním vlivu na léčbu jiné jejich závislosti, že by to mohlo vést až k relapsu apod. Jako 

možné vnější bariéry léčby uvádí kouření spolupacientů a v rámci programu zavedené 

kuřácké přestávky, chybějící systematická podpora ze strany personálu, ale také finanční 

náročnost podpůrné farmakoterapie (Štěpánková, 2017). 

Samozřejmě ta hlavní zábrana je vůbec zavedení léčby závislosti na tabáku do 

programů pro léčbu jiných závislostí, a tedy bariéry na straně personálu a vedení zařízení. 

Dle studie autorů Ziedonis, Guydish, Williams et al. (2006) uvádí Štěpánková (2017) jako 

hlavní bariéry tyto: postoje personálu k zavedení odvykání kouření v léčbě, jeho 

nedostatečné znalosti pro provádění vhodných léčebných intervencí, obavy často 

neopodstatnělé či málo finančních zdrojů pro léčbu. Další významnou bariérou může být 

kouření samotného personálu. Již výše zmíněná kvalitativní studie (Richter, Hunt, Cupertino 

et al., 2012) zjistila, že ambivalenci k zavedení léčby závislosti na tabáku ještě více 

prohlubuje kuřáctví samotného personálu zařízení. Vyvstává pak obava mezi zaměstnanci, 

že pokud by byla zavedena léčba závislosti na tabáku, oni by sami nemohli kouřit, neboť by 

to mohlo být „neetické“ a narušovalo by to jakýsi princip poslání léčby, kdyby nadále sami 

kouřili. Dle Popova (in Králíková et al., 2013) je to právě kouřící personál, který se negativně 

podepisuje na nediagnostikování i léčení závislosti na tabáku v rezidenčních zařízeních. 

Nejen že nereflektují své onemocnění, nejsou nekuřáckým příkladem pro pacienty, ale často 

nejsou schopni ani ochotni poskytovat jakékoliv intervence pro pacienty závislé na tabáku. 

Pro zmapování postojů personálu, jenž se zabývá léčbou jiných závislostí, k léčbě závislosti 

na tabáku je možné využít škálu adaptovanou dle Hunt et al., 2014 (viz Příloha č. 7). Všechny 

otázky v tomto dotazníku jsou formulovány negativně a v ideálním případě by měly být 

odpovědi silně nesouhlasné (Králíková, 2015b). 

Průzkum provedený na podzim roku 2010 mapoval řešení problematiky kouření u 

hospitalizovaných pacientů na celkem 20 ti detoxifikačních jednotkách (dále jen detox) pro 

léčbu závislostí na psychoaktivních látkách v celé České republice. Jednalo se o dotazníkové 

šetření doplněné telefonickým interview s kompetentními pracovníky detoxu. Dvě otázky 

v dotazníku byly přímo zaměřené na poskytování léčby závislosti na tabáku v jejich zařízení 
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a také vůbec zda a jak tuto závislost u nich diagnostikují. Co se týče diagnostiky vyšlo, že 

se provádí v 7 zařízeních a ve 13 vůbec ne. Zde byli pacienti pouze dotázáni v rámci 

zpracování ošetřovatelské diagnózy sestrou. V 6 ti zařízeních se využívá diagnostiky dle 

MKN-10 a v jednom zařízení využili ke stanovení míry závislosti Fagerströmův test. 

V případě léčby závislosti uvedlo 9 zařízení, že ji umožňuje, 11 dotázaných zařízení ne. 

Celkem 5 zařízení doporučilo léčbu a v 6 ti provedli krátkou intervenci. V žádném zařízení 

nebyla poskytnuta pacientovi farmakoterapie k odvykání kouření. Popov (in Králíková et 

al., 2013, str. 298) tento výzkum v závěru shrnuje tvrzením: „Pokud není diagnostikována 

a léčena závislost na tabáku v zařízeních, ve kterých se tento problém týká většiny pacientů, 

není to v pořádku.“ 

  

  

2.4. Postavení ke kouření tabáku ve zdravotnictví v ČR  
 

Jak je již téměř všeobecně známo, tak kouření výrazně škodí zdraví, způsobuje 

závažná onemocnění a je příčinou mnoha tisíc úmrtí v České republice ročně. Z těchto 

souvislostí by měl vycházet celý zdravotnický systém a aktivně se zasluhovat v podpoře 

kuřáků k odvykání. Ve všech oblastech systému zdravotnictví, jako jsou nemocnice, 

ambulance i komunitní péče, by mělo z úst všech zdravotníků vycházet doporučení kuřákům 

k léčbě závislosti na tabáku. Aby však toto bylo možné, je důležité je nejen k tomu 

motivovat, vzdělávat v různých typech vhodných intervencí, ale měli by být i jistým 

„nekuřáckým příkladem“ pro pacienty. Prevalence mezi zdravotníky u nás je totiž stále 

poměrně vysoká. Přesto že je trend klesající, tak stále kouří 40 % zdravotních sester a asi 15 

% lékařů. Měla by tedy jim být dostupná pomoc v odvykání kouření podporovaná 

zaměstnavatelem – zdravotnictvím ČR (Králíková et al., 2015). 

Dalším podstatným bodem podpory odvykání kouření v rámci celého zdravotnictví 

by mělo být zajištění nekuřáckého prostředí. Jak uvádí prof. Králíková et al. (2015, str. 1S12) 

v článku „Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku“ „zdravotnická zařízení mají 

nepochybně zdraví podporovat, ne poškozovat, měla by být zcela nekuřácká“. Tímto 

tématem se budu více zabývat v dalších kapitolách. V neposlední řadě se léčba závislosti na 

tabáku může ekonomicky vyplatit. Vždyť asi 10 % z veškerých výdajů zdravotních 

pojišťoven u nás připadá na vysoké náklady na léčbu onemocnění způsobených kouřením. 

Zdravotní pojišťovny sice přispívají na farmakoterapii při léčbě závislosti na tabáku, ale jsou 

to jen velmi částečné příspěvky na jinak drahé léky. Podstatné je, aby psychobehaviorální a 

farmakologická léčba byly co možná nejvíce dostupné co nejširší české populaci v rámci 

zdravotnického systému České republiky (Králíková et al., 2015). 

  

      2.4.1    Role zdravotníků v léčbě závislosti na tabáku 

 

Vzdělávání v oblasti problematiky léčby závislosti na tabáku by mělo být značné již 

na středních zdravotnických školách a lékařských fakultách, ne primárně v rámci 

postgraduálního vzdělávání (Králíková et al., 2015). Postgraduální vzdělávání lékařů cílené 

na krátkou intervenci probíhá u nás během mnoha přednášek a seminářů různých oborů již 

od počátku 90. let. Jsou vydávána doporučení a vznikají praktické příručky pro práci 
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s pacienty kuřáky (Králíková, 2015a). Například celý autorský kolektiv lékařů a 

renomovaných odborníků na léčbu závislosti v roce 2005 vytvořil doporučený diagnostický 

a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře nazvaný „Léčba závislosti na tabáku 

v ordinaci praktického lékaře“ (Čupka et al., 2005). Již během studia na lékařských fakultách 

se medici v části výuky dozvědí o krátkých intervencích v souvislosti s léčbou závislosti na 

tabáku. Čeští odborníci zabývající se léčbou závislosti se pak mohou více angažovat v rámci 

již mnoha let fungující Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku nebo v Pracovní skupině 

pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, která každoročně pořádá pro lékaře 

seminář „Tabák a zdraví“ (Králíková, 2015a). Možnosti vzdělávání pro lékaře tedy rozhodně 

jsou, otázkou pak tedy zůstává, jak toho využívají, a především jak toho v praxi využívají 

při kontaktu s pacientem – kuřákem. 

Nejpočetnější profesní skupinou ve zdravotnictví jsou rozhodně sestry, je jich téměř 

100 tisíc. Zdravotní sestry jsou s pacienty v úzkém kontaktu jak v ambulancích, tak 

lůžkových zařízení nemocnic, kde bývají pacienti obecně vnímavější k různým 

doporučením. Sestry jsou zcela kompetentní k provádění intervencí směrem ke kuřákům, 

může pomoci s motivací i se zahájením léčby. I dle WHO jsou jednou ze čtyř profesí (lékař, 

sestra, dentista a lékárník), jenž by tyto intervence měli realizovat. Pokud by každá ze sester 

provedla intervenci během roku alespoň u jednoho kouřícího pacienta, je velká šance, že by 

bylo o několik tisíc kuřáků méně. Objevují se však dvě zásadní bariéry, aby k intervencím 

docházelo. Jak jsem již uvedla, prevalence kuřáků mezi sestrami je hodně vysoká, může jim 

pak chybět motivace k řešení kouření u druhých. Za druhé sestry vůbec nejsou k používání 

intervencí vyškoleny a problém je již na zdravotnických školách. U nás toto nyní umožňuje 

sesterská sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, která již od roku 2007 pořádá 

celodenní workshopy společně s praktickým nácvikem rozhovorů. Došlo také ke vzniku 

doporučeného pracovního postupu pro intervenci sestry v kontextu léčby závislosti na 

tabáku (Králíková, 2015a). 

Stejné je to i s kompetencemi k provádění intervencí směrem ke kuřákům v případě 

lékárníků. Jak uvádí Vranová (in Králíková et al., 2013, str. 426) tak„lékárna není jen 

výdejnou a skladištěm léků, ale centrem fundovaných informací o zdraví“. Je pravdou, že za 

farmaceuty do lékáren přichází spousta zákazníků s důvěrou pro odbornou radu. Právě tehdy 

může probíhat případná intervence. Vhodné to může být hlavně při výdeji léků, u kterých by 

mohl být účinek ovlivněn kouřením. Mnohdy nedostatek personálu, spousty zákazníků, 

neumožňují delší intervenci, avšak dotaz na kouření a případné doporučení by se měly stát 

rutinou (Vranová in Králíková et al., 2013). Lékárníci mají možnost se pod záštitou České 

lékárnické komory v problematice léčby závislosti na tabáku vzdělávat. Součástí je i jeden 

den stáže na některém z center pro závislé na tabáku. Po absolvování kurzu může lékárna 

oficiálně provádět poradenství kuřákům (Králíková, 2015a). 

 

  

      2.4.2    Mezinárodní síť nekuřáckých nemocnic v ČR  

 

Jak již bylo citováno výše, tak nemocnice jako zdravotnická zařízení mají zdraví 

nepochybně podporovat a měla by tedy být zcela nekuřácká. Nemocnice by měla být aktivní 

v podpoře zdraví nejen pacientů, ale i svých zaměstnanců. Z této myšlenky vzešel vznik 
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dvou sítí, které mezi sebou mají úzkou spolupráci: Evropská síť nekuřáckých nemocnic 

ENSH a Nemocnice podporující zdraví HPH (Štěpánková in Králíková et al., 2013). 

Evropskou síť nekuřáckých nemocnic (nový název Global Network for Tobacco-free 

Health-care Services) u nás podporuje i Ministerstvo zdravotnictví. Jde o projekt, do něhož 

se může nemocnice přihlásit zcela dobrovolně a neznamená to, že by se z ní hned stala zcela 

nekuřácká nemocnice. Dosažení zcela nekuřácké nemocnice není jednoduché, je komplexní 

a skýtá ztotožnění se s mnoha kroky a plnění stanoveného plánu (Králíková, 2015a). K 

plnění těchto kroků a plánu významně pomůže, pokud je součástí nemocnice Centrum pro 

závislé na tabáku. Pro dosažení členství ENSH jsou podstatná tyto základní doporučení pro 

vedení nemocnice (Štěpánková in Králíková et al., 2013): 

• Zajistit pracovníkům, lékařům, sestrám i dalším vzdělávání v krátké intervenci v ob-

lasti odvykání kouření 

• Nejen pacientům, ale také zaměstnancům umožnit možnost léčby závislosti na ta-

báku 

• Opakovaně mapovat prevalenci kouření zaměstnanců a podpořit jejich motivaci 

k odvykání kouření, např. pomocí hrazení farmakoterapie či jiných benefitů 

• Je třeba co nejvíce omezit nebo úplně zakázat kouření v areálu nemocnice, současně 

také se zákazem prodeje tabákových výrobků v nemocničním areálu 

• Využít plakátů, letáků nebo jiných propagačních akcí k potřebě informovat kuřáky o 

příležitostech léčby i o zákazu kouření 

  

U nás byla při Ministerstvu zdravotnictví 1.7.2017 vytvořena národní síť 

nekuřáckých nemocnic ČR, která má název „Národní síť nemocnic a zdravotnických 

zařízení bez tabáku“ (The National GNTH Network of the Czech Republic). Tato národní 

síť je v současné době stěžejní základnou programu nekuřáckých nemocnic v ČR. Aktuálně 

je to těchto pět členů patřících do české Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení 

bez tabáku: fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Sdružené zdravotnické zařízení 

Krnov, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc a Všeobecná 

fakultní nemocnice v Praze (MZ ČR, 2018). 

  

      2.4.3    „Protikuřácký“ zákon 

 

V kontextu postavení se ke kouření ve zdravotnictví u nás je třeba alespoň krátce 

zmínit nový tzv. „protikuřácký“ zákon. Jde o Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, který je obecně veřejností označován jako tzv. 

„protikuřácký“ zákon, přesto že se netýká jen kouření. Tento zákon nabyl účinnosti 31. 

května 2017 a nahradila tak předešlý Zákon 379/2005 Sb. O ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (ČESKO, 2017). 

Účinnosti nabyl v symbolický den, tedy v den, kdy se pod záštitou Světové zdravotnické 

organizace (WHO) již tradičně slaví tzv. „Světový den bez tabáku“ (MZ ČR, 2017). 

V zákoně jsou detailně popsána všechna místa, kterých se zákaz kouření týká. 

Nejvíce však veřejnost, ale především provozovatelé restauračních zařízení pocítili jeho 

účinnost. Zvedla se vlna odporu, ale objevily se i pozitivní ohlasy, jako je zákaz kouření 

v provozovnách stravovacích služeb. Patří sem restaurace, bary i kavárny a jejich 



44 

 

provozovatelé tak již nemají možnost rozdělit podnik na část nekuřáckou a kuřáckou, jako 

tomu bylo doposud. Výjimka platí pro užívání vodních dýmek a e-cigaret, které je možné 

v těchto zařízeních nadále používat (MZ ČR, 2017). Velmi pozitivní zkušenost s tímto 

zákazem mají např. v Austrálii, kde od platnosti zákazu kouření v barech, restauračních 

zařízení apod., začalo více lidí navštěvovat noční kluby a bary právě z toho důvodu, že jsou 

nekuřácké. Zákaz kouření na veřejných prostorách měl obecně velký vliv na pokles kouření 

(ABC News, 2008 in Fragnerová, 2008). 

Nejvýznamnější ale pro zaměření této diplomové práce je, že součástí zákona je i 

zákaz kouření „ve zdravotnickém zařízení a v prostorách souvisejících s jeho provozem, 

s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném 

psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí“ (cit. z MZ ČR, 2017). 

Co se týče zdravotnických zařízení obecně, tak zákon se vztahuje na vnitřní prostory, tedy 

nezakazuje kouření v areálu nemocnice. Je však na každém provozovateli zdravotnického 

zařízení (nemocnice, psychiatrie apod.), jak se k tomu postaví, tedy není mu bráněno ustavit 

zákaz kouření i v celém areálu (MZ ČR, 2017). Účinnost tohoto nového zákona, snaha 

zapojení nemocnice do sítě HPH (Nemocnice podporující zdraví) a v neposlední řadě i zápal 

zaměstnanců byly impulzem pro změny ve vztahu ke kouření v Ústřední vojenské nemocnici 

v Praze (dále jen ÚVN). Dne 28. června 2017 vyšla v platnost nová směrnice upravující 

pravidla kouření v areálu ÚVN. Kouření umožnili pouze na dvou kuřáckých místech v areálu 

a také na akutním psychiatrickém oddělení. Avšak toto neplatí, možná překvapivě, pro 

zaměstnance, kteří nemohou kouřit v celém areálu nemocnice (Mladá, 2017). V případě 

psychiatrických oddělení je možnost kouření v tzv. „kuřárnách“ stejná, jak tomu bylo 

v předešlém zákoně č. 379/2005 Sb., avšak dochází ke zpřísnění např. v tom, že zřizovatel 

musí zajistit, aby kouř z těchto kuřáren nepronikal tam, kde je již kouření zakázáno nebo aby 

se v tomto prostoru nezdržovala osoba mladší 18 ti let. Z tohoto posledního stanoviska vyšlo, 

že např. zařízení zabývající se léčbou závislosti dětí a mladistvých nebudou mít výjimku, 

tedy nebude možné v těchto zařízeních zřizovat kuřárny (MZ ČR, 2017). 

Zákon tedy zcela umožňuje zajištění kuřáckých prostor v zařízeních pro léčbu 

závislosti, což je možná „paradox“ k přístupu řešení závislostního chování. Může to být také 

jedna z bariér pro řešení závislosti na tabáku současně při léčbě jiné „primární závislosti. 

Avšak není nemožné se tomu postavit. Kupříkladu na Mayo Clinic v USA se na 

psychiatrickém oddělení nekouří již od roku 1991 (Králíková, 2015a). 
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3. Motivace 

 
Nakonečný (2014) ve své publikaci uvádí, že téma motivace a vymezení onoho 

pojmu není v učebnicích o obecné psychologii či v dalších monografiích zcela jednotné. 

Obecně platí, že motivace je vlastně intrapsychicky probíhající proces, na jehož počátku je 

nějaká potřeba a na konci výsledný žádoucí vnitřní stav. Slovo motivace je odvozeno z 

latinského slova „moveo“, což znamená hýbám (Nakonečný, 2014). „Motivací rozumíme 

hybné síly psychického charakteru. Hybné proto, že uvádějí do pohybu lidské chování a 

činnost. Síly proto, že mají jednak směr, jednak intenzitu. Jako aktuální síly se projevují 

v motivaci jako psychickém procesu. Jako potenciální síly vystupují v podobě psychických 

motivačních dispozic.“ (Janoušek a Slaměník, 2008, str. 147). Dle psychologického 

slovníku je definice motivace „proces řídící síly odpovědné za zahájení, usměrňování, 

udržování a energetizaci zacíleného chování; síly mohou být fyziologické, jako je hlad, žízeň, 

sex, sebezáchova nebo psychologické, jako je touha uspět a potřeba někam patřit“ (Hartl, 

2004, str. 141). Tyto síly vedoucí k pohybu jedince, tj. jeho chování, umožňují konání jisté 

aktivity, jenž označujeme jako jednání. Jednání ale vždy nemusí doprovázet pohyby, neboť 

subjekt jedná, i pokud nic aktivně neučiní. Příkladem může být situace při poskytnutí první 

pomoci zraněnému, kdy by se aktivita jedinec očekávala. On situaci jen přihlíží nebo ji 

přehlíží, tedy jedná, aby nic učinit nemusel. Nakonečný se zamýšlí také nad tím, že pojem 

motivace „je odvozován z faktu, že jednání, resp. chování člověka vůbec, má nějaký 

psychologický smysl či cíl a že vychází z nějakého vnitřního stavu jako reakce na endogenní 

či exogenní změny působící na lidskou psychiku a vyžadující reakci, která by se s touto 

změnou vyrovnala“ (Nakonečný, 2014, str. 16). 

  

3.1. Psychologie motivace 
 

      3.1.1    Základní souvislosti 

 

Jak již bylo výše uvedeno, tak proces lidské motivace je ovlivňován endogenně tedy 

vnitřně (např. pohnutka jít se najíst při pocitu hladu) a exogenně tedy vnějšími činiteli (např. 

finanční pobídka ke splnění nějakého úkolu). Vnitřní a vnější činitelé jsou ve vzájemné 

interakci a ovlivňují se (Nakonečný, 2014). Motiv neboli pohnutka je tím základním zdrojem 

vnitřní motivace. Motiv udává intenzitu a směr chování, a to jako právě působící síla, ale i 

jako dispozice k jejímu vzniku a uplatnění. To vysvětluje, že je jak součástí motivační 

dynamiky, tak i součástí motivační struktury osobnosti. Částečně vrozené a částečně získané 

jsou dispozice složité motivační struktury, jenž se u osobnosti člověka časem vytvářejí. 

Vrozené motivační dispozice jsou biologické neboli primární potřeby a získané jsou 

sociální (sekundární) potřeby (Janoušek a Slaměník, 2008). Podle pojetí motivů existuje celá 

řada a způsoby jejich třídění. B. Berelson a G. A. Steiner (1964, in Nakonečný, 2014) navrhli 

třídění primárních motivů na 3 skupiny. První jsou tzv. „pozitivní či zaopatřovací motivy“, 

které vycházejí z deficitů a jsou jimi např. žízeň a hlad. Další skupinou jsou „motivy 

negativní nebo motivy vyhýbání“ podpořeny něčím ohrožujícím a mohou vézt až k útěku 

(např. bolest a strach). Poslední skupinou jsou „motivy udržování druhu“, kam na základě 
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funkcí reproduktivního systému patří péče o děti, sexus (Nakonečný, 2014). Sekundární 

motivační dispozice se vytvářejí na základě sociální zkušenosti především učením. 

Vystupují rovněž jako motivační faktory. Mezi ty základní motivační faktory řadíme 

potřeby, zájmy, hodnotové orientace a zčásti postoje. 

Motivační dispozice se stane aktualizovaným motivem působením změn vnitřního 

prostředí, fyziologických či psychických procesů, ale i působením vnějších podnětů. Tyto 

vnější podněty jsou označovány jako incentivy neboli pobídky. To, zda vnější pobídka 

motivuje vnitřní pohnutku (motiv), záleží na tom, jak jedinec podnět ohodnotí, jaký má pro 

něj význam nyní i ve vztahu k budoucím cílům. Cíl vlastně pak vyjadřuje směr motivace a 

snaha ho dosáhnout má vztah s intenzitou této motivace. Smysl podněcující jedince 

k činnosti je v procesu motivace, ve vztahu motivu k cíli, klíčový (Janoušek a Slaměník, 

2008). 

  

      3.1.2    Motivace a pudy 

 

Motivace je spojována s konceptem pudových mechanismů již z historického 

hlediska, kdy motivace je vlastně pokládána za jakousi analogii fyziologických potřeb jako 

je např. žízeň či sex (Saunders, Wilkinson a Towers in Rotgers et al., 1999). Dle Říčana 

(2010, str. 106) „pudem rozumíme motiv, který je komplexem instinktů a zahrnuje navíc 

příslušné emoce, je tedy zároveň biologický i psychologický a zčásti vědomý. Projevuje se 

touhou dosáhnout určitého cíle.“ Pudy, na rozdíl od vrozených instinktů vyvíjejících se 

pouze zráním, prochází vývojem během celého života také pod vlivem učení. Tento vliv má 

za následek různou podobu pudů u různých jedinců. Asi největší význam pro psychologii 

osobnosti má sexuální pud. Jednotlivé pudy je třeba uspokojovat, avšak přijatelnou, 

neškodnou formou a rozhodně ne na úkor někoho jiného. Když uspokojujeme své pudy, 

dostaví se pocit libosti. V opačném případě se dostaví nepříjemný neklid (Říčan, 2010). 

Podle Edwardse a Grosse (1976 in Saunders, Wilkinson a Towers, 1999, str. 196) je 

vzájemný vztah mezi pudovou teorií a závislým chováním, „kdy pudová teorie se shoduje 

s pitím pro úlevu a pravděpodobně také s jinými psychobiologickými prvky syndromu 

alkoholové závislosti“. 

  

 

      3.1.3    Motivace a potřeby 

 

Potřebu v kontextu motivace je možné označit jako výchozí motivační stav 

charakterizovaný nějakým deficitem. Jedná se o subjektivně pociťovaný nedostatek 

„něčeho“, co je nutné k udržení správného sociálního nebo fyzického fungování. Potřeby 

prožíváme jako specifické pocity např. potřeba sociálního kontaktu jako pocit osamělosti. 

Chování umožňuje uspokojování chybějících potřeb a motiv pak vyjadřuje obsah tohoto 

uspokojení. Motivy a potřeby jsou vzájemně se doplňující vnitřní psychické stavy a někdy 

potřeby bývají chápány jako druh motivů, např. vedle zájmů. 

Potřeby rozdělujeme na dva druhy – biogenní (biologické, fyziologické) a sociogenní 

(sociální, sociokulturní). Sociogenní potřeby jsou nedostatky v sociálně-kulturní oblasti, 

kdežto biogenní vyjadřují nedostatek v biologické dimenzi bytí jedince (Nakonečný, 2014). 
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Americký psycholog A. Maslow (1970) vytvořil klasifikaci potřeb podle jejich důležitosti 

ve směru nahoru (viz Obrázek č. 2). Jako základní uvádí samozřejmě primární biologické 

potřeby pro život jedince (Janoušek a Slaměník, 2008). Mezi primární biologické potřeby 

patří např. potřeba potravy, stejně tak vyměšování, laktace, potřeba vyhnout se nebezpečí 

apod. Těmto primárním fyziologickým potřebám jsou blízké i tzv. sekundární potřeby 

vzniklé díky návyku. Říčan tím myslí návyk na alkohol, heroin a některé jiné drogy a 

označuje jej jako tzv. narkomanii. Vytvoří-li se návyk, pak potřeby týkající se závislosti na 

návykových látkách jsou často stejně silné jako např. potřeba vody či potravy, ale především 

mění celou osobnost jedince (Říčan, 2010). 

  

 
Obrázek č. 2 Maslowova hierarchie potřeb. (Vysekalová et al., 2011) 

  

 

 

3.2. Motivace u uživatelů návykových látek 

 

Právě návykové látky mají za následek to, že motivace jako základní osobnostní 

dimenze se u nich mění. Projevuje se snížením zájmu o cokoliv jiného, než jsou drogy 

samotné a vše, co se jich týká a také celkovou ztrátou energie potřebné k vývojovému růstu 

a prospívání jedince (Kalina, 2001). Základní podklad změny motivace můžeme hledat 

v neurobiologii závislostí, konkrétně ve vztahu motivace a systému odměny. Jsou známy 

dvě základní koncepce motivace. První je „motivační teorie oponentních (protijdoucích) 

procesů“ (Solomon, Corbit, 1974 in Kalina et al., 2015, str. 146), „kdy u drogových závislostí 

tyto oponentní procesy odrážejí změnu drogou vyvolaného emočně pozitivního stavu 

(odměna) na emočně negativní (abstinenční) stav“. Druhá koncepce je založená na 

principech podmiňovacího posilování, na podnětové motivaci a vytvoření motivační 

významnosti oné návykové látky (Šustková in Kalina et al., 2015). 
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Dle Kudrleho (2003 in Kalina et al., 2015) odpovědí na otázku „Proč lidé užívají 

drogy?“ může být nalezení hlubších motivací a potřeb, jen mají součást psychologickou, 

biologickou i existenciální a označuje je jako tři vektory motivace. Na úrovni psychologické 

jedinec v užívání drogy nalézá potřeby uniknout od bolesti, dosáhnout zklidnění, ulevit si od 

bolesti jak fyzické, tak i duševní. Řadí se sem i bolest z prožívané nudy, z prožívání pocitů 

odlišnosti od ostatních jedinců, z nízkého sebehodnocení či z neuspokojení. 

Korespondujícími drogami pro tyto potřeby pak jsou léky sedativa a anxiolytika, opioidy a 

částečně i alkohol (Kalina et al., 2015). 

Na úrovni biologické je jedinec k užití drogy motivován dosažením euforie a radosti, 

vyšších výkonů. Chce se cítit energický, zbavit se vnitřních zábran, uvolnit se i cítit se 

bezproblémový, tedy alespoň na nějaký čas se „zbavit“ problémů okolo sebe. Pro dosažení 

těchto potřeb jedinci vyhledávají drogy typu stimulancií, nejčastěji pervitin apod. (Kalina et 

al., 2015). 

Úroveň existenciální, tedy spirituální, ve vztahu k užití drog umožňuje jedinci 

zajištění potřeby transcendence utrpení v zážitku splynutí či také prožití vlastního přesahu. 

Motivem je také potřeba jednoty nejen se sebou samým, ale i s druhými, s Bohem apod. 

Látky s psychedelickým účinkem (halucinogeny, kanabinoidy) bývají pro uživatele 

prostředkem k dosažení těchto potřeb (Kalina et al., 2015). 

  

 

      3.2.1     Postavení motivace v adiktologii 

 

Jak uvádějí Miovský a Bartošíková (in Kalina et al., 2003) je pro pochopení motivace 

jedince v kontextu adiktologie také zvažovat jeho konkrétní osud a zkušenosti a v tomto 

kontextu brát v potaz jeho projevovanou vůli řešit svoji závislost. Dají se rozlišit čtyři úrovně 

motivačních faktorů, které od sebe nelze oddělit, neboť jsou vzájemně propojeny. Jsou to 

tyto faktory: zdravotní a psychické, sociálně-psychické, sociální a trestně-právní. 

Pokud závislý na návykových látkách nepociťuje žádné zdravotní problémy, není mu 

zle či nevnímá jiné závažné dopady, nemá tak obvykle mnoho důvodů jít se sám léčit. Časem 

může dojít k reflexi, uvědomění si dopadů svých problémů. Podstatné je, aby sám na sobě 

vnímal, že jsou pro něj ohrožující a nežádoucí. Čím více si toto jedinec uvědomuje, tím je 

k samotné léčbě obvykle více motivován. Mluvíme pak o jeho vnitřní motivaci. Naopak 

pokud je jedinec pod tlakem rodiny, partnera, dětí nebo zaměstnavatele a sám u sebe 

problémy nevidí, je kvalita jeho motivace horší. Tehdy se jedná o vnější motivaci. U jedinců 

se soudně nařízenou ochrannou léčbou je vnímána vstupní motivace jako nejméně kvalitní. 

Pod vnějším tlakem jsou povinni nastoupit nedobrovolné léčení a pro terapeuty může být 

velmi náročné v nich probudit jejich vlastní motivaci ke změně (Miovský a Bartošíková in 

Kalina et al., 2003). Kalina je toho názoru, že i motivace zvnějšku, ať z rodiny, zaměstnání 

nebo justičního systému může podstatně zvýšit jak nástup do léčby, vytrvání v ní i její 

úspěšné dokončení – srovnatelně s dobrovolnou klientelou a někdy i více (Kalina et al., 

2003). 

Dřívější přesvědčení o léčebné filosofii poukazovalo, že účinná léčba je možná až ve 

chvíli, kdy má závislý jedinec tzv. „dobráno“, tedy až jeho drogová kariéra vyústí do 

debaklu. Jeho jedinou možností, je hledat pomoc formou léčby. Tehdy až jeho motivace 



49 

 

může být dostatečná, aby léčbu absolvoval úspěšně (Kalina et al., 2003). To je již minulostí 

stejně jako koncept tzv. „žádné motivace“. V tomto konceptu mnozí terapeuti rozdělovali 

své klienty do dvou skupin – na ty, kteří mají motivaci, a ty, kteří ji nemají. V případě, že 

klient nebyl motivovaný, terapeut mu odmítal pomoci a do léčby nemohl nastoupit. Sterne a 

Pittman (1965 Saunders, Wilkinson a Towers in Rotgers et al., 1999). Dnes již čekání na to, 

až klient „dozraje“ k motivaci je považováno za neetické a neefektivní. Odpovědnost za stav 

motivace by nemělo být výlučně na straně klienta a terapeut by mu měl být nápomocný 

k získání i udržování motivace během celé léčby (Kalina et al., 2003). 

  

  

      3.2.2    Cyklus změny 

 

Jak bylo již popsáno výše, součástí tradičního modelu závislosti bylo, aby klienti 

přicházející do léčby byli již odhodláni ke změně, což ale zcela neodpovídá kognitivně-

behaviorálnímu pragmatu. V mnohém k této změně přístupu přispěli Prochaska a 

DiClemente. Ke vnímání vývoje motivace závislého jedince přispěl jimi vytvořený model 

stádií změny, v němž rozlišili jednotlivá stadia procesu změny chování u uživatelů drog 

(Saunders, Wilkinson a Towers in Rotgers et al., 1999). Tento model popsaný v 90. letech 

tvoří celkem pět stádií, kterými jedinec prochází při zahájení a udržování změny ve vztahu 

ke své závislosti (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). Model je nazýván také 

„cyklickým“ nebo známý jako „kolo změny“ (viz Obrázek č. 3) – „člověk se v něm točí tak 

dlouho, dokud nedosáhne trvalé změny, která je výstupní branou“ (Kalina et al., 2015, str. 

609). Může tedy stádii procházet i opakovaně. „Kolo změny“ přináší podstatný posun 

v nazírání na motivaci a ve srovnání v původním lineárním modelem odráží realitu procesu 

změny. 

 
Obrázek č. 3 Kruhový model změny (Prochaska a DiClemente, 1982) 

Zdroj: Sdružení Podané ruce  
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První stádium – prekontemplace (předuvažování): je to fáze, jenž předchází 

jakémukoliv uvažování o možné změně. Jedinci v této fázi nemají žádný náhled na svůj 

problém a nevnímají tak ani žádné dopady svého užívání drog. Naopak se cítí dobře, užívání 

drog se jim líbí a cítí ho jako prospěšné. Nejen sami sobě, ale i okolí dokáží své chování 

obstojně obhájit, zracionalizovat. Jsou si jistí, že vše mají pod svojí kontrolou, a proto jim 

jakákoliv změna v jejich chování připadá zcela zbytečná a také moc náročná (Dobiášová a 

Broža in Kalina et al., 2003). Jedince nacházející se v tomto stádiu řečeno slovy Prochasky 

a DiClementeho, rozdělil DiClemente na čtyři typy – neochotný, vzpurný, rezignovaný a 

racionalizující (Saunders, Wilkinson a Towers in Rotgers et al., 1999). Důležité je v této fázi 

udržet s klientem kontakt a nabízet mu služby minimalizující rizika, informovat ho o nich. 

Rozhodně není cílem v této fázi klienta motivovat ke změně a vést k abstinenci (Dobiášová 

a Broža in Kalina et al., 2003). 

Druhé stádium – kontemplace (uvažování): v tomto stádiu již jedinec zvažuje 

možnosti změny, neboť si již pokládá otázku „Stojí mi má droga opravdu za to?“ (Saunders, 

Wilkinson a Towers in Rotgers et al., 1999). Oproti předchozímu stádiu již vnímají některé 

problémy a dávají je za vinu užívání drog. Stále jsou ale tyto ztráty v přibližné rovnováze 

s pozitivními zisky z užívání. Jedinec si stále užívá to podle něj pozitivní, co mu droga 

přináší, avšak již se objevuje rozpor s obavou o vlivech v případě dalšího užívání návykové 

látky. Terapeut se může snažit tento rozpor ještě více zdůraznit. Poukazuje na dopady 

užívání. Také motivuje klienty k malým změnám, k drobným pozitivním krokům. Jestliže 

se je podaří uskutečnit a udržet, mohou mít dobrý vliv na klientovo sebevědomí, což může 

být cesta k chuti do dalších změn (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). 

Třetí stádium – rozhodování (připravenost k akci): v tomto stádiu se zhoršuje více 

situace jedince, více se tak zvýrazňují dopady a problémy spojené s užíváním. Ty jsou klienti 

ochotni vnímat jako následek jejich chování a zisky již nemají takový význam. Vážně 

uvažují o nutnosti změnit svou situaci. Proto je v této fázi tak důležitá podpora motivace ze 

strany terapeuta, neboť sami nejsou schopni učinit rozhodnutí a okolí, často užívající také 

drogy, je mnohdy nepodrží. V této fázi jsou klienti sami aktivní, podílejí se na vytváření cílů. 

Jsou často pozitivně naladěni, možná ve vidině šance na změnu, odhodláni ji učinit 

(Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). Toto stádium se označuje také jako stádium 

„odhodlání“. Jakmile ambivalence ztrát nad zisky zesílí, dojde k rozhodnutí udělat změnu 

(Saunders, Wilkinson a Towers in Rotgers et al., 1999). Ona změna představuje v ideálním 

případě nástup do léčby, což ale neznamená ukončit práci na klientově motivaci (Dobiášová 

a Broža in Kalina et al., 2003). 

Čtvrté stádium – akce (pokus o změnu): do tohoto stádia se klient dostane, pokud se 

opravdu rozhodne pro změnu. Realizuje zde své plány. Velký vliv na jejím zrealizování a 

nastoupení do léčby má vztah s terapeutem a správně odvedená práce na vývoji motivace 

v předešlých stádiích. Nadále je ale třeba poskytovat mu podporu (Dobiášová a Broža in 

Kalina et al., 2003). 

Páté stádium – udržování (udržení plánu): v této fázi se již klient začíná vracet do 

běžného života, což rozhodně není lehké. Je připraven na život bez drog, avšak není již 

mnohdy v chráněném prostředí, pokud léčbu absolvoval v pobytovém zařízení. Také je 

najednou bez podpory mnoha terapeutů či dalších klientů. Vrací se do nelehké reality 
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běžného života, kde může vnímat spoustu ohrožení z minulosti (Dobiášová a Broža in Kalina 

et al., 2003). 

Součástí „kola změny“ je i relaps (selhání, návrat k předchozímu). Může k němu 

dojít v jakékoliv části tohoto modelu, v různém stádiu (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 

2003). Kuda uvádí, že relaps bývá nejčastějším výsledkem prováděných intervencí u 

závislého na návykových látkách a doplňuje to slovy Marka Twaina: „Přestat kouřit je 

snadné, já sám jsem už přestal snad stokrát.“ (Wanigaratne a kol., 1990 in Kuda, 2003, str. 

117). 

Podle Prochasky a DiClementa (1986 in Saunders, Wilkinson a Towers in Rotgers et 

al., 1999) je důležitým významem jimi vytvořeného modelu, že je třeba v různých jeho 

fázích provádět odlišné potřebné terapeutické strategie zaměřené na práci s motivací. 

Doplňují také, že součástí efektivní terapie by mělo být i „postrčení“, myšleno asi jako větší 

podpora či mírný tlak, klienta mezi stádii prekontemplace a kontemplace nebo pak i 

z kontemplačního do stádia „připravenosti k akci“. Toberová (1991 in Saunders, Wilkinson 

a Towers in Rotgers et al., 1999) jasně informuje, že každý terapeut by měl umět s klientem 

správně pracovat v každém stádiu. Je také toho názoru, pokud klient aktuálně nechce přestat, 

měl by sním terapeut nadále pracovat např. formou poradenství o minimalizaci rizik užívání 

drog. Kalina (2015) zmiňuje, že terapeut by se měl vyvarovat „předbíhání“ na kole změny, 

a to především v počátečních stádiích. Může to klienta odradit nebo přijme požadavky 

terapeuta, s nimiž se ale nemusí shodovat, a pak z jejich plnění ustoupí. Jako nevhodné se 

také ukazuje nechat klienta příliš dlouho bez podnětů pro přesun do dalšího stádia. 

  

 

      3.2.3    Dotazník na motivační oblasti života 

 

Je obecně známo, že užívání, především dlouhodobé, návykových látek, jakožto 

kouření cigaret nebo patologické hráčství, může mít různé dopady na jedincův život. Jde 

hlavně o dopady v těchto oblastech: tělesné a duševní zdraví, vztahy, právní záležitosti, 

pracovní oblast a životní úroveň. Dopady v různých oblastech pak mohou odrážet i zaměření 

klientovy motivace pro vstup do léčby nebo v léčbě samotné. Z této souvislosti zřejmě také 

vycházeli autoři dotazníku s názvem „Motivační dotazník jako intervenční a diagnostický 

nástroj“ (viz Příloha č. 8) Nešpor, Scheansová a Karbanová (2009). Jak už název napovídá, 

byl vytvořen jako diagnostický, a především intervenční nástroj, jenž navíc mapuje strukturu 

respondentovy motivace k překonání návykové nemoci. 

Cílem dotazníku je primárně posílit respondentovu/klientovu motivaci zmapováním 

její struktury bezprostředně po vyplnění dotazníku. Respondent si může díky vyplnění 

dotazníku více uvědomit pozitivní i negativní důvody ke změně. Napomáhá k tomu rozložení 

dotazníku na následující motivační oblasti: tělesné zdraví, duševní zdraví, vztahy, pracovní 

oblast, právní záležitosti, úroveň života. Jednotlivé sekce dotazníku jsou zaměřeny právě na 

tyto oblasti a jsou tvořeny totožným počtem 18 ti otázek, aby bylo možné výsledky 

jednotlivých oblastí porovnat. Výhodou sestavení dotazníku je, že jej dokáže vyhodnotit i 

laik. 
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Autoři uvádějí několik možností využití dotazníku: 

• v úvodu léčby, kdy posilování motivace značně důležité 

• mapování struktury motivace, využitelné v motivačních rozhovorech, kdy se např. 

zaměří na, z dotazníku vyplývající, významné motivační oblasti 

• zastavení recidivy, aby nedošlo k přechodu do stádia prekontemplace nebo 

kontemplace 

• použití jako úvod k intervenci 

• k dlouhodobému udržení abstinence, neboť i motivace může časem slábnout 

• využití ve skupinové terapii – nabízí např. možnost o výsledcích jednotlivých 

respondentů společně diskutovat 

Dotazník i s průvodním textem je dostupný volně ke stažení na této webové 

adrese: www.drnespor.eu/motdot18.doc (Nešpor, Scheansová a Karbanová, 2009). 

  

 

3.3. Motivační rozhovory 

 

„Motivační rozhovory jsou na klienta orientovaným poradenským přístupem, 

zaměřeným na pomoc klientům řešit jejich ambivalenci a podpořit vnitřní motivaci ke změně 

chování“ (Soukup in Kalina et al., 2015, str. 316). Mohou klientovi pomoci v řešení 

zásadních změn, jako je v případě závislých na návykových látkách podpora rozhodnutí 

nastoupit léčbu, přestat užívat drogy, hrát hazardní hry apod. nebo se zaměřit i na drobnější 

změny zvyšující kvalitu života, např. zjistit možnosti zaměstnání a domluvit si pracovní 

pohovor. Cílem nemusí být jen snaha o změnu pozorovatelného chování, ale může jít i o 

snahu změny prožívání a procesů, jenž nejsou navenek zřejmé, např. vnímání vlastních 

schopností, změna hodnot apod. (Soukup, 2014). Motivační rozhovory byly vytvořeny 

původně právě pro oblast léčby závislostí. Dnes se však využívají i v jiných oblastech jako 

je např. v práci s mladistvými, v nápravných zařízeních, psychiatrii a v praktickém lékařství, 

v koučování či personalistice (Soukup in Kalina et al., 2015). 

Autory motivačních rozhovorů (motivational interviewing, MI) jsou W. R. Miller a 

Rollnick. Tuto techniku vytvořili v kontextu léčby závislosti platném v 70. a 80. letech 20. 

století, avšak tehdy se ještě při práci s klienty využíval zřetelně konfrontační styl. Svoji první 

publikaci zaměřenou na motivační rozhovory se závislými představili v roce 1991. Do 

dnešní doby prošla tato technika jistým vývojem a jak jsem již zmínila, její využitelnost se 

rozšířila i do jiných oblastí, než je práce se závislými na návykových látkách. Důkazem 

rozšířenosti této techniky je i vznik mezinárodní organizace pro oblast motivačního 

rozhovoru (Millerová, 2011). Někteří autoři ve svých publikacích používají pro název této 

techniky „motivační trénink“ (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999; Dobiášová a Broža in 

Kalina et al., 2003), avšak my budeme dále v textu používat pojem „motivační rozhovor“. 

Praxe motivačních rozhovorů tvoří souhru využití principů, strategií a drobných 

dovedností. Více se jimi budeme zabývat v dalších kapitolách. Nepostradatelnou složku 

tvoří také terapeutův styl, který má značný určující podíl na klientově odporu a změně 

(Miller a Rollnick, 1991 in Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). Pro proces změny je 

podstatný terapeutický vztah a terapeutův postoj ke klientovi, jak klienta přijímá, rozumí 

http://www.drnespor.eu/motdot18.doc
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jeho situaci a důvěřuje jeho úsudku a rozhodnutím. Podstatné pro použití motivačních 

rozhovorů, je porozumění dvěma stěžejním koncepcím. První je znalost tzv. cyklického 

modelu změny a uvědomění, že jedinci se mohou nacházet v různém jeho stádiu. Druhým 

konceptem je respektování faktu, že ambivalence je v procesu změny zcela pochopitelná a 

normální (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). 

Využívat motivační rozhovory je možné během celého procesu práce s klientem – na 

počátku při motivování pro léčbu, jako podpora a udržení kontaktu během léčby či kdykoliv 

během objevení ambivalence klienta ve vztahu ke změně (Millerová, 2011). Na počátku 

spolupráce je třeba stanovit cíle motivačního rozhovoru, které jsou formulovány v kontraktu 

mezi terapeutem a klientem. Cíle by měly být především reálné, proveditelné časově i ve 

vztahu ke klientovým schopnostem, časově omezené a měřitelné. Také by měly být 

konkrétní, jasné, a především s nimi musí klient souhlasit (Dobiášová a Broža in Kalina et 

al., 2003). 

  

      3.3.1    Principy motivačních rozhovorů 

 

Autoři uvádějí celkem pět principů, jenž se používají pro praktické vedení 

motivačních rozhovorů (Bell a Rollnick in Rotgers, 1999). Jedná se vlastně o taková vodítka, 

kterých se při práci držíme (Soukup in Kalina et al., 2015): 

1.      Vyjádření empatie 

2.      Vytvoření rozporu 

3.      Vyhýbání se sporu 

4.      Práce s odporem 

5.      Podpora sebedůvěry 

  

1. Vyjádření empatie – Soukup (in Kalina et al., 2015) uvádí jako první princip 

navázání a udržení dobrého vztahu mezi terapeutem a klientem, k čemuž právě 

empatie je tou nejlepší strategíí. Rotgers (1999; citován v práci Millera, 1983) tvrdil, 

že právě „přiměřená empatie“ je tou zásadní, hlavní složkou v procesu poradenství. 

Jde o schopnost, pomocí níž klientovi vyjádříme pochopení jeho problému, že mu 

rozumíme, akceptujeme ho. Cílem ale rozhodně není s klientem ve všem souhlasit, 

identifikovat se s ním. Pokud se objeví jakákoliv ambivalence, je na terapeutovi, aby 

ji přijal jako normální a pochopil. To nám pomáhá zmenšit odpor na straně klienta 

(Bell a Rollnick in Rotgers, 1999). Při správném vyjadřování empatie se vlastně 

snažíme vidět svět očima klienta. Soukup (in Kalina et al., 2015) upřesňuje, že 

nepostačuje si jen myslet, že klientovi rozumíme. Nadále je třeba se ujišťovat, jak a 

čemu rozumíme, a reflektovat mu to zpět srozumitelným způsobem. Výrok „Já Vás 

chápu“ není vyjádřením empatie, avšak výrok „V reálném světě se stává, že tak 

trochu ztrácíte půdu pod nohama a je těžké se o něco opřít“ by tím správným 

vyjádřením být mohl. 

2.   Vytvoření rozporu – tento princip představuje práci terapeuta na vytváření a 

zesilování rozporu v klientovi mezi tím, co je cílem jeho změny a jeho současným 

chováním. Například u kuřáka cigaret, který si zároveň cení svého zdraví, 

zdůrazníme zdravotní dopady jeho chování. Je podstatné, aby si klient uvědomil 
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rozdíl mezi následky např. svého kouření a svými osobními cíli, jenž si společně 

s terapeutem ujasní (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). Cílem není, aby byl 

terapeut v pozici toho, který soudí, hodnotí a klient se před ním hájil. Naopak sám 

klient by měl dosáhnout sebekonfrontace a ujasnit si důvody ke změně. Jde o podporu 

rozvíjení rozporů, ne však o jejich cílené vytváření. Oběma stranám ambivalence je 

třeba věnovat nezaujatou pozornost. Terapeut by se měl zároveň vyvarovat 

napravovacího reflexu a následným argumentacím ve prospěch změny (Soukup in 

Kalina et al., 2015). 

3.   Vyhýbání se sporu – snaha o napravování, argumentování vedou k vyvolání reflexu 

obhajování opačné strany. Klient pak argumentuje proti terapeutovi a může 

vyslovovat důvody pro zachování současného chování. Tím se ale vyhlídka na 

zrealizování změny snižuje. Na straně klienta jsou běžné pochybnosti o potřebě 

změny a svých schopnostech jí dosáhnout, avšak není výhodou, pokud přetrvávají či 

se dokonce zvyšují (Soukup in Kalina et al., 2015). Klient se dostává do odporu a 

terapeut tím může být frustrován. Zdrojem konfliktu mezi klientem a terapeutem 

může být i tzv. „nálepkování“. Nálepky typu „feťák“, „alkoholik“ či „problém“ 

přitom není podstatné přijmout pro samotnou léčbu (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 

1999). 

4.   Práce s odporem – Bell a Rollnick (in Rotgers, 1999, str. 219) zdůrazňují, 

že „nejdůležitější funkcí motivačních intervencí je snížení klientova odporu“. 

Příčinou klientova odporu mohou být např. špatné zkušenosti s předchozí terapií 

nebo donucení k léčbě, ke které pak cítí odpor. V této situaci je žádoucí místo 

konfrontace použít dovednosti konstruktivního rozhovoru (reflektující naslouchání, 

přeformulování toho, co bylo řečeno, používání otevřených otázek, potvrzení, 

rekapitulace). Energie je pozitivní stránkou odporu a je účelné ji ze strany terapeuta 

prozkoumat než jít s ním do konfrontace. Odpor také může vyjadřovat rozpor mezi 

zacílením terapie a skutečnou pozicí klienta v procesu změny (Dobiášová a Broža in 

Kalina et al., 2003). 

5.   Podpora sebedůvěry – podpora klientovy sebedůvěry, jeho schopností, dřívějších 

úspěchů je základním prvkem procesu změny. Jak klient sám vidí své schopnosti, 

důvěru v sebe má vliv na dosažení stanovených cílů spojených se změnou. Terapeut 

by se měl zaměřit na drobné kroky a detaily (dílčí dovednosti), které vedou ke 

kýženému cíli (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). 
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      3.3.2    Strategie motivačních rozhovorů 

 

Existuje velké množství různých strategií, které se používají ke zvýšení klientovy 

motivace během motivačních rozhovorů. Výběr strategie je odvislý od úrovně motivace 

klienta a od stádia změny, ve kterém se nachází. Představíme si čtyři klíčové strategie (Bell 

a Rollnick in Rotgers et al., 1999). 

• „Probírání typického dne nebo sezení“ – Podstatou této vstupní strategie je 

zmapovat klientův běžný den, jeho situaci v souvislosti s užíváním drog, což nám 

poskytne podklad pro diagnostické posouzení a také nás může informovat o míře 

klientovy motivace. Získané informace nám poskytnou základ pro posouzení jeho 

aktuální situace a umožní odhadnout možnosti reálné změny. V neposlední řadě tím 

také vyjádří terapeut zájem o klientovu situaci (Bell a Rollnick in Rotgers, 1999). 

• „Dobré a méně dobré při užívání drog“ – V této strategii necháme čistě na klientovi 

zhodnocení „pro“ a „proti“ při užívání návykových látek, což může napomoci ke 

zjištění stupně klientovi ambivalence a také získání představy, v jakém stádiu změny 

se nachází. Vyjasnění si pozitivních a negativních stránek užívání by mělo 

v klientovi zvyšovat moment rozhodování a zvažování, založený na jeho vlastním 

zhodnocení (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). 

• „Poskytování informací“ – Poskytování informací, zpětná vazba či dobře cílená rada 

se mohou stát podstatou poradenství. Zásadní je ale, jak klientovi z pozice terapeuta 

tyto rady poskytujeme. Měli bychom se přitom vyhnout pozici „odborníka na řešení 

problémů“, což může v klientovi vyvolat obranný nebo pasivní postoj. Zmapování, 

zda klient vůbec nějaké informace vyžaduje nebo ne, může zamezit vzájemné 

konfrontaci a vytváření odporu. Dobré je také vědět, co již klient o užívání drog, 

dopadech apod. ví. Zabráníme tomu, že uslyší opakovaně stejné informace a také ho 

můžeme ocenit za jeho informovanost, tím zvýšit jeho sebehodnocení. Po poskytnutí 

zpětné vazby, rady nebo informace ponecháme klientovi prostor na reakci a je jen 

v jeho kompetenci, jak s informacemi naloží (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). 

• „Probírání problémů“ – Cílem této strategie je, že detailním probráním příčin 

klientových problémů, jej posuneme dál k cíli. Necháme mu pak prostor, aby měl 

možnost o své situaci přemýšlet, zhodnotit ji, aby mohl projít procesem rozhodování. 

Tato strategie je však účinná u klientů, kteří již vidí jistou spojitost svých problémů 

s užíváním drog. U klientů v prekontemplačním stádiu se dotazu na problémy 

dočkáme nejspíše s odporem (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). 

 

 

      3.3.3    Dovednosti motivačních rozhovorů 

 

Dovednosti motivačních rozhovorů jsou třetí, ale velmi podstatnou úrovní 

v praktické aplikaci motivačních rozhovorů. Dovednosti jako reflektující naslouchání, 

kladení otevřených otázek, potvrzení a shrnutí umožňují klientovi možnost prozkoumat a 

více tak porozumět jeho situaci. Bez těchto dovedností by praktické vedení nebylo možné, 

jsou jeho „základním kamenem“ (Bell a Rollnick in Rotgers et al., 1999). 
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Používání otázek s otevřeným koncem pomáhá klienta motivovat ke komunikaci, 

aby se více zamýšlel nad svými tématy, více se o nich rozmluvil (Dobiášová a Broža in 

Kalina et al., 2003). Naproti tomu uzavřené otázky vybízejí ke stručné odpovědi, není to ale 

vždy jasným pravidlem. Není rozhodně tedy chybou je také v rámci motivačních rozhovorů 

používat, avšak ty otevřené pobízejí i k větší komunikační aktivitě klienta. Obvykle začínají 

tázacím výrazem „proč“, „jak“, „co“ (Soukup in Kalina et al., 2015). 

Reflektující naslouchání probíhá tím způsobem, že terapeut průběžně klientovi 

zrcadlí jeho vlastní informace (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). Soukup (in Kalina 

et al., 2015) uvádí, že jde o základní, nejúčinnější, ale také o nejobtížnější techniku 

motivačních rozhovorů. Reflektující (reflektivní) naslouchání nám pomáhá porozumět a 

ověřit to, co nám klient říká, a také umožňuje rozhovor strategicky směřovat. Můžeme jej 

ovlivnit tím, co reflektujeme a co naopak z toho, co klient říká, ignorujeme. Reflexí 

projevujeme svůj zájem, empatii a porozumění ve vztahu ke klientovi. 

Sumarizování neboli shrnutí je hodně podobné výše zmíněnému reflektivnímu 

naslouchání (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). Pomáhá shrnout to, co klient říkal, 

což je vhodné např. na počátku rozhovoru uvedením do tématu, nebo tím dosáhnout 

zdůraznění podle nás pro klienta důležitých informací. Pomocí shrnutí můžeme upozornit 

na klientovu ambivalenci, uvést příklady řeči změny a v závěru shrnout to podstatné 

z rozhovoru. Z pozice terapeuta nejde o to si zapamatovat co nejvíce, ale umět dobře 

naslouchat a cíleně vybírat z rozhovoru to, co by ho mohlo posunout dále (Soukup in Kalina 

et al., 2015). 

Potvrzování kladných postojů je technika, v níž terapeut projevuje ke klientovi 

ocenění a uznání. Mělo by být určitě autentické a hlavně pravdivé, terapeut by neměl 

vzbuzovat pocit falešnosti (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). Pomocí těchto ocenění 

můžeme klientovi vrátit naději a víru ve změnu. Není jednoduché oceňovat druhé, aby to 

přijali a zároveň zásluhy přisoudili sami sobě (Soukup in Kalina et al., 2015). 

Vytváření prostoru pro sebemotivaci klienta, která je podstatnější a trvalejší ve 

srovnání s motivací přicházející od terapeuta. Sebemotivující prvky sezení by měl terapeut 

vždy zdůraznit v závěru (Dobiášová a Broža in Kalina et al., 2003). 

  

 

      3.3.4    Motivační rozhovory v odvykání kouření 

 

Právě oblast práce se závislými na tabáku byla vůbec první, kde se začalo pracovat 

s posilováním motivace a využívat techniky motivačních rozhovorů (Nešpor et al., 2009). 

Dle Soukupa (in Králíková et al., 2013) kuřáci málo často přicházejí do ordinací odborníků 

se zakázkou změnit své chování. Děje se tak i přesto, že kouření je příčinou řady závažných 

onemocnění a také komplikací léčby i u jiných zdravotních problémů. Lékaři mají snahu 

pacienta informovat o možných následcích kouření, přesvědčit k zanechání ho, avšak 

mnohdy se stává, že lékař je v tom neúspěšný, pacient není ochotný spolupracovat, tak na 

tuto snahu změny pacientova chování rezignuje. Právě motivační rozhovory mohou pomoci, 

aby kuřáci začali o změně svého chování vůbec uvažovat (Soukup in Králíková et al., 2013). 

Například mnohaleté zkušenosti s využíváním motivačních rozhovorů při práci se závislými 

na tabáku mají i v nejdéle pracujícím a světově nejznámějším Centru pro nikotinovou 
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závislost v americkém Rochesteru (Nicotine Dependence Center of Mayo Clinic). Také se 

s nimi pracuje v rámci certifikovaného vzdělávacího programu pro pracovníky zabývající se 

léčbou závislosti na tabáku (Štěpánková a Kmeťová in Soukup, 2014). 

Na počátku rozhovoru je dobré zmapovat aktuální nastavení klienta/pacienta ve 

vztahu ke změně pomocí běžné sebeposuzovací škály hodnotící tři otázky: 

• Jak podstatné je nyní pro klienta udělat tu změnu a zanechat kouření? 

• Jaká je jeho míra víry v sebe samotného, že to může zvládnout? 

• Jak moc je aktuálně připraven přestat kouřit? 

Odpovědi na tyto otázky nás pak více nasměřují na zjišťování důvodů pro změnu nebo na 

přemýšlení o strategiích, jak ji dosáhnout. Základ tvoří informace o prožitkovém rámci 

klienta, jeho hodnotovém žebříčku, postojích a obavách (Štěpánková a Kmeťová in Soukup, 

2014). Také je dobré vycházet z případných předešlých neúspěšných pokusů přestat, ocenit 

za případnou dobu abstinence a hledat v nich poučení, „chyby“ (Soukup in Králíková et al., 

2013). Po zhodnocení motivace následuje společné vytvoření individuálního plánu 

odvykání: časový harmonogram a intenzita návštěv, při možnosti výběr mezi skupinovou či 

individuální terapií, stanovení dne „D“ („den, kdy přestanu kouřit“). V případě individuální 

terapie je možné, ale i méně vhodné, postupné odvykání. 

Štěpánková a Kmeťová (in Soukup, 2014, str. 115) uvádějí, že „práce s motivací 

v odvykání kouření se zaměřuje na celé spektrum témat: od hledání důvodů, proč přestat 

kouřit, přes zvládání touhy po návykové látce (bažení), vyhýbání se podnětům vedoucím ke 

kouření, hledání individuálně vhodných způsobů, které mohou zvýšit šanci na úspěch, a 

zlepšení celkové kontroly nad svým chováním až po budování nové, nekuřácké 

identity“.V publikaci také zmiňují, že ve svých intervencích se inspirovali mezinárodními 

doporučeními, zkušenostmi z praxe na klinice Mayo a uvádějí osvědčené postupy 

(Štěpánková a Kmeťová in Soukup, 2014): 

• Práce s ambivalencí – jde o to pomoct klientovi odlišit reálné obavy (např. 

abstinenční příznaky, přírůstek hmotnosti) z odvykání kouření od těch nereálných, 

které je třeba vyvrátit. Spolu s klientem zkoumáme pro a proti související se změnou. 

• Konkrétní plánování – při odvykání kouření je potřebné mít spolu s klientem 

ujasněné tzv. typické situace, při níž kouří a kdy během dne. V kontextu jeho 

běžného dne je pak možné naplánovat, kterým těmto typickým rizikovým situacím 

je možné se vyhnout nebo při nich kouření nahradit jinou činností. 

• Pomoci nalézt vnější, ale především vnitřní motivační zdroje, jenž podpoří abstinenci 

• Povzbuzení, podpora (i telefonická) a ocenění při realizaci změn do denního režimu. 

• Mapování realizace změny – ptáme se, co prožívá, jak po psychické, tak fyzické 

stránce, jak se mu daří plnit svá očekávání apod. 

• Podstatnými prvky dlouhodobého úspěchu jsou podpora klientovy sebedůvěry a jeho 

schopností, empatie ze strany terapeuta/lékaře. 

• Práce s relapsem – při již proběhlém se poučit z nezdaru, preventivně mu předcházet 

plánováním zpracování řešení rizikových situací (např. ztráta zaměstnání, konflikt 

apod.) a osvětlit riziko užití i malé dávky nikotinu jako rizika recidivy (rovněž 

doutníky, dýmky atd.). 
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• Co nefunguje: poučování, násilné přesvědčování, zatajování možných abstinenčních 

projevů, bagatelizování klientových obav, jen konfrontační styl komunikace a 

v neposlední řadě slibování nemožného (např. odvykání je snadné, obtíže hned 

vymizí atd.) 

  

      3.3.5    Práce s „nemotivovaným“ klientem/pacientem 

 

Jak uvádí Soukup (2014) ve své publikaci o motivačních rozhovorech, tak účelem 

tohoto nadpisu bylo zaujmout, nalákat k pozornosti, neboť pojem „nemotivovaný klient“ je 

mýtus, neexistuje. Je podstatné vědět, že terapeutův interpersonální styl je povětšinou 

zdrojem působícího nedostatku motivace klienta a opravdu každý z nás má nějaké hodnoty, 

obavy, důvody, tedy motivaci pro své konání. Spíše než o „nemotivovaného“ klienta, jde o 

projev vysoké míry ambivalence. Klient je při rozhovoru na téma se ho týkající podrážděný, 

citlivý, argumentující, obhajující, tedy možná působící bez jakéhokoliv náznaku své vlastní 

motivace. Terapeut pak vnímá klienta v takové pozici, že nemá zájem dělat, co „byl měl“, 

co po něm požaduje a označení „nemotivovaný klient“ pak může být i jakousi terapeutovou 

„omluvou“ na „neúspěch“ vzájemné spolupráce. Terapeutovi pomůže vnímat situaci 

pozitivně, když přijme, že každé klientovo chování má důvod, je využitelné, a především, 

že nemotivovaní klienti nejsou. 

Cestou porozumění si s klientem je možná změna stylu terapeutovi práce – klíčová 

je dobrá spolupráce a reflexe, nehodnocení, ale přijetí a kvalitní naslouchání. S klientem 

neuvažujícím zatím o změně pracujeme rozvíjením rozporů takto: 

• Terapeut by měl být detailně informován o klientově životě, o konkrétních věcech, 

zajímat e o prožité situace a být u toho autentický. 

•  Na druhou stranu terapeut může klienta obohatit o pro něj nové informace (naše 

zkušenosti, statistiky, laboratorní výsledky apod.), nabídnout je, ale neargumentovat 

s nimi. 

• Terapeut mapuje cíle a hodnoty pro klienta podstatné. 

• V neposlední řadě je stěžejní znát důvody klientova příchodu – tlak rodiny, partnera, 

zaměstnavatele, soudu apod. – a společně jim porozumět. 

Nic z výše uvedeného ale nebude funkční využitím nástroje tlaku, silné konfrontace. 

Terapeutovi postačí využití reflexe a v první řadě respekt k autonomii klienta (Soukup, 

2014). 
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4. Výzkumné cíle 

 

Pro svoji diplomovou práci jsem si na základě teoretických východisek stanovila 

celkem tři cíle. Vycházela jsem především z hypotetických předpokladů, že dle výzkumů 

zjištěných prevalencí je mezi pacienty léčenými v některém z rezidenčních zařízení pro 

závislost na návykových látkách nebo patologické hráčství současně vysoké procento 

pacientů závislých na tabáku. Dále jsem vycházela nejen ze zahraničních zkušeností a 

výzkumů, ale také ze zkušenosti současné léčby závislosti na tabáku a jiných závislostí na 

Klinice adiktologie v Praze (Štěpánková, 2015). Zkušenosti i studie (Richter, Hunt, 

Cupertino et al., 2012; Taylor, McNeill, Girling et al., 2014; Štěpánková, 2017) potvrzují, že 

současná léčba je možná, efektivní, výhodná i pro léčbu jiné pacientovy závislosti, podporuje 

zlepšení fyzického a psychického stavu, zlepšuje sociální i finanční oblast. Zahraniční i 

české výzkumy (Joseph et al., 2003 in Miovský, Čablová a Jurystová in Kalina et al., 2015; 

Adamíková, 2016) dokládají, že zájem o léčbu závislosti na tabáku na straně pacientů je, 

avšak otázkou zůstává, jak jsou k tomu motivováni ze strany personálu. Toto jsou základní 

teoretická východiska, která mne vedla ke stanovení těchto cílů: 

• Zjistit míru závislosti na nikotinu u pacientů hospitalizovaných pro jinou závislost. 

• Dozvědět se, zda pacientům byla nabízena i možnost pomoci s odvykáním kouření a 

zda by o ni sami měli zájem. Zmapovat motivaci pacientů k odvykání kouření během 

nynější léčby. 

• Zaměřit se také na zjištění, jestli by pacienti měli obavy z odvykání kouření v průběhu 

této léčby a zda znají výhody současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti. 

 

 

 

 

5. Výzkumné otázky 

 
Jako výzkumné otázky jsem si pro účely výzkumu této diplomové práce stanovila 

tyto čtyři základní, na něž se chci pokusit najít odpovědi: 

1. Jaká je míra závislosti na nikotinu mezi hospitalizovanými pacienty zařízení? 

2. Byla pacientům nabízena během této léčby pomoc s odvykáním kouření a měli by 

případně o současnou léčbu závislosti na tabáku zájem? 

3. Co by pro pacienty bylo motivací k současné léčbě závislosti na tabáku a čeho se naopak 

obávají? 

4. Znají pacienti výhody současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti? 
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6. Výzkumný soubor 

 
V rámci záměru diplomové práce bylo cílem zvolit výzkumný soubor pacientů, kteří 

jsou hospitalizování v některém z rezidenčních zařízení zaměřených na léčbu závislosti na 

návykových látkách. Jako ono zařízení jsem vybrala Psychiatrickou nemocnici v Havlíčkově 

Brodě, konkrétně tedy primariát 1, který se zabývá léčbou návykových nemocí. Na tento 

primariát jsou přijímáni pacienti z celé České republiky starší 18 let závislí na různých 

návykových látkách (alkohol, pervitin, léky, opiáty, halucinogeny atd.) i patologičtí hráči 

nebo pacienti s kombinovanou závislostí. Rovněž jsou k léčbě přijímáni pacienti s nařízenou 

ochrannou ústavní léčbou. Celý primariát je členěn na dvě oddělení: oddělení 1A s kapacitou 

38 lůžek, kam jsou pacienti přijímáni na střednědobou léčbu v délce 3-6 měsíců, a oddělení 

1 s kapacitou 26 lůžek pro krátkodobou léčbu na 6 týdnů, které zároveň funguje jako 

detoxifikační oddělení pro pacienty před přijetím na oddělení 1A. Já sama pracuji na 

oddělení 1A pro střednědobou léčbu jako adiktolog již více než rok a současně občas 

vypomáhám také na oddělení 1, kde jsem absolvovala i intenzivní dvoutýdenní stáž. 

Jako výzkumný soubor jsem zvolila pacienty hospitalizované na odděleních 1 i 1A 

bez ohledu na druh závislosti, s níž se léčí, a zda jsou v léčbě dobrovolně nebo na základě 

nařízení soudu. Osloveni ke spolupráci na výzkumu byli pacienti hospitalizovaní v období 

dvou měsíců (únor a březen). Na společné komunitě pacientů s personálem, která probíhá 

v jiný čas i jiným způsobem na obou odděleních, jsem představila záměr své diplomové 

práce a tím k dobrovolné spolupráci oslovila pacienty aktuálně kouřící cigarety. Tento postup 

jsem opakovala několikrát zejména na oddělení 1, kde vlivem kratšího pobytu dochází 

k rychlejší obměně pacientů.  

Jako metodu výběru účastníků výzkumu jsem zvolila metodu prostého záměrného 

(účelového) výběru, protože jsem vybírala respondenty splňující určitá kritéria (Miovský, 

2006). Cíleně jsem tak vybrala pacienty, kteří aktuálně v léčbě kouří cigarety. Do výzkumu 

se dobrovolně přihlásilo celkem 61 pacientů, avšak návratnost dotazníků byla v počtu 58. 

Zároveň pak 2 dotazníky musely být z výzkumu vyloučeny pro neúplnost nebo zcela 

nevyplnění více otázek. Je tedy možné říci, že celkový počet respondentů byl 56 pacientů. 

Výzkumný soubor tvořilo 56 respondentů ve shodném počtu 28 pacientů z oddělení 1A a 28 

pacientů hospitalizovaných na oddělení 1. Vzhledem k výzkumnému souboru je také třeba 

zmínit tzv. „kuřácký režim“ pacientů v léčbě. Pacientům na oddělení 1A i na oddělení 1 je 

umožněno kouřit pouze originálně balené cigarety, které mají po celou dobu pobytu u sebe. 

Během programu mohou pacienti obou oddělení jít v doprovodu personálu na devět tzv. 

„kouřových pauz“ ven před pavilon primariátu s tím, že ráno nejdříve až po snídani.  
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7. Metody získávání dat 

 
Jako metodu získávání dat jsem zvolila vlastní vytvořený dotazník. Jak uvádí 

Ferjenčík (2010) je dotazník vlastně písemnou podobou standardizovaného interview a jeho 

použitím je možné podat většímu počtu jedinců shodnou sadu otázek. Použití dotazníku jako 

výzkumné metody má své výhody i nevýhody. Mezi výhody je možné zařadit nejen úsporu 

času, ale také že jím získaná data se kvantifikují a snadněji zpracovávají. Jednou z nevýhod 

použití dotazníku je jeho nižší pružnost, tedy pokud by to bylo vhodné se na něco doptat, 

upřesnit, více rozvinout, tak není možné klást doplňující otázky. Stejně tak použité otázky 

v dotazníku nemusí být srozumitelné zcela všem a věrohodnost odpovědí v dotazníku bývá 

obvykle nižší (Ferjenčík, 2010). 

Před samotnou distribucí dotazníků k pacientům byla podoba použitého dotazníku 

(viz Příloha č. 9) nejprve schválena primářkou primariátu a následně i ředitelstvím 

nemocnice. Poté již mohl být dotazník předán respondentům. Součástí dotazníku byla i 

stručná „Informace o výzkumné studii“ (viz Příloha č. 10), která poskytovala základní 

informace o záměru a cíli výzkumu a také kontakt na mne. Tento tiskopis zůstával každému 

pacientovi. Dále pacient obdržel ještě k podpisu „Informovaný souhlas s účastí na výzkumné 

studii“ (viz Příloha č. 11), kde bylo jeho i mým podpisem stvrzeno, že do výzkumu vstupuje 

dobrovolně a může z něj taktéž kdykoliv odstoupit. Podepsané informované souhlasy byly 

pak založeny do dokumentace každého pacienta, účastnícího se výzkumu. Respondentům 

bylo umožněno si dotazníky v klidu zpracovat a do druhého dne odevzdat na určené místo 

na sesterně. Z celkem rozdaných 61 dotazníků se vrátilo 58 (3 ne), tedy 95,08 % dotazníků. 

Následně pak byly vyloučeny 2 zcela chybně vyplněné a z velké části nevyplněné dotazníky, 

takže konečný počet použitých dotazníků do výzkumu byl 56. 

 

7.1. Dotazník 
 

Přímo pro účely této diplomové práce byl vytvořen vlastní dotazník čítající celkem 

30 otázek (viz Příloha č. 9). Dotazník je konstruován jednak otevřenými otázkami, kam 

pacienti mohli jednoduše vyplnit svoji odpověď, pak také otázkami s výběrem z jednotlivých 

možností a rovněž v závěru otázkou, kde hodnotili jednotlivá tvrzení podle svého názoru. 

V úvodu dotazníku jsou popsány jednoduché pokyny pro jeho vyplnění. Samotný dotazník 

se pak skládá z několika cíleně zaměřených oblastí.  

Na počátku se objevují otázky pro zjištění základních údajů jako je pohlaví, věk, 

vzdělání, závislost, pro kterou se nyní respondent léčí, a jak dlouho je nyní hospitalizován 

(otázky číslo 1 až 5). Dále jsou v dotazníku umístěny otázky mapující velmi stručně 

respondentovo „kuřácké chování“, pokusy se zanecháním kouření či zda a jak se změnil 

počet denně vykouřených cigaret před léčbou oproti současnému stavu v léčbě (otázky číslo 

6, 7, 14, 15 a 19). V dotazníku jsou také otázky zjišťující postoj k možnému odvykání 

kouření během současné léčby jiné respondentovy závislosti, zda mu ta možnost byla vůbec 

ze strany personálu nabídnuta, jestli by měl ze současné léčby nějaké obavy a zda jsou mu 

známy její výhody (otázky číslo 20 až 27). Několik otázek je zacíleno na postoj a aktuální 

motivaci k zanechání kouření (otázky číslo 16, 17, 18, 28 a 29).  
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V poslední 30. otázce má respondent ohodnotit jednotlivá tvrzení dle svého vlastního 

názoru. Tato otázka odpovídá formě krátkého dotazníku „Jste připraveni přestat kouřit“ (viz 

Příloha č. 12), který je volně dostupný na internetových stránkách www.odvykani-koureni.cz, 

kde si jeho vyplněním může každý kuřák ověřit, zda je svými přesvědčeními připraven 

přestat kouřit. Tuto otázku je tak možné vyhodnotit samostatně podle dosažených bodů.  

Velmi podstatnou částí dotazníku je i vložený Fagerströmův test nikotinové závislosti 

(dále jen FTND), tvořící otázky číslo 8-13. Vyplňující respondenti byli požádáni v textu 

dotazníku i před samotným vyplňováním z mých úst, aby se při vyplnění těchto otázek (8 až 

13) zaměřili na období před léčbou. Důvodem je případná změna jejich kuřáckých návyků 

s nástupem do léčby. Během hospitalizace na obou odděleních pro léčbu návykových nemocí 

primariátu 1 v Havlíčkově Brodě mají dle časového režimu možnost jít kouřit nejdříve po 

snídani, tedy až více než po hodině od probuzení, čímž by došlo k „umělému“, ovlivnění 

hned první otázky. Obdobné to pak může být i v případě počtu vykouřených cigaret, protože 

pacienti v léčbě, pokud nemají otevřené oddělení, a tedy samostatné vycházky, jsou 

limitováni počtem devíti „kouřových pauz“. Tato omezení mají vliv i na ostatní otázky 

FTND, proto to zaměření na období v běžném životě před nástupem do léčby. Otázky 

v dotazníku věnované FTND (viz také Příloha č. 1) jsem nehodnotila samostatně jednotlivě, 

ale jako celek k určení míry závislosti na nikotinu u jednotlivých respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odvykani-koureni.cz/


63 

 

8. Zpracování a analýza dat 

 
Pro analýzu dat v této diplomové práci byla použita deskriptivní statistika. Jde o 

metodu, která bývá prvním krokem v analýze kvantitativních dat. Deskriptivní neboli 

popisná statistika se zabývá uspořádáním, sumarizací dat a také jejich popisem. Umožňuje 

přehledné uspořádání dat do skupin (tříd) podle předem určených znaků. Závěrem 

zpracování jsou pak grafy, tabulky nebo obrázky, které ukazují a popisují daná data 

(Ferjenčík, 2010). Pro popis některých dat především těch číselných, byla využita popisná 

statistika pomocí základních statistických ukazatelů jako je aritmetický průměr, medián, 

maximum a minimum. Aritmetický průměr je pak definován jako součet všech naměřených 

hodnot a vydělený posléze jejich počtem. Medián znamená hodnotu, která dělí řadu dle 

velikosti seřazených čísel nebo výsledků na dvě stejně početné poloviny. V případě, že počet 

hodnot (čísel) je lichý, je medián jednoznačný. Pokud je počet ale sudé číslo, tak dvě 

„prostřední“ hodnoty sečteme a vypočteme jejich aritmetický průměr a následně dostaneme 

medián. Na rozdíl od aritmetického průměru je medián málo citlivý k odlehlým hodnotám. 

Minimum a maximum získáme seřazením hodnot od nejmenší po největší. V tabulkách 

s využitím těchto statistických ukazatelů bylo pro popis počtu respondentů využito označení 

počet N jako počet pozorování (Hendl, 2009). Pro analýzu závislosti kategoriálních 

proměnných byly využity dvoudimenzionální tabulky, jenž vznikají tříděním podle dvou 

proměnných (např. A a B) a ve statistice se nazývají kontingenční tabulky. V kontingenčních 

tabulkách někdy četností někdy doplňujeme tabulkami řádkových neboli sloupcových 

procent (Hendl, 2009). 

 

Příklad jednoduché kontingenční tabulky bez využití procentuální četnosti (Hendl, 2009) 

 Zájem o sport Řádkové součty 

Ano Ne 

Chlapci A B a + b 

Dívky C D c + d 

Sloupcové součty a + c b + d N 

 

Dvě otevřené otázky (č. 16 a 28) jsem zpracovala kvalitativně tak, že dle četnosti odpovědí 

a jejích zaměření jsem pro odpovědi zpracovala kategorie. 

Při samotném zpracování dotazníků jsem je nejprve roztřídila a označila dle oddělení: 

odd. 1A jako L (léčba) a odd. 1 jako D (detox). Všechny dotazníky jsem následně očíslovala 

(např. R-D1 – respondent 1 z detoxu), zkontrolovala správnost vyplněných otázek a 

postupně zapisovala výsledky do předem připravené tabulky v programu Microsoft Office 

Excel 1997-2003. Sloupce jsem označila dle čísel otázek a dílčí otevřené otázky pak doplnila 

do vedlejších sloupců označených x případně y (např. ot. číslo 15: sloupce 15, 15x a 15y). 

Pro otázku číslo 30 zaměřenou na vyhodnocení „připravenosti přestat kouřit“ jsem utvořila 

samostatnou tabulku a stejně tak pro vyhodnocení míry závislosti na nikotinu dle FTND. 

K dalšímu zpracování dat byly použity kontingenční tabulky tabulkového 

procesoru programu Microsoft Office Excel 1997-2003. Data byla dále zpracována do 

podoby různých druhů grafů a tabulek.  
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9. Limity výzkumu 

 
Během provádění výzkumu se mohou objevit jisté limity, jinak řečeno negativní 

faktory, které mohou ovlivnit jeho průběh i závěrečné výsledky. Může jít o limity, jejichž 

vlivu bylo původně v našich silách zamezit, avšak u některých to je dost těžké. Je možné 

spatřovat limity jednak na straně výzkumníka, výzkumného nástroje, způsobu realizace 

výzkumu, výběru výzkumného souboru atd.  

Jisté limity výzkumu této diplomové práce spatřuji v použití a formulaci otázek 

v dotazníku, což vyplývá i z nevýhod jeho použití pro výzkum, o kterých jsem se již zmínila 

výše. Při zpracování dotazníků do tabulek jsem si všimla, že by některé otázky mohly být 

více otevřené, aby poskytly širší rámec odpovědi. Formulace některých otázek v dotazníku 

byla také nejspíše limitem. Jednalo se především o celkem vysokou četnost zcela 

nevyplněných nebo chybně vyplněných otázek od respondentů z oddělení 1 v případě 2 

dotazníků, které nebyly do výzkumu dále zařazeny. Také pak samotná otázka číslo 30, v níž 

měli respondenti hodnotit jednotlivá tvrzení byla chybně vyplněna u 7 respondentů z odd.1 

a u 1 respondenta z odd. 1A. Mohlo dojít k jejímu nepochopení vyplnění. Byly tak 

zpracovány jen správně vyplněné otázky č. 30 (celkem 48). V úvahu je třeba také brát 

správnost vyplněných otázek týkajících se Fagerströmova testu nikotinové závislosti. Přesto, 

že byli respondenti upozorněny samotným výzkumníkem, a i v dotazníku byl požadavek, 

aby se při vyplnění těchto otázek zaměřili ne na aktuální stav, ale období před léčbou, i zde 

mohlo dojít ke špatnému pochopení nebo opomenutí pokynů. Je zde třeba uvažovat o 

několika faktorech, které na to mohly mít vliv. Mohla to být nedůvěra ve výzkumníka, jehož 

přímo neznají, neboť pracuji na oddělení 1A, a s tím související nízký zájem o správné a 

pravdivé vyplnění. Co také do značné míry mohlo mít silný vliv, bylo aktuální psychické i 

fyzické rozpoložení respondentů. Jedná se přeci jen také o detoxifikační oddělení, kde řada 

pacientů bojuje s abstinenčními příznaky po odvykání od návykových látek, což se mohlo 

podepsat na jejich schopnostech soustředit se na správnost vyplnění dotazníku k výzkumu. 

Avšak aktuální duševní i somatický stav by pak bylo třeba zohlednit u všech účastníků 

výzkumu. Zmíněná nedůvěra ve výzkumníka, špatné pochopení záměru výzkumu nebo čistě 

nezájem mohly mít vliv na nenavrácení celkem 3 dotazníků. Vliv může mít rovněž fakt, že 

se respondenti nenacházejí ve svém přirozeném prostředí. To, že někteří respondenti znají 

osobu výzkumníka jako adiktologa na oddělení, může mít pozitivní vliv v ochotě ke 

spolupráci, pravdivosti vyplnění, ale na druhou stranu to může mít nevýhodu v záměrném 

zkreslování odpovědí pacientů s tím, že získají jisté výhody, nebo se záměrem se 

výzkumníkovi/pracovníkovi „zavděčit“. 
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10. Etické náležitosti studie 

 
V této výzkumné práci jsou plně respektovány veškeré etické náležitosti výzkumu 

v sociálních a zdravotních vědách. S údaji bude nakládáno dle Zákona o ochraně osobních 

údajů č. 101/2000 Sb. (ČESKO, 2015). Ošetřena bude ochrana před újmou všech 

respondentů výzkumu. Platí zachování mlčenlivosti výzkumníka a samozřejmé využití 

získaných údajů pouze pro účely výzkumu diplomové práce. Při distribuci i zpětném 

získávání dotazníků byla také maximální snaha o zachování anonymity zúčastněných 

respondentů. 

Respondenti z řad pacientů byli o záměru výzkumu i dobrovolné účasti v něm 

nejprve informováni ústně a dále pak obdrželi i písemné „Informace o výzkumné studii“ (viz 

Příloha č. 10) i s kontaktem na výzkumníka, které jim byly ponechány. Před samotným 

vyplněním dotazníku také dostali k podpisu již zmínění „Informovaný souhlas“ (viz Příloha 

č. 11) s účastí ve výzkumu, který seznamoval účastníka výzkumu s dobrovolností, 

anonymitou výzkumu i s možností kdykoliv z něj odstoupit. Tento souhlas podepsal jak 

účastník výzkumu, tak výzkumník, a byl založen do dokumentace každého zúčastněného 

pacienta. Samotný výzkumný dotazník byl nejprve schválen vedoucím diplomové práce a 

následně jeho použití povoleno primářem obou oddělení i ředitelstvím nemocnice.  
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11. Popis výzkumného souboru 

 
Celý výzkumný soubor tvořilo nakonec 56 respondentů, kteří odevzdali vyplněné 

dotazníky. Polovina respondentů tedy 28 byla po dobu výzkumu hospitalizována na oddělení 

pro krátkodobou léčbu 1 (také detoxifikační oddělení) s délkou pobytu až 6 týdnů. 

Respondenty z tohoto oddělení jsem v rámci diplomové práce označila jako skupinu D. 

Naopak skupinu 28 respondentů hospitalizovaných na oddělení 1A pro střednědobou léčbu 

závislostí (doba léčby 3-6 měsíců) jsem pro práci s výsledky označila jako skupinu L. 

Následující graf (viz Graf č.1) ukazuje rozložení respondentů dle pohlaví. Zhruba čtvrtina 

(26,79 %) všech respondentů zúčastněných výzkumu tvoří ženy, konkrétně 9 z oddělení 1A 

a 6 z oddělení 1. Muži (73,21 %) byli zastoupeni na oddělení 1A v menším počtu 19 oproti 

mužům z oddělení pro krátkodobou léčbu 1 v počtu 22. 

 

 

Graf č. 1 Rozložení pohlaví v celém výzkumném souboru 

 
 

Věkové rozložení výzkumného souboru popisuje následující Graf č. 2. Pro 

zpracování jsem si utvořila věkové intervaly s dolní hranicí 18 let, která je i minimálním 

věkem podmíněným pro přijetí k léčbě. Horní hranice pro přijetí na léčbu není zcela pevně 

dána a odvíjí se od spousty faktorů, jako je somatický stav a obecně schopnost zvládat 

program léčby daných oddělení. Maximální věková hranice pro přijetí se objevuje zhruba 

v rozmezí 65-70 let. V našem případě je nejstarším zúčastněným respondentem pacient ve 

věku 65 let. Intervaly jsou povětšinou po deseti letech a mohou představovat nejmladší 

věkovou skupinu, mladší produktivní věk, střední produktivní věk 36-45 let a dále. Z grafu 

je patrné, že největší zastoupení mají respondenti ve věku 26-35 let, a naopak nejmenší 

zastoupení má pak nejmladší věková skupina 18-25 let. V porovnání obou skupin je největší 

věkové zastoupení ve skupině L ve věku 36-45 let (10 respondentů) a ve skupině D ve věku 

26-35 let (12 respondentů). 
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Graf č. 2 Věkové rozložení respondentů 

 
 

Dle dosaženého vzdělání byli respondenti podle zodpovězené otázky rozděleni do 

pěti skupin (viz Graf č. 3). Následující graf ukazuje, že v celém výzkumném souboru byli 

ve shodném počtu 19 nejvíce zastoupeni jedinci se vzděláním středním odborném bez 

maturity (učiliště) a také se středním odborným vzděláním zakončeným maturitou. Největší 

zastoupení ve skupině L na střednědobé léčbě má 15 pacientů s nejvyšším dosaženým 

vzděláním s maturitou, což je více jak polovina respondentů této skupiny. V případě druhé 

skupiny D se v největším počtu zúčastnilo výzkumu 13 respondentů se vzděláním středním 

odborném bez maturity. Celkem vysoký počet 13 ti respondentů výzkumného souboru tvoří 

pacienti se základním vzděláním. Naopak vysokoškolsky vzdělaných je ve výzkumném 

souboru nejméně – 1 respondent ve skupině L a 1 respondent ve skupině D. 

 

Graf č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Respondentům byla v dotazníku položena otázka na přibližný počet dní, kolik jsou 

nyní hospitalizováni v léčbě. Jak již bylo výše zmíněno, tak pacienti na krátkodobé léčbě na 

oddělení 1 (skupina D) jsou hospitalizováni po dobu 6 týdnů tedy 42 dní. Na oddělení 

střednědobé léčby se pohybuje doba pobytu povětšinou od tří do šesti měsíců, což je 

přibližně 90-180 dní. Doba hospitalizace pacientů s nařízenou ústavní léčbou se pohybuje 

maximálně okolo osmi měsíců. Doba hospitalizace respondentů ve výzkumu byla ve velkém 

rozpětí (2-200 dní), proto jsem pro znázornění do grafu (viz Graf č. 4) zvolila intervaly 

v rozmezí 30 dnů, tedy přibližného měsíce. Celkem 25 respondentů (44,64 %) z celkového 

počtu ve výzkumném souboru bylo v době výzkumu v léčbě v rozmezí 0-30 dní. Největší 

zastoupení (19 respondentů) bylo ze skupiny D, což je dáno kratší dobou pobytu na oddělení 

1. V době výzkumu bylo pak 14 respondentů (7 ze skupiny L a 7 ze skupiny D) výzkumného 

souboru v léčbě hospitalizováno v rozmezí 31-60 dnů. Do rozmezí 181-210 dní byl zařazen 

1 respondent. 

 

Graf č. 4 Doba hospitalizace respondentů v léčbě 
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12. Výsledky 

 

Zpracované výsledky jsem rozdělila pro přehlednost celkem do čtyř částí podle za-

měření jednotlivých otázek dotazníku. První část se věnuje zpracování základních údajů jako 

je věk, pohlaví respondentů, druh závislosti, doba hospitalizace v léčbě a dosažené vzdělání 

– otázky č. 1-5. Druhá část se zabývá kuřáckým chováním respondentů, což je např. jak 

dlouho kouří, od kolika let pravidelně, pokusy přestat kouřit či změnou počtu cigaret vykou-

řených denně před léčbou a nyní v léčbě – otázky č. 6, 7, 14, 15 a 19. V této části je také 

v grafu uvedena míra závislosti respondentů na nikotinu dle vyhodnoceného Fagerströmova 

testu nikotinové závislosti – otázky č. 8-13. Třetí část výsledků se věnuje postoji respondentů 

k odvykání kouření během léčby, jejich případným obavám, znalosti výhod současné léčby 

a také postoji personálu k jejich kouření – otázky č. 20-27. Poslední část představuje vý-

sledky motivace respondentů k odvykání kouření – otázky č. 16, 17, 18, 28 a 29. Sem jsem 

také zařadila otázku č. 30 na zjištění připravenosti přestat kouřit. 

 

      12.1.   Zpracování základních údajů 

 

Jak jsem již zmínila, tak tato část se věnuje zpracování základních údajů. Úvodní 

tabulka (viz Tabulka č. 2) přehledně shrnuje zastoupení respondentů ve výzkumném souboru 

z hlediska pohlaví, věku a dosaženého vzdělání. Tabulka znázorňuje nejen frekvenci, ale i 

procentuální zastoupení dle těchto kategorií v celém výzkumném souboru. Ukazuje se, že 

nejvíce 39,3 % kuřáků bylo mezi respondenty muži ze skupiny D a nejméně byly zastoupeny 

ženy z této skupiny (10,7 %). V případě věku bylo do výzkumu zapojeno nejvíce kuřáků ve 

věku 26-35 let ze skupiny D (21,4 %), dále respondentů ve věku 36-45 let ze skupiny L 

(17,9 %) a naopak nejméně jedinců ze skupiny D ve věku 18-25 let (3,57 %). Dle dosaženého 

vzdělání se mezi účastníky výzkumu kuřáky nacházelo nejvíce středoškolsky vzdělaných 

s maturitou (26,8 %) ze skupiny L a 23, 2 % byli kuřáci se středoškolským vzděláním bez 

maturity ve skupině D. Celkově nejméně početní byli respondenti kuřáci s vysokoškolským 

vzděláním. 
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Tabulka č. 2 Rozložení respondentů v celém výzkumném souboru kuřáků z hlediska pohlaví, 

věku a dosaženého vzdělání. 

Respondenti 

Pohlaví Věk Vzdělání 

že
n

y
 

m
u

ži
 

1
8

-2
5
 

2
6

-3
5
 

3
6

-4
5
 

4
6

-5
5
 

5
6

-6
5
 

zá
k

la
d

n
í 

st
ře

d
n

í 
o

d
b
o

rn
é 

b
ez

 m
at

u
ri

ty
 

st
ře
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n

í 
o

d
b
o

rn
é 

s 
m

at
u

ri
to

u
 

v
y

šš
í 

o
d

b
o

rn
é 

v
y

so
k

o
šk

o
ls

k
é 

skupina L 9 19 4 6 10 4 4 5 6 15 1 1 

% z celkového počtu 16,1 33,9 7,14 10,7 17,9 7,14 7,14 8,93 10,7 26,8 1,79 1,79 

skupina D 6 22 2 12 5 6 3 8 13 4 2 1 

% z celkového počtu 10,7 39,3 3,57 21,4 8,93 10,7 5,36 14,3 23,2 7,14 3,57 1,79 

celkem 15 41 6 18 15 10 7 13 19 19 3 2 

% z celkového počtu 

  26,8 73,2 10,7 32,1 26,8 17,9 12,5 23,2 33,9 33,9 5,4 3,6 

 

Tabulka č. 3 níže poukazuje na věk a dobu hospitalizace respondentů výzkumu 

z pohledu průměru, minima, maxima a střední hodnoty (medián). Ve skupině L byl průměrný 

věk zúčastněných kuřáků vypočten na 40,46 roků, kdy nejmladšímu bylo 21 let a nejstaršímu 

65 let. O něco mladší byli v průměru 38,29 let respondenti ze skupiny D, čemuž odpovídá i 

střední hodnota 35,5 let. Průměrná doba hospitalizace se mezi jednotlivými skupinami liší 

díky délce léčby na jednotlivých odděleních. Respondenti skupiny tak byli v léčbě průměrně 

69,86 dní oproti průměrným 29,93 dní u jedinců ze druhé skupiny. Celková minimální doba 

hospitalizace byla 2 dny, maximální pak 200 dní. 

 

Tabulka č. 3 Srovnání věku a doby hospitalizace mezi respondenty jednotlivých skupin. 

Proměnná skupina počet N průměr medián minimum maximum 

věk L 28 40,46 41 21 65 

D 28 38,29 35,5 21 61 

doba hospitalizace L 28 69,86 61 3 172 

D 28 29,93 10,5 2 200 

 

 

Při zpracování rozložení závislosti respondentů (viz Graf č. 5), s níž se pacienti přišli 

léčit, byla zohledněna i kombinovaná závislost na více návykových látkách. Tu uvedlo 

celkem 17 (30,36 %) respondentů z celého výzkumného souboru a její věnován samotný 

sloupec v grafu. Nejčastěji šlo o kombinaci závislosti na alkoholu a pervitinu a také na 

pervitinu a marihuaně. V případě gamblingu šlo převážně také o kombinaci se závislostí 

ještě na některé návykové látce. Jednotlivé návykové látky a gambling byly pak dle 

frekvence celkově rozloženy do jednotlivých sloupců. Největší zastoupení měla závislost na 
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alkoholu, a to celkem u 40 (71,43 %) respondentů z celého souboru, více pak ve skupině L. 

Velmi četná byla také závislost na pervitinu u 17 (30,36 %) respondentů. Nejméně bylo 

závislých na návykových lécích, což uvedli pouze 3 respondenti ve skupině L. Možností 

odpovědi v dotazníku bylo vypsat i jiné návykové látky, na níž jsou kuřáci respondenti 

závislí. Zde pouze 3 respondenti ze skupiny L uvedli nikotin. 

 

Graf č. 5 Rozložení závislostí u respondentů obou skupin. 

 
 

 

      12.2.   Kuřácké chování 

 

Do kapitoly mapující kuřácké chování respondentů byly zařazeny otázky mapující 

celkovou dobu kouření, od kolika let pravidelně (denně) kouří, zda se pokusili přestat kouřit 

a jak a zda a jak se změnil počet denně vykouřených cigaret v porovnání s obdobím před 

léčbou a během nynější hospitalizace.  

Níže uvedená tabulka (Tabulka č. 4) ukazuje počet let kouření a od kolika let začali 

respondenti kouřit denně a nabízí srovnání mezi oběma skupinami. Ve skupině L vyšla 

průměrná doba kuřácké kariéry 21,29 let, minimum bylo 6 let a maximum 40 let. Nižší 

průměrný počet let 19,64 byl u druhé skupiny D, kde je naopak vyšší maximum doby kouření 

a to 46 let. Minimální věk počátku pravidelného denního kouření byl 14 let u skupiny L a již 

věk 9 let u kuřáků ze skupiny D. Oproti tomu nejpozději začal pravidelně kouřit respondent 

ze skupiny D, a to až ve 45 ti letech. Průměrný věk počátku pravidelného kouření byl 

vypočten na 17,75 let (skupina L) a 19,82 let (skupina D). 
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Tabulka č. 4 Počet let kouření a počátek pravidelného kouření ve srovnání obou skupin. 

Proměnná skupina počet 

N 

průměr medián minimum maximum 

počet let kouření cigaret L 28 21,29 20,5 6 40 

D 28 19,64 18,5 4 46 

od kolika let pravidelné 

(denní) kouření 

L 28 17,75 17,5 14 25 

D 28 19,82 18 9 45 

 

Tento graf (Graf č. 6) nabízí srovnání počtu respondentů, kteří se pokusili přestat 

kouřit a kteří nikoliv v obou skupinách. Ve skupině L se o to již pokoušelo celkem 16 

respondentů, ne 12. Ve druhé skupině D byla frekvence odpovědí opačná, tedy 12 

respondentů se o to pokusilo oproti 16, kteří odpověděli ne. Z celého výzkumného souboru 

se tedy přesně polovina již pokoušela přestat kouřit, druhá polovina 28 (50 %) respondentů 

to zatím nikdy nezkoušela. 

 

Graf č. 6 Srovnání respondentů obou skupin, kteří se pokusili přestat kouřit. 

   
 

 

Respondenti, kteří se pokoušeli přestat kouřit (L 16 respondentů a D 12 respondentů) 

dále vyplňovali do dotazníku počet pokusů o zanechání kouření a jak nejdéle vydrželi 

nekouřit, což ukazuje další tabulka (viz Tabulka č. 5). Průměrný počet pokusů byl velmi 

podobný u obou skupin – 3,93 pokusu u skupiny L a 3,33 pokusu u skupiny D. Nejméně se 

pokoušeli respondenti obou skupin přestat 1krát, naopak až 15 pokusů bylo maximum u 

respondentů skupiny L. Délky nejdelších pokusů uváděných respondenty se pohybovaly 

v řádech dnů, týdnů, měsíců i let. Pro porovnání, vypočtení průměru, určení, minima, 

maxima i střední hodnoty bylo třeba přepočítat na dny. Průměrná délka pokusu u skupiny D 

byla 723,06 dní s mediánem 30 dní. Minimální doba abstinence od kouření u ní byla 4 dny 

a nejdelší 4 roky. U skupiny L se podařilo jednomu ze zúčastněných respondentů abstinovat 

až 11 let. Kuřáci této skupiny abstinovali v průměru méně (288,67 dní) než ti z druhé skupiny.  
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Tabulka č. 5 Počet pokusů zanechání kouření a délka pokusu abstinence od kouření ve 

srovnání obou skupin. 

Proměnná skupina počet 

N 

průměr medián minimum maximum 

počet pokusů zanechání 

kouření 

L 16 3,93 2,5 1 15 

D 12 3,33 3 1 10 

délka pokusu abstinence od 

kouření 

L 16 288,67 dní 90 dní 2 dny 4 015 dní  

(11 let) 

D 12 723,06 dní 30 dní 4 dny 1 460 dní  

(4 roky) 

 

 

Z následující tabulky (viz Tabulka č. 6) představuje frekvenci počtu odpovědí 

mapujících způsob odvykání kouření u respondentů. Ti měli možnost vybrat nejen více 

variant odpovědí, ale i doplnit případně jiný neuvedený způsob. Nejvíce frekventovanou 

odpovědí bylo, že to zkoušeli zcela sami, bez pomoci druhých nebo léků. V případě skupiny 

L to takto mělo 13 respondentů a 8 ze skupiny D. Jedna respondentka napsala, že ji ke 

zkoušení odvykání pomohlo období těhotenství, kdy si to sama zakázala a vydržela nekouřit 

několik let. Celkem 3 respondenti z celého výzkumného souboru využili podporu léků 

především náhradní terapie nikotinem ve formě žvýkaček (2 respondenti) a náplastí (2 

respondenti). Celkem 3 respondenti uvedli zcela jiný způsob pomoci při odvykání a to e-

cigarety, u dalšího to byla sázka s kamarádem nebo zákaz od lékaře po operaci mozku. Pouze 

jeden respondent ze skupiny L a jeden ze skupiny D uvedli, že k odvykání od kouření 

vyhledali pomoc odborníka. 

 

Tabulka č. 6 Frekvence odpovědí, jakým způsobem zkoušeli respondenti přestat kouřit. 

odpovědi počet odp. 

skupiny L 

počet odp. 

skupiny D 

celkem 

zcela sám, bez pomoci druhých 13 8 21 

poradil mi někdo blízký 1 0 1 

radil/a jsem se s lékařem nebo jiným odborníkem 1 1 2 

pomocí léků – jakých: žvýkačky, náplasti atd. 2 1 3 

jinak: např. e-cigarety, sázka 1 2 3 

ne, nezkoušel/a jsem to 12 16 28 

 

Další graf (viz Graf č. 7) nabízí srovnání respondentů obou skupin, u kterých došlo 

ke změně denního počtu vykouřených cigaret před léčbou a během nynější léčby. Ukázalo 

se, že se to týká 21 respondentů ze skupiny L, což je 75 %, a 19 respondentů ze skupiny D, 

to je 67,86 %. Z celého výzkumného souboru došlo u 40 respondentů z 56 zúčastněných ke 

změně počtu cigaret vlivem nástupu do léčby, a to představuje to 71,43 %. U 16 respondentů 

zůstal počet denně vykouřených cigaret stejný. 
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Graf č. 7 Srovnání respondentů obou skupin, kteří změnili denní spotřebu cigaret ve 

srovnání před léčbou a nyní během hospitalizace. 

    
 

U respondentů, kteří takto změnili počet denně vykouřených cigaret jsem do tabulky 

(viz Tabulka č. 7) uvedla průměrný počet, minimum, medián i maximální počet cigaret, a to 

pro srovnání v období před léčbou, během nyní a taky u rozdílu počtu cigaret mezi těmito 

dvěma proměnnými. Průměrný počet denně vykouřených cigaret v období před léčbou byl 

u skupiny L 19,9 cigaret a u skupiny D 19,37 cigaret, tedy přibližně 20 a 19 cigaret. U 

respondentů skupiny L je jako minimum uvedena nula, neboť jedna respondentka před 

léčbou několik let nekouřila a začala opět kouřit až v léčbě závislosti. Maximum počtu 

cigaret vykouřených denně před léčbou je u obou skupin 40. V léčbě pak respondenti obou 

skupin kouřili denně stejně přibližně 11 cigaret, kdy minimální počet byl 5 (skupina L) a 8 

cigaret (skupina D) a naopak nejvíce denně vykouřili 18 (skupina L) a 15 cigaret (skupina 

D). Zajímavé je pak vypočtení rozdílu, kdy respondenti skupiny L v léčbě kouřili průměrně 

o 10,76, tedy zhruba 11 cigaret méně než před léčbou a respondenti z druhé skupiny o 9,95, 

tedy zhruba o 10 cigaret méně. Největší rozdíl v počtu vykouřených cigaret vyšel u 

některých respondentů skupiny D, kteří kouřili i o 29 cigaret méně než původně denně před 

léčbou. Během zpracovávání počtu cigaret bylo navíc zjištěno, že celkem u 4 respondentů 

z 19 ve skupině D se rozdíl v počtu vykouřených cigaret ve sledovaných obdobích před 

léčbou a v léčbě ne snížil, ale naopak došlo ke zvýšení denní spotřeby cigaret. Stejně tak to 

bylo i u 2 respondentů z 21 celkem v případě skupiny L. 
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Tabulka č. 7 Počet cigaret před léčbou, počet nyní během hospitalizace a rozdíl mezi tím. 

Proměnná skupina počet 

N 

průměr medián minimum maximum 

počet vykouřených 

cigaret denně před 

léčbou 

L 21 19,9 20 0 40 

D 19 19,37 20 5 40 

počet vykouřených 

cigaret denně během 

léčby 

L 21 10,57 10 5 18 

D 19 11,1 10 8 15 

rozdíl v počtu denně 

vykouřených cigaret 

před léčbou a nyní 

L 21 10,76 10 2 22 

D 19 9,95 8 3 29 

 

Graf č. 8 níže ukazuje rozložení míry závislosti na nikotinu jednotlivých respondentů 

dle vypočteného skóre Fagerströmova testu nikotinové závislosti (dále jen FTND) a nabízí i 

srovnání mezi oběma skupinami. Vysoká míra závislosti byla dle FTND určena u nejvyššího 

počtu, tedy u celkem 14 respondentů (25 %) z celého výzkumného souboru, a naproti tomu 

velmi vysoká míra závislosti byla určena v nejméně případech u 7 respondentů (12,5 %). Při 

srovnání jednotlivých skupin nejvíce respondentům skupiny L byla diagnostikována právě 

vysoká míra závislosti na nikotinu, celkem 9 ti respondentům (32,14 %) a nejméně pak 

shodně střední (5 respondentů) a velmi vysoká míra závislosti (5 respondentů). Ve skupině 

D shodně nejvíce, ale shodný počet respondentů měl vypočtenou velmi nízkou (7 

respondentů) a střední míru závislosti (7 respondentů) a naopak pouze 3 z celé skupiny 

dosáhli velmi vysoké míry.  

 

Graf č. 8 Míra závislosti na nikotinu dle FTND u obou skupin. 

 
 

Průměrné skóre bodů získaných z Fagerströmova testu nikotinové závislosti u 

respondentů střednědobé léčby (skupina L) je 4,9 bodu. U pacientů zapojených do výzkumu 

z krátkodobé detoxikační léčby (skupina D) je průměrné skóre o něco nižší 4,4 bodů. 

Celkový průměr všech respondentů po vyhodnocení FTND je 4,7 bodů. 
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Následující kontingenční tabulka (viz Tabulka č. 8) nabízí vzájemné srovnání mezi 

mírou závislosti jednotlivých respondentů a jejich nejvyšším dosaženým vzděláním. 

V tabulce, kde jsou tyto vztahy patrné u obou skupin zvlášť je nejvíce respondentů ve 

skupině L se středním vzděláním zakončeným maturitou, a u nichž byla určena vysoká míra 

závislosti na nikotinu – 4 respondenti (14,29 %). Ve skupině D jsou pak nejvíce zastoupeni 

jedinci se středním vzděláním bez maturity s velmi nízkou mírou závislosti – 6 respondentů 

(21,43 %). 

 

Tabulka č. 8 Kontingenční tabulka míry závislosti na nikotinu a dosaženého vzdělání. 

Vzdělání Míra závislosti řada součty 

velmi 

nízká 

nízká střední  vysoká velmi vysoká 

skupina L 

základní 2 1 0 2 0 5 

řada – skupina % 7,14 % 3,57 % 0 % 7,14 % 0 %  

střední bez maturity 1 1 1 2 1 6 

řada – skupina % 3,57 % 3,57 % 3,57 % 7,14 % 3,57 %  

střední s maturitou 2 3 3 4 3 15 

řada – skupina % 7,14 % 10,71 % 10,71 % 14,29 % 10,71 %  

vyšší odborné 0 0 0 1 0 1 

řada – skupina % 0 % 0 % 0 % 3,57 % 0 %  

vysokoškolské 0 1 0 0 0 1 

řada – skupina % 0 % 3,57 % 0 % 0 % 0 %  

celkem 5 6 4 9 4 28 

skupina D 

základní 0 1 2 3 2 8 

řada – skupina % 0 % 3,57 % 7,14 % 10,71 % 7,14 %  

střední bez maturity 6 3 2 1 1 13 

řada – skupina % 21,43 % 10,71 % 7,14 % 3,57 % 3,57 %  

střední s maturitou 0 1 2 1 0 4 

řada – skupina % 0 % 3,57 % 7,14 % 3,57 % 0 %  

vyšší odborné 0 0 1 1 0 2 

řada – skupina % 0 % 0 % 3,57 % 3,57 % 0 %  

vysokoškolské 0 1 0 0 0 1 

řada – skupina % 0 % 3,57 % 0 % 0 % 0 %  

celkem 6 6 7 6 3 28 

 

 

Další kontingenční tabulka (viz Tabulka č. 9) pak představuje vztah dvou 

proměnných míry závislosti a vzdělání v celém výzkumném souboru. Nejvyšší počet 7 

respondentů (12,5 %) má nejvyšší dosažené vzdělání střední bez maturity a 

diagnostikovanou velmi nízkou míru závislosti. 
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Tabulka č. 9 Kontingenční tabulka míry závislosti na nikotinu a dosaženého vzdělání. 

Vzdělání Míra závislosti řada součty 

velmi 

nízká 

nízká střední  vysoká velmi vysoká 

skupiny L a D 

základní 2 2 2 5 2 13 

řada – obě skupiny % 3,57 % 3,57 % 3,57 % 8,93 % 3,57 %  

střední bez maturity 7 4 3 3 2 19 

řada – obě skupiny % 12,5 % 7,14 % 5,36 % 5,36 % 3,57 %  

střední s maturitou 2 4 5 5 3 19 

řada – obě skupiny % 3,57 % 7,14 % 8,93 % 8,93 % 5,36 %  

vyšší odborné 0 0 1 2 0 3 

řada – obě skupiny % 0 % 0 % 1,79 % 3,57 % 0 %  

vysokoškolské 0 2 0 0 0 2 

řada – obě skupiny % 0 % 3,57 % 0 % 0 % 0 %  

celkem 11 12 11 15 7 56 

 

      12.3.  Postoj k odvykání kouření během hospitalizace 

 

Do této kapitoly byly zařazeno vyhodnocení otázek zjišťující, zda byli respondenti 

výzkumu dotázáni personálem v nynější léčbě na aktuální postoj k zanechání kouření, zda 

jim personálem byla tato možnost nabídnuta či zda by o ni měli vůbec zájem. Také jsou zde 

zmapovány případné obavy ze současné léčby a znalost jejích výhod. 

Tabulka č. 10 umožňuje přehledně ukázat frekvenci odpovědí na dotazy ohledně 

intervencí ze strany personálu v léčbě. Týká se to dotazu na postoj pacienta, v našem případě 

respondenta, k odvykání kouření a frekvenci nabídky možnosti pomoci s tím ze strany 

zdravotnického personálu. Nabízí se tak i mírné vzájemné srovnání těchto dvou otázek u 

jednotlivých skupin. Ve skupině L bylo celkem 11 respondentů (39,29 %) dotázáno, zda 

nechtějí přestat kouřit, avšak více, 17 respondentů (60,71 %) se nikdo ze strany personálu, 

ať již lékař, terapeut nebo zdravotní sestra, na toto nezeptal. Přesto, že bylo dotázáno 11 

respondentů, tak pouze 5 ti (17,86 %) byla nabídnuta pomoc, naopak 23 respondentů 

(82,14 %) během léčby jiné jejich závislosti tuto možnost nedostalo. Pouze 3 respondentům 

(10,71 %) skupiny D byl položen dotaz, zda nechtějí přestat kouřit, tedy naprosté většině 25 

(89,29 %) účastníkům výzkumu tento dotaz podán nebyl. Obdobné to bylo i v souvislosti 

s nabídkou pomoci s odvykáním kouření, kdy jedinému respondentovi to bylo nabídnuto a 

27 (96,43 %) ne. Výsledky celého výzkumného souboru pak ukazují, že pouhá čtvrtina (25 %) 

byla dotázána na postoj k odvykání kouření a 75 % ne. Možná odborná pomoc při odvykání 

od kouření cigaret nebyla nabídnuta také velkému počtu, a to 50 respondentů (89,29 %). 

Pomoc byla nabídnuta naopak jen 6 ti (10,71 %), kteří mohli ještě uvést, jakým způsobem 

to bylo. Dvěma z nich byla nabídnuta farmakoterapie přímo léky nebo náhradní terapií 

nikotinem. Další 2 respondenti vnímali možnost nabídky pomoci opakovaně na společné 

komunitě všech pacientů oddělení 1A s personálem ze strany terapeutů nebo lékaře. Jeden 

uvedl, že pomoc s léčbou závislosti na tabáku mu nabídla jeho terapeutka a jeden respondent 

ze skupiny D (oddělení 1 krátkodobé léčby) dostal od personálu informaci, že vše o odvykání 

kouření i pomoc získá po překladu na oddělení 1A. 
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Tabulka č. 10 Frekvence odpovědí na dotázání respondentů v léčbě na odvykání kouření a 

nabídnutí pomoci s tím personálem. 

Proměnné během léčby dotázán/a, zda 

nechce přestat kouřit 

 během léčby nabídnuta možnost 

pomoci s odvykáním kouření 

Odpovědi ano ne ano ne 

skupina L 11 17 5 23 

% ze skupiny 39,29 60,71 17,86 82,14 

skupina D 3 25 1 27 

% ze skupiny 10,71 89,29 3,57 96,43 

celkem 14 42 6 50 

% z celkového 

počtu 

25 75 10,71 89,29 

 

Následující kontingenční tabulka (viz Tabulka č. 11) nabízí porovnání vzájemného 

vztahu mezi nabídkou pomoci respondentům s odvykáním kouření během léčby ze strany 

personálu a jejich zájmem tuto pomoc během hospitalizace využít a zkusit tak přestat kouřit. 

Ukazuje se zde jasná převaha, že respondentům celého výzkumného souboru v 62,5 % (35 

respondentů) nejen že nebyla nabídnuta pomoc, ale také oni ani neměli pak zájem. Celkem 

10 ti respondentům (17,86 %) přesto, že nebyla nabídnuta pomoc, tak váhali, tedy 

odpověděli „nevím“, na otázku týkající se zájmu o pomoc s odvykáním kouření. Na druhou 

stranu, i pokud 3 respondenti (5,36 %) dostali nabídku pomoci, stejně zájem o pomoc neměli. 

Avšak 2 mi respondentům (3,57 %) byla pomoc nabídnuta a současně o ni měli i zájem.  

 

Tabulka č.11 Kontingenční tabulka nabídky pomoci s odvykáním kouření během léčby a 

zájem o pomoc s tím. 

zájem o pomoc 

s odvykáním kouření 

nabídka pomoci s odvykáním kouření řada součty 

ano ne 

ano 2 5 7 

řada – obě skupiny % 3,57 % 8,93 %  

ne 3 35 38 

řada – obě skupiny % 5,36 % 62,5 %  

nevím 1 10 11 

řada – obě skupiny % 1,79 % 17,86 %  

celkem 6 50 56 

 

 

Tabulka č. 12 ukazuje, frekvenci odpovědí na to, zda účastníci výzkumu zkoušeli 

sami přestat během hospitalizace či ne a zda by měli zájem o pomoc s tím ze strany personálu 

odděleních. Celkem 4 respondenti (14,21 %) ze skupiny L zkoušeli sami během současné 

léčby jiné jejich závislosti přestat i s kouřením a 3 (10,71 %) o tom přemýšleli. Naproti tomu 

pak 4 ze stejné skupiny by uvítali odbornou pomoc, 7 (25 %) odpověděli „nevím“. U 

respondentů z druhé skupiny to nikdo nezkoušel sám, ale 7 respondentů (25 %) o tom 

přemýšlelo. Zájem o pomoc s odvykáním kouření by měli pak 4 respondenti z této skupiny. 

Z celého výzkumného souboru pak vychází, že 10 účastníků (17,86 %) výzkumu kuřáků sice 

nezkoušelo během hospitalizace přestat kouřit, ale přemýšleli o tom, a naopak 75 % (42 
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respondentů) to nezkoušelo a ani o tom neuvažovali. Celková čísla zájmu o pomoc, ale 

ukazují, že 8 respondentů (14,29 %) by mělo zájem a 11 (19,64 %) si tím nejsou jisti. 

 

Tabulka č. 12 Pokusy se zanecháním kouření během nynější léčby a zájem o pomoc ze strany 

respondenta s odvykáním kouření také při této léčbě. 

Proměnné během léčby zkoušel/a s kouřením 

přestat sám/sama 

 během léčby by měl/a zájem o 

pomoc s odvykáním kouření 

Odpovědi ano ne nezkoušela/a, ale 

přemýšlel/a jsem o tom 

ano ne nevím 

skupina L 4 21 3 4 17 7 

% ze skupiny 14,29 75 10,71 14,29 60,71 25 

skupina D 0 21 7 4 20 4 

% ze skupiny 0 75 25 14,29 71,43 14,29 

celkem 4 42 10 8 37 11 

% z celkového 

počtu 

7,14 75 17,86 14,29 66,07 19,64 

 

 

Vztah mezi zájmem o pomoc s odvykáním kouření ze strany personálu a znalostí 

výhod respondentů současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti představuje 

Tabulka č. 13. V případě skupin L celkem 14 respondentů, což je polovina z celé skupiny, 

neměla zájem o pomoc s odvykáním kouření a současně ale ani neznala žádné výhody 

současné léčby. Naproti tomu pouze 3 respondenti (10,71 %) z této skupiny měli zájem o 

pomoc i znali výhody současné léčby. Ve skupině D to takto bylo pouze u 1 respondenta. 

Naopak celkem 20 respondentů (71,43 %) této skupiny projevilo nezájem o pomoc 

s odvykáním kouření i neznalost jakýchkoliv výhod současné léčby. V celém výzkumném 

souboru se pak jasně ukazuje převažující vztah mezi neznalostí výhod současné léčby a 

nezájmem o pomoc s odvykáním kouření – celkem u 34 respondentů (60,71 %) z celého 

souboru. Celkem 4 respondenti (7,14 %) znají výhody i uvedli zájem o pomoc a 3 

respondenti sice znali výhody, ale zájem o pomoc neměli. Docela velký počet, tedy celkem 

8 respondentů (14,29 %) z celého výzkumného souboru uvedlo, že sice neznají výhody 

současné léčby, ale neví jistě, zda by měli zájem o možnou pomoc s odvykáním kouření 

během jejich nynější hospitalizace. 
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Tabulka č. 13 Kontingenční tabulka zájmu o pomoc s odvykáním kouření během léčby a 

znalost výhod současné léčby. 

znalost výhod 

současné léčby 

zájem o pomoc s odvykáním kouření řada součty 

ano ne nevím 

skupina L 

ano 3 3 2 8 

řada – skupina % 10,71 % 10,71 % 7,14 %  

ne 1 14 5 20 

řada – skupina % 3,57 % 50 % 17,86 %  

celkem 4 17 7 28 

skupina D 

ano 1 0 1 2 

řada – skupina % 3,57 % 0 % 3,57 %  

ne 3 20 3 26 

řada – skupina % 10,71 % 71,43 % 10,71 %  

celkem 4 20 4 28 

skupiny L a D 

ano 4 3 3 10 

řada – obě skupiny % 7,14 % 5,36 % 5,36 %  

ne 4 34 8 46 

řada – obě skupiny % 7,14 % 60,71 % 14,29 %  

celkem 8 37 11 56 

 

Obavy ze současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti a znalost výhod 

takto současné léčby reflektuje tabulka níže (viz Tabulka č. 14), která nabízí srovnání i mezi 

oběma skupinami. Respondenti skupiny L uvedli v počtu 11 (39,29 %) odpovědí „ano“, že 

by obavy měli, oproti pouhým 3 respondentům (10,71 %) z druhé skupiny D. Celkem tak 

čtvrtina (25 %) z celého souboru přiznala obavy, 20 (35,71 %) neví, zda by obavy ze 

současné léčby měla a nejvíce 22 respondentů (39,29 %) by obavy neměli. V rámci této 

otázky pak respondenti (14 z 56) sami napsali, že nejčastěji (4 respondenti) se obávají 

případných abstinenčních příznaků, především nervozity a nesoustředěnosti. U 2 

respondentů byla uvedena obava, že by to nedokázali, nevěří si na to, i proto, že např. 

pociťují opravdu silnou závislost na cigaretách. Taktéž 2 respondenti napsali, že nechtějí 

řešit současně dvě závislosti najednou, že již takto je to pro ně v léčbě náročné. Celkem 4 

respondenti uvedli, že přesně neví, jaké obavy by to mohli být a jeden napsal, že by přišel o 

to jediné (jít si zakouřit), na co se může těšit. 

Znalost výhod současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti uvedlo 8 

respondentů (28,57 %) ze skupiny L a pouze 2 (7,14 %) ze skupiny D, tedy celkem 17,86 % 

(10 respondentů z celého výzkumného souboru. Ti zároveň celkem 6krát uvedli, že jako 

výhodu vidí především ušetření financí, 5 respondentů napsalo zlepšení zdraví. Celkem 3 

respondenti (ze skupiny L) se více rozepsali, že již díky tomu, že jsou v léčbě kouří daleko 

méně cigaret, což je již výhodou a může to být relativně lehčí odvykat od kouření v relativně 

chráněném prostředí, navíc s případnou odbornou pomocí. Oproti tomu až 46 respondentů 

(82,14 %) z celého souboru jasně uvedlo, že žádné výhody toho, že by odvykali od kouření 

již během léčby jiné jejich závislosti nezná. 
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Tabulka č. 14 Obavy ze současné léčby závislosti na tabáku a jiné závislosti a znalost 

výhod této společné léčby. 

Proměnné obavy ze současné léčby  znalost výhod současné léčby 

Odpovědi ano ne nevím ano ne 

skupina L 11 9 8 8 20 

% ze skupiny 39,29 32,14 28,57 28,57 71,43 

skupina D 3 13 12 2 26 

% ze skupiny 10,71 46,43 42,86 7,14 92,86 

celkem 14 22 20 10 46 

% z celkového počtu 25 39,29 35,71 17,86 82,14 

 

V porovnání odpovědí v předchozí tabulce (viz Tabulka č. 14), kde uvedlo celkem 

22 respondentů (9 ze skupiny L a 13 ze skupiny D), že žádné obavy nemají, tak tabulka níže 

(viz Tabulka č. 15) ukazuje, že pouze celkem 7 respondentů z celého souboru obavy nemá a 

všichni ostatní, tedy 49 respondentů (87,5 %) si vybrali jednu či více z nabízených možností. 

Zcela jasně převládala obava z případného zhoršení nálady při případném odvykání kouření, 

což uvedlo celkem 28 respondentů (16 ze skupiny L a 12 ze skupiny D). Celkem 16 

respondentů, shodně 8 z každé skupiny, si vybrali odpověď, že řešení další jejich závislosti 

by pro ně mohlo být velkou zátěží a možná si tak nevěří, že by to zvládli. Celkem velký 

počet odpovědí od 11 respondentů směřoval k obavě z možného zvýšení tělesné hmotnosti 

vlivem odvykání od kouření. Relativně hodně respondentů (8) zvolilo jako obavu, že si 

nebudou mít jak během léčby krátit čas jinak, než kouřením cigaret. Tato otázka nabízela i 

odpověď, kde mohli respondenti napsat nějakou jinou svoji obavu, než byly nabízené. Zde 

pouze jeden respondent uvedl, že neví, jaké obavy by případně měl. 

 

Tabulka č. 15 Frekvence počtu odpovědí na případné obavy respondentů ze současné léčby 

závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti. 

odpovědi počet odp. 

skupiny L 

počet odp. 

skupiny D 

celkem 

řešit další závislost by pro mne byla velká zátěž 

(nevěřím si na to) 

8 8 16 

budu se cítit tělesně hůře (např. zácpa, nevolnost) 2 2 4 

mohla by se mi zhoršit nálada (např. smutek, 

podrážděnost, nervozita) 

16 12 28 

zvýší se moje tělesná hmotnost 8 3 11 

nebudu si mít jak během léčby krátit čas 3 5 8 

přijdu o kontakt s ostatními pacienty během 

„kouřových“ 

1 2 3 

jiné: např. nevím jaké 1 0 1 

ne, obavy nemám 2 5 7 

celkový počet odpovědí 41 37 78 
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Přesto, že v Tabulce č. 14 uvedlo 46 respondentů z celého výzkumného souboru, že 

neznají žádné výhody odvykání kouření během současné léčby jiné jejich závislosti, tak 

následující tabulka (viz Tabulka č. 16) reflektuje, že si většina z nich zvolila některou 

z nabízených možností odpovědí a pouze 7 respondentů (12,5 %) uvedlo, že žádné výhody 

nevidí. Nejvíce jako výhodu 22 respondentů (39,29 %) vnímá snížení zdravotních rizika 

zlepšení tak zdraví při odvykání od další návykové látky. Pak 10 respondentů (17,86 %) vidí 

jako hlavní výhodu, že když se již léčí s jinou svojí závislostí, tak proč ne také se závislostí 

na tabáku. Dále 6 respondentů (10,71 %) zvolilo jako největší výhodu, že současná léčba 

závislosti na tabáku by je mohla podpořit ve vytrvání v abstinenci od jiných návykových 

látek či hazardu. Respondenti mohli v této otázce sami napsat nějakou jinou výhodu, kterou 

sami by při současné léčbě vnímali. Učinili tak pouze 2 respondenti z celkového souboru a 

oba uvedli úsporu financí. 

 

Tabulka č. 16 Frekvence počtu odpovědí na znalost výhod současné léčby závislosti na 

tabáku a jiné jejich závislosti. 

odpovědi počet odp. 

skupiny L 

počet odp. 

skupiny D 

celkem 

snížení zdravotních rizik při odvykání od další návykové 

látky 

11 11 22 

současná léčba další závislosti podporuje ve vytrvání 

v abstinenci od všeho 

3 3 6 

zlepší se časem můj psychický stav 1 4 5 

smyslupně využiji čas v léčbě i k odvykání kouření 4 0 4 

když se již léčím se závislostí, tak proč ne rovnou ze všech 4 6 10 

jiná: např. úspora financí 2 0 2 

výhody nevidím  3 4 7 

 

 

Tato kontingenční tabulka (viz Tabulka č. 17) poukazuje v celém výzkumném 

souboru na spojitost mezi obavami respondentů z případné současné léčby závislosti na 

tabáku a jiné jejich závislosti a jejich zájmem o pomoc s odvykáním kouření. Ukázalo se, že 

největší počet respondentů 17 (30,36 %) nemá obavy z léčby, ale ani nemá zájem o pomoc. 

Celkem 10 respondentů (17,86 %) uvedlo, že mají právě obavy ze současné léčby a zároveň 

nemají zájem o pomoc s odvykáním kouření teď během léčby. Stejný počet respondentů 10 

ti nemá zájem o pomoc, ale také neví, jestli by měl obavy ze současné léčby. Pouze 2 

respondenti co měli zájem o pomoc s odvykáním nemají ani obavy a 3 respondenti se 

zájmem o pomoc přiznali zároveň obavy z případné současné léčby. 
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Tabulka č. 17 Kontingenční tabulka obav respondentů z případné současné léčby a jejich 

zájmu o pomoc s odvykáním kouření během hospitalizace. 

zájem o pomoc 

s odvykáním kouření 

obavy z případné současné léčby  řada součty 

ano ne nevím 

ano 3 2 3 8 

řada – obě skupiny % 5,36 % 3,57 % 5,36 %  

ne 10 17 10 37 

řada – obě skupiny % 17,86 % 30,36 % 17,86 %  

nevím 1 3 7 11 

řada – obě skupiny % 1,79 % 5,36 % 12,5 %  

celkem 14 22 20 56 

 

 

      12.4.  Motivace k odvykání kouření 

 

Tato kapitola mapuje důvody, jež by respondenty motivovaly k odvykání od kouření, 

vůbec jejich aktuální postoj k zanechání kouření a co by je mohlo k tomu motivovat. Sem 

jsem také zařadila otázku č. 30 na zjištění připravenosti přestat kouřit. 

Pokud by to bylo možné, tak by raději nekouřilo 22 respondentů (78,57 %) ze 

skupiny L, a naopak 6 z této skupiny uvedli přesto ne, nadále by kouřili. Při srovnání pak ale 

s postojem k tomu, zda chtějí přestat kouřit, tak respondenti stejné skupiny pouze v počtu 10 

ti (35,71 %) uvedli, že „ano“, 5 respondentů neví a nejvíce, tedy 13 respondentů (46,43 %) 

této skupiny odpovědělo, že nechce přestat kouřit. Ve skupině D je v první otázce přibližný 

poměr odpovědí. S jasnou převahou 25 respondentů (89,29 %) odpovědělo, že by raději 

nekouřili, kdyby to bylo možné a pouze 3 z této skupiny odpověděli „ne“. Na otázku, jestli 

chtějí přestat kouřit, však jen 8 respondentů (28,57 %) chce, 9 z této skupiny nechce a 11 

respondentů neví. Z celého výzkumného souboru celkem 47 respondentů (83,93 %) jasně 

uvedlo, že pokud by to bylo možné, raději by byli nekuřáky. V porovnání pak s podobnou 

otázkou na aktuální postoj k zanechání kouření, odpovědělo 18 (32,14 %) z celku, že chtějí 

přestat, 16 respondentů (28,57 %) neví a 22 (39,29 %) jich přestat nechce (vše viz Tabulka 

č. 18). 

 

Tabulka č. 18 Postoj k možnosti raději zanechat kouření a aktuální postoj k přesvědčení, 

zda přestat kouřit. 

Otázky „Kdyby to bylo možné, raději byste 

nekouřil/a?“ 

 „Chcete přestat kouřit?“ 

Odpovědi ano ne ano ne nevím 

skupina L 22 6 10 13 5 

% ze skupiny 78,57 21,43 35,71 46,43 17,86 

skupina D 25 3 8 9 11 

% ze skupiny 89,29 10,71 28,57 32,14 39,29 

celkem 47 9 18 22 16 

% z celkového počtu 83,93 16,07 32,14 39,29 28,57 
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Další kontingenční tabulka (viz Tabulka č. 19) nabízí srovnání postoje respondentů 

k zanechání kouření ve vztahu k pohlaví v jednotlivých skupinách a spodní část tabulky 

vyjadřuje odpovědí zastoupené k počtu respondentů obou pohlaví v celkovém souboru. 

Nejvíce, a to 10 mužských respondentů (35,71 %) ze skupiny D uvedlo, že neví, zda chtějí 

přestat kouřit, naopak pak žádná žena z této skupiny neodpověděla, že by přestat chtěla. 

Z této skupiny 8 (28,57 %) mužů uvedlo, že chtějí přestat kouřit a stejný počet 8 mi mužů 

(28,57 %) takto kladně odpověděl i ve skupině L. Mezi ženami této skupiny převažuje 

odpověď „ne“, nechtějí přestat kouřit – 4 respondentky (14,29 %). V celkovém součtu dle 

pohlaví v kontextu celého výzkumného souboru u žen převažuje rozhodnutí, že nechtějí 

přestat kouřit – 9 respondentek (16,07 %), a pouze 2 (3,57 %) uvedly, že ano, kdy celkový 

počet žen výzkumného souboru byl 15. V případě mužů (celkem 41) byl počet odpovědí 

relativně vyrovnaný – nejvíce, a to 16 (28,57 %) uvedlo, že chtějí přestat, 12 (21,43 %) neví 

a zbytek 13 mužů (23,21 %) nechce přestat kouřit. 

 

Tabulka č. 19 Kontingenční tabulka odpovědí na otázku, zda chtějí respondenti přestat kouřit 

ve vztahu k pohlaví. 

 „Chcete přestat kouřit?“ řada součty 

ano ne nevím 

ženy L 2 4 3 9 

řada – skupina % 7,14 % 14,29 % 10,71 %  

muži L 8 9 2 19 

řada – skupina % 28,57 % 32,14 % 7,14 %  

ženy D 0 5 1 6 

řada – skupina % 0 % 17,86 % 3,57 %  

muži D 8 4 10 22 

řada – skupina % 28,57 % 14,29 % 35,71 %  

celkem 18 22 16 56 

 

ženy celkem 2 9 4 15 

řada – obě skupiny % 3,57 % 16,07 % 7,14 %  

muži celkem 16 13 12 41 

řada – obě skupiny % 28,57 % 23,21 % 21,43 %  

celkem 18 22 16 56 

 

Odpovědi respondentů na zcela otevřenou otázku „Jaký důvod (důvody) by musel být 

abyste přestal/a kouřit?“, kde navíc mohli napsat neurčený počet odpovědí (celkem 68 

různých odpovědí), jsem zpracovala kvalitativně a dle zaměření odpovědí vytvořila pro ně 

odpovídající kategorie (viz Tabulka č. 20). V základu se jednotlivé kategorie důvodů týkaly 

především zdraví, okolí respondentů, financí, sportu, zákazu kouření v zaměstnání a 

vlastního rozhodnutí přestat. Byly utvořeny i kategorie „nechci přestat“, kde 2 respondenti 

ze skupiny L uvedli, že přestat kouřit nechtějí a nemají tak žádný důvod, a kategorie „nevím“, 

kam jsem zařadila nerozhodné odpovědi 3 respondentů naopak ze skupiny D. Zcela nejvíce 

frekventovaným důvodem respondentů, který by je přiměl k zanechání kouření je zdraví – 

obavy z možných nemocí vlivem kouření, které by je především ohrožovaly na životě, obava 
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ze smrti, obecně zhoršení jejich zdravotního stavu apod. Celkově tento důvod uvedlo 41 

respondentů (73,21 %) z celého výzkumného souboru, 22 respondentů ze skupiny L a 19 ze 

skupiny D. Dále 8 respondentů (14,29 %) jako důvod pro zanechání kouření napsalo vliv 

okolí – tlak od blízkých, kdyby byl partner nekuřák apod. Finance, ať jejich nedostatek nebo 

rostoucí cena cigaret atd., jako důvod byl u 6 ti respondentů (10,71 %). Pouze ze zcela 

vlastního rozhodnutí a přesvědčení by bylo ochotno přestat kouřit 5 respondentů z celého 

souboru. 

 

Tabulka č. 20 Kategorie odpovědí k otázce mapující důvody, které by respondenty vedly 

k přestání kouřit. 

kategorie počet odp. 

skupiny L 

počet odp. 

skupiny D 

celkem 

Zdraví (obavy z nemocí, ohrožení života, smrt apod.) 22 19 41 

Okolí (tlak blízkých, partner nekuřák, pro někoho druhého 

přestat apod.) 

5 3 8 

Finance (nedostatek, rostoucí cena cigaret apod.) 3 3 6 

Sport (potřeba zlepšení kondice) 1 1 2 

Zákaz kouření v zaměstnání 1 0 1 

Vlastní rozhodnutí přestat (sám chtít) 3 2 5 

Nechci přestat (nemám žádný důvod) 2 0 2 

Nevím 0 3 3 

 

 

Stejně kvalitativně vytvořením kategorií jsem si zpracovala i otevřenou otázku „Co 

je pro Vás hlavní motivací (důvodem) přestat kouřit cigarety?“, na kterou 56 respondentů 

odpovědělo celkem 77 mi různými odpověďmi (viz Tabulka č. 21). Na základě odpovědí 

respondentů vznikly i obdobné kategorie jako v předešlé tabulce (viz Tabulka č. 20): zdraví, 

okolí, finance nebo sport. Také jsem utvořila kategorii odpovědí nazvanou „svoboda“, kdy 

respondenty by velmi nejvíce motivovalo osvobození od neustálých myšlenek na cigaretu 

(bažení), starost o to, kdy a kde si mohou zapálit nebo i zákaz kouření. Sem jsem zařadila 

odpovědi celkem 3 respondentů. Jako motivaci zlepšení psychického stavu po zanechání 

kouření uvedl pouze 1 respondent ze skupiny L. Celkem 10 respondentů (17,86 %) celého 

výzkumného souboru odpovědělo, že nechtějí přestat a stejný počet napsal, že nyní nemají 

motivaci a nic pro ně není dostatečně motivující, aby zanechali kouření. Z 10 ti respondentů, 

kteří uvedli, že motivaci nemají bylo 7 (12,5 %) ze skupiny D. Odpověď „nevím“ uvedli 4 

respondenti. Nejvíce odpovědí, celkem 25 z celého souboru (44,64 %), se týkalo zdraví, a to 

např. jeho zlepšení, snížení rizika vážných onemocnění způsobených kouřením, zlepšení 

dýchání apod. Celkem 20 respondentů (35,71 %) by nejvíce motivovala finanční stránka – 

ušetření peněz a tím zlepšení mnohdy špatné finanční situace, starost o to, kde peníze na 

cigarety shánět nebo jednoduše již tak celkem vysoká cena cigaret. Možná překvapivě by 

malý počet respondentů (2) „ovlivnila“ vnější motivace od okolí nebo naopak vlastní (vnitřní) 

motivace zlepšením fyzické kondice a výkonu po přestání kouřit. 
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Tabulka č. 21 Kategorie odpovědí k otázce mapující motivaci respondentů k přestání kouřit. 

kategorie počet odp. 

skupiny L 

počet odp. 

skupiny D 

celkem 

Zdraví (snížení rizika nemoci, lepší dýchání, bez kašle) 15 10 25 

Okolí (přítelkyně, děti) 1 1 2 

Finance (ušetření, zlepšení finanční situace, starost o sehnání 

peněz, vysoká cena) 

13 7 20 

Sport (zlepšení kondice a výkonu) 1 1 2 

„Svoboda“, neustálé myšlenky na cigaretu, starost o to, kdy 

a kde kouřit, zákaz kouření 

2 1 3 

Zlepšení psychického stavu 1 0 1 

Nemám nyní motivaci, nic pro mne není motivací 3 7 10 

Nechci přestat 5 5 10 

Nevím 1 3 4 

 

Další tabulka (viz Tabulka č. 22) představuje frekvenci odpovědí na otázku 

zaměřenou na výběr hlavní motivace pro odvykání kouření, ve které respondenti mohli 

vybrat až 3 odpovědi. Celkem se sešlo 140 odpovědí. Nejvíce frekventovanou odpovědí, 

kterou zvolilo 40 respondentů (71,43 %) celého souboru (22 ze skupiny L a 18 ze skupiny 

D), bylo ušetření financí za kupované cigarety jako motivační faktor. Celkem 25 respondentů 

(44,64 %) by motivovalo k zanechání kouření zlepšení zdraví (kondice, přestat kašlat), a to 

v téměř vyrovnaném počtu odpovědí ve srovnání obou skupin. Obavu z možných 

onemocnění, na nichž se kouření podílí, uvedlo jako motivaci 22 respondentů (39,29 %), 14 

ze skupiny L a 8 ze skupiny D. Shodný počet 16 ti respondentů zvolilo jako motivaci dvě 

odpovědi, a to potřebu nebýt na ničem závislý/á nebo přestat být tzv. „otrokem cigaret“. 

V obou odpovědích převažoval jejich počet u respondentů ze skupiny L. Motivace lepšího 

využití volného času, než kouřením cigaret uvedlo 10 respondentů s jasnou převahou 8 mi 

odpovědí od respondentů ze skupiny D. Celkem 8 respondentů by motivovalo k odvykání 

kouření, že to vadí jejich okolí. Pouze 3 respondenti, což je nejméně, zvolilo jako motivační 

odpověď zaměstnání.  

 

Tabulka č. 22 Frekvence počtu odpovědí na motivaci respondentů k přestání kouřit. 

odpovědi počet odp. 

skupiny L 

počet odp. 

skupiny D 

celkem 

potřeba nebýt na ničem závislý/á 10 6 16 

přestat být „otrokem cigaret“ (neustálé myšlenky na ně) 9 7 16 

zlepšení tělesného zdraví (např. přestat kašlat, zlepšit 

fyzickou kondici) 

13 12 25 

obava z možných onemocnění (např. rakovina, infarkt) 14 8 22 

vadí to mému okolí, rodině (např. zápach v dechu) 3 5 8 

zaměstnání (např. kouřil jsem jen já, budu mít více času na 

samotnou práci) 

2 1 3 

ušetření financí za kupované cigarety 22 18 40 

budu mít možnost čas využít lépe (např. koníčky, rodina) 2 8 10 
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Poslední 30. otázka v dotazníku byla zaměřená na zmapování připravenosti 

respondentů přestat kouřit. Zde měli respondenti body ohodnotit počtem bodů 1-5 jednotlivá 

tvrzení podle toho, jak si myslí či v jaké míře, se jich samotných mohou týkat, pokud by 

odvykali od kouření. Měli se zamyslet nad tím, do jaké míry by např. mohli být ovlivněni 

abstinenčními příznaky či jaké výhody by znamenalo přestání kouřit. 

 Správně tuto otázku vyplnilo 48 respondentů (85,71 %) z celkového souboru 56. 

Nebylo možné ji při chybném vyplnění či spíše nevyplnění hodnotit u 7 respondentů ze 

skupiny D a u 1 respondenta ze skupiny L. Není tedy možné tuto otázku hodnotit v rámci 

celého výzkumného souboru, ale pouze částečně jednotlivé respondenty obou skupin (viz 

Tabulka č. 23). Maximální možný počet získaných bodů byl 40 a pokud jedinec získal 15 a 

méně bodů, bylo to hodnoceno, že zatím není připraven přestat kouřit, a naopak při získání 

16 a více bodů to bylo hodnoceno, jako připravenost k odvykání kouření (viz také Příloha č. 

12). Dle získaných bodů všech 27 respondentů skupiny L, kteří správně vyplnili tuto otázku, 

jsou připraveni přestat kouřit. Ve skupině D je dle získaných bodů připraveno na odvykání 

kouření 17 respondentů, ale 4 nikoliv. Dle výpočtu pomocí aritmetického průměru bodů 48 

respondentů, v průměru získalo 24,08 bodů. Průměrně 3,41 body bylo nejvýše hodnoceným 

tvrzením ze strany respondentů toto: „Pokud přestanu kouřit, snížím riziko vzniku 

závažných onemocnění, rakoviny nebo srdečních nemocí.“ Je možné z toho soudit, že 

nejvíce podstatné pro připravenost přestat kouřit je motivace z hlediska zdraví. 

 

Tabulka č. 23 Připravenost respondentů přestat kouřit – pouze správně vyplněné otázky. 

Respondenti připravenost přestat kouřit 

počet N ano ne 

skupina L 27 27 0 

skupina D 21 17 4 

celkem 48 44 4 
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13.  Diskuze 

 

Z výsledků výzkumu je patrné, že velké procento kuřáků je zároveň závislých na 

alkoholu, konkrétně 40 respondentů (71,43 %) celého výzkumného souboru. Může se jednat 

o potvrzení mnoha studií českých i zahraničních. V České republice dle dat Státního 

zdravotního ústavu (Sovinová, Csémy a Kernová, 2014) jasně vyplývá jednoznačná 

souvislost rostoucí konzumace alkoholu s rostoucí prevalencí kuřáků, a to v případě žen i 

mužů. Zahraniční výzkumy dokládají, že 80 % pacientů závislých na alkoholu kouří a u 

většiny bychom prokázali i závislost na nikotinu (Popov in Králíková et al., 2013). Je však 

možné, že náš výsledek mohl být také ovlivněn aktuálním rozložením závislostí u 

hospitalizovaných pacientů či faktem, že obecně do ústavní léčby častěji hlásí právě závislí 

na alkoholu i v kombinaci s jinou závislostí. 

Ve výsledcích zaměřených na „kuřácké chování“ respondentů bylo zjištěno, že 

průměrná doba jejich kuřácké kariéry je průměrně 21,29 let ve skupině L a 19,64 let ve druhé 

skupině D. Zde je třeba brát v patrnost rozsáhlý věkový rozptyl zúčastněných výzkumu (21-

65 let) a tím i velmi různou délku doby jejich kuřácké kariéry. Co se týče počátku 

pravidelného denního kouření, tak průměr ve skupině L byl v 17,75 letech a ve skupině D 

v 19,82 letech, kdy ovšem dochází ke zkreslení vlivem velkého rozptylu počátku 

pravidelného kouření u jednotlivých účastníků výzkumu. Z celého výzkumného souboru 

však 27 respondentů (48,21 %) začalo pravidelně kouřit již před dosažením plnoletosti, 

většina, tedy 29 respondentů začala pravidelně kouřit až v dospělosti do dosažení 31 ti let, 

jeden respondent až v 45 ti letech. Bylo by zde tedy možné odporovat tvrzení a výsledkům 

výzkumu, jak uvádí Greplová (in Králíková et al., 2013), tak asi v 80 % jedinců datuje své 

počátky kouření již před dosažením plnoletosti. Jestliže se tomu tak nestane, je pak nízká 

pravděpodobnost, že začne s kouřením cigaret ve vyšším věku. Je však třeba zohlednit, že 

v našem výzkumu byl dotaz na počátek pravidelného denního kouření, a ne na zcela možné 

první zkušenosti. Součástí dotazníku tak mohla být ještě také otázka, v kolika letech 

respondenti zcela poprvé vyzkoušeli kouření cigarety. 

Z celého výzkumného souboru se přesně polovina již někdy pokoušela přestat kouřit, 

druhá polovina 28 (50 %) respondentů to zatím nikdy nezkoušela. Průměrný počet pokusů 

respondentů celého souboru byl zhruba 4. Závislost na tabáku je chronické relabující 

onemocnění, a z toho důvodu jsou časté opakované pokusy s kouřením přestat (Králíková, 

2015). Rozsah uvedené nejdelší doby abstinence od kouření byl mezi respondenty obrovský 

a pohyboval se mezi minimem 2 dny až po maximum 11 ti let. Z poloviny respondentů, kteří 

se již někdy pokoušeli přestat kouřit, jich uvedlo 21 (75 %), že to zkoušeli zcela sami bez 

pomoci druhých. Celkem 3 respondenti využili při odvykání podpory náhradní terapie 

nikotinem ve formě žvýkaček nebo náplastí a pouze 2 respondenti (7,14 %) se s odvykáním 

radili s lékařem nebo jiným odborníkem. Je zde pak třeba uvažovat nad tím, proč tak malé 

procento respondentů vyhledalo odbornou pomoc nebo alespoň podporu substitučními 

preparáty, což by také jistě stálo za další dotaz v dotazníku. Možné je domnívat se, že 

důvodem může být nízká informovanost o možnosti odborné pomoci (Centra pro závislé na 

tabáku, Národní linka pro odvykání kouření apod.) i využití vhodné farmakoterapie. Vliv 

mohou mít i obavy, třeba i ze stigmatizace, na straně kuřáků vyhledat jakoukoliv pomoc. 
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Zásadní vliv může uplatnit odborná veřejnost zabývající se léčbou závislosti na tabáku, 

všichni zdravotníci, kteří do kontaktu s kuřáky přicházejí (praktický či jinak odborný lékař 

ve své ambulanci), a v případě hospitalizovaných pacientů primárně s jinou závislostí pak 

personál těchto zařízení. Zkušenosti z praxe jsou jasné, neboť spojení dlouhodobé 

farmakoterapie a intenzivní psychobehaviorální terapie zvyšuje udržení abstinence u jedince 

po roce až o 40 %, a naopak u pokusů přestat kouřit bez jakékoliv pomoci je velmi vysoká 

pravděpodobnost recidiv, nejen díky vlivu silných abstinenčních příznaků (Králíková, 2015). 

Tímto výzkumem bylo dále zjištěno, že u 40 respondentů (71,43 %) celého 

výzkumného souboru došlo během nynější hospitalizace ke změně počtu denně vykouřených 

cigaret oproti období před nástupem na tuto léčbu. Průměrný počet denně vykouřených 

cigaret před nástupem na léčbu byl zhruba 20 cigaret, u některých respondentů bylo 

maximum 40 cigaret denně a v léčbě pak respondenti denně kouřili průměrně přibližně 11 

cigaret. Průměrný rozdíl denní spotřeby cigaret ve srovnání před léčbou a v léčbě byl ve 

skupině L 10,76 cigaret a ve skupině D pak 9,95 cigaret. Největší rozdíl v počtu vykouřených 

cigaret vyšel u některých respondentů skupiny D, kteří kouřili i o 29 cigaret méně než 

původně denně před léčbou. Na změnu počtu cigaret má rozhodně vliv, že během programu 

mohou pacienti obou oddělení jít v doprovodu personálu na devět tzv. „kouřových pauz“ ven 

před pavilon primariátu. Pokud mají pacienti již tzv. „otevřené oddělení“, kdy chodí na 

vycházky sami, tak již nejsou limitováni počtem pauz na kouření. Samozřejmě jedná se ze 

strany programu oddělení o „umělé“ ovlivnění pacientů vzhledem k jejich kuřáckým 

návykům, avšak z mého pohledu by se s tím mohlo dát pracovat dále a pacientům ukázat, že 

jsou schopni snížit počet denně vykouřených cigaret např. i o 29. Bylo by jistě možné využít 

to jako motivační prvek pro začátek společné práce na odvykání kouření. Během zpracování 

rozdílu v počtu denně vykouřených cigaret bylo zjištěno, že u 6 respondentů nedošlo ke 

snížení, ale naopak ke zvýšení počtu cigaret a 1 respondentka dokonce po několika letech 

při nynější hospitalizaci začala znovu kouřit. Tento jev, kdy při odvykání jedné látce dochází 

ke zvýšení užívání jiné látky např. kávy nebo tabáku, zmínil jako náhradní toxikomanii již 

docent Skála (1988). Dochází nejen ke zvýšení počtu vykouřených cigaret, ale také k tomu, 

že bývalí kuřáci se takto při léčbě jiné své závislosti vrátí zpět ke kuřáctví, či dokonce 

nekuřáci začnou v léčbě kouřit (Koprdová a Ištvánová, 2004). 

Při vyhodnocování Fagerströmova testu nikotinové závislosti (dále jen FTND), který 

byl také součástí dotazníku, byla u největšího počtu celkem 14 respondentů (25 %) z celého 

souboru určena „vysoká míra“ závislosti, více u respondentů skupiny L. Relativně vysokému 

počtu 12 ti respondentů (21,43 %) vyšla „velmi nízká míra“ závislosti a shodnému počtu 

účastníků výzkumu „nízká míra“ závislosti na nikotinu, a naopak pouze u 7 mi respondentů 

byla vypočtena „velmi vysoká míra“. V mnohých případech počet denně vykouřených 

cigaret uvedených v otázce FTND, který měl mapovat období před léčbou nekorespondoval 

s počtem cigaret uváděných před léčbou v další otázce dotazníku. Domnívám se tedy, že 

mohlo dojít nepochopení nebo opomenutí požadavku vysloveného jak výzkumníkem před 

rozdáním dotazníků, tak i uvedeném přímo v dotazníku, že respondenti mají otázky číslo 8-

13 (FTND) vyplňovat ve vztahu k období před léčbou ne nyní v léčbě, kdy dochází k 

„umělému“ zkreslení jak počtu cigaret, tak např. i doby vykouření 1. cigarety po probuzení. 

Mohlo tak dojít k „chybnému“ vyplnění i dalších otázek FTND a tím k celkovému zkreslení 

výsledků míry závislosti na nikotinu respondentů výzkumu. Průměrné dosažené skóre bodů 
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ve FTND všech respondentů bylo 4,7 bodů. Ve vztahu míry závislosti na nikotinu a 

nejvyššího dosaženého vzdělání byl ve skupině L nejvyšší počet respondentů 4 (14,29 %) se 

středním vzděláním s maturitou a vysokou mírou závislosti a ve skupině D 6 respondentů 

(21,43 %) s velmi nízkou mírou závislosti a současně se středním učňovským vzděláním. 

Neprokázalo se tedy jasně, že by nižší vzdělání mohlo korespondovat s vysokou mírou 

závislosti, což ale mohlo být ovlivněno již výše zmíněným nepochopením požadavku na 

vyplnění otázek FTND. V případě respondentů skupiny D, tedy pacientů detoxifikačního 

oddělení krátkodobé léčby, na to obecně mohlo mít vliv převažující nejvyšší dosažené 

vzdělání střední odborné bez maturity a základní nebo také aktuální psychický stav, kdy na 

tomto oddělení u pacientů odeznívají mnohdy silné abstinenční příznaky. 

Z výsledků zaměřujících se na zmapování intervence ze strany personálu oddělení 

ohledně dotazu pacienta, zda nechce přestat kouřit či nabídky pomoci s odvykáním kouření 

vyšly v převážné výši negativní odpovědi. Ve skupině L bylo dotázáno 11 respondentů 

(39,29 %) a ve skupině D pouze 3 (10,71 %). Celkově uvedlo 75 % respondentů celého 

výzkumného souboru, že nebyli ani dotázáni, zda nechtějí přestat kouřit. Co se týče nabídky 

pomoci s odvykáním kouření, tak kladně odpovědělo pouhých 10,71 % z celého souboru – 

5 ze skupiny L a pouze 1 ze skupiny D. V případě oddělení krátkodobé léčby (skupina D) se 

za krátkou dobu jejich pobytu (6 týdnů) nedá ani moc dlouhodobě pracovat na odvykání 

kouření, avšak doba pobytu a intenzita psychoterapie na oddělení (skupina L) střednědobé 

léčby (3-6 měsíců) je k tomu rozhodně vhodná. Není tedy zcela uspokojivé, že 82,14 % 

respondentům ze skupiny L nebyla nabídnuta pomoc s odvykáním kouření. Odporuje to i 

tomu, že v současnosti se doporučuje pacientovi nabídnout léčbu současně, samozřejmě 

pokud o to sám má zájem (Králíková in Kalina et al., 2015).  

S výše zmíněnými výsledky koresponduje i vyjádření vzájemného vztahu mezi 

nabídkou pomoci ze strany personálu a zájmem o pomoc s odvykáním kouření ze strany 

respondentů – celkem 35 respondentů (62,5 %) nebyla nabídnuta pomoc a ani o ni nemají 

zájem, oproti tomu pouze 2 respondenti využili nabídky a mají o ni zájem, přitom zájem o 

pomoc uvedlo celkem 8 respondentů. Celkem 11 respondentů (19,64 %) odpovědělo, že neví, 

zda by měli zájem a 10 respondentů (17,86 %) nezkoušeli sami během léčby přestat, ale 

přemýšleli o tom. Rozhodně je namístě pracovat dále s ambivalencí těchto respondentů a 

rozvíjet ji směrem dál k motivaci k odvykání kouření. Celkové číslo 66,07 %, což je celých 

37 z dotazovaných 56 ti respondentů, nemá zájem o pomoc s odvykáním kouření během 

léčby. Výsledky tohoto výzkumu tak vůbec neodpovídají výsledkům zahraničních i českých 

studií (Joseph et al., 2003 in Miovský, Čablová a Jurystová in Kalina et al., 2015; Adamíková, 

2016), které dokládají, že zájem o léčbu závislosti na tabáku na straně pacientů je, avšak 

otázkou zůstává, jak jsou k tomu motivováni ze strany personálu. Podobný výzkum v rámci 

své bakalářské práce provedla u 128 respondentů 5 zařízení ústavní léčby závislostí v ČR 

Adamíková (2016). Zaměřila se na závislost na tabáku u závislých pouze na alkoholu, tak jí 

vyšlo, že 10%) respondentům byla nabídnuta pomoc. Z výzkumu (Adamíková, 2016) také 

vzešlo, že 52 % respondentů by mělo zájem o odbornou pomoc (v tomto výzkumu 14,29 % 

a 19,64 % neví). V případě těchto výsledků je také možné uvažovat o vlivu výzkumníka na 

podobu výsledků. V případě zmíněné bakalářské práce respondenti osobu výzkumníka 

pravděpodobně nikdy neviděli a mohla tak být zajištěna větší anonymita. V případě této 

diplomové práce nejen, že nebylo možné zcela zajistit respondentům jejich anonymitu, ale 
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také se respondenti mohli cítit pod jistým „vlivem“ výzkumníka, který je zároveň terapeutem 

jednoho z oddělení a možná tak „raději“ odpovídali „negativně“, aby se vyhnuli případné 

další konfrontaci či nabídce pomoci. 

Výsledky mapující obavy z případného odvykání kouření během současné léčby jiné 

respondentovy závislosti ukázaly, že v největším počtu by mělo obavy 11 respondentů 

(39.29 %) ze skupiny L a z celkového počtu respondentů 25 % tedy čtvrtina uvedla totéž. 

Nejsou si jisti, neví, zda by měli obavy uvedlo 20 respondentů (35,71 %) z celkového počtu. 

Největší procento, tedy 39,29 % (22) respondentů uvedlo, že by žádné obavy neměli, přesto 

pak v následující otázce s nabídkou možností „různých obav“ uvedlo pouze 7 respondentů, 

že skutečně by žádné obavy nemělo. Je možné to vysvětlit například tím, že uvedená otázka 

je dovedla k zamyšlení a uvědomili si více, co by je při současné léčbě mohlo „ohrozit“, 

čeho by se obávali. Z nabízených možností pak nejvíce respondentů (28) jasně zvolilo obavu 

ze zhoršení nálady (podrážděnost, nervozita apod.) vlivem odvykání kouření, s níž je 

rozhodně možné v rámci léčby, především na oddělení 1A pracovat během psychoterapie a 

taky doporučením vhodné medikace. Další hodně frekventovanou odpovědí byla obava, ze 

současného řešení více závislostí, na což si nevěřilo 16 respondentů. Při tvorbě odpovědí 

této otázky jsem předpokládala, že hodně respondentů by se obávalo „omezení“ kontaktu 

s pacienty, kdy většina chodí kouřit, což vybrali jen 3 respondenti. Při zpracování výsledků 

byl do vzájemného vztahu v kontingenční tabulce dán zájem o pomoc s odvykáním kouření 

a případné obavy. Jasně se ukázalo, že zájem o pomoc s odvykáním kouření by respondenti 

30,36 % neměli, i přesto, že obavy neuvedli. V případě dalšího mapování obav respondentů 

ze současné léčby by bylo zajímavé položit zcela otevřenou otázku a zkoumat tak jejich 

vlastní interpretaci. 

Znalost výhod možné současné léčby závislosti na tabáku a jiné respondentovy 

závislosti uvedli jasně více respondenti ze skupiny L, 8 oproti 2 ze skupiny D. Dalo se to 

očekávat, neboť pacienti na oddělení střednědobé léčby jsou edukováni formou jedné 

pravidelné přednášky a je větší prostor je např. i během skupinové psychoterapie 

konfrontovat s některými negativními dopady jejich kouření. Přesto 46 respondentů 

(82,14 %) z celého výzkumného souboru uvedlo, že výhody nezná. K obdobnému výsledku 

dospěla i Kukaňová (2014) ve své diplomové práci zaměřené na současnou léčbu závislosti 

na nikotinu a alkoholu v podmínkách ústavní léčby. Z výsledků výzkumu práce vzešlo, že 

výhody současné léčby nezná 156 respondentů ze 190 ti dotazovaných. Opět přesto, že velký 

počet respondentů uvedl, že výhody nezná, tak v návazné otázce to opět uvedlo pouze 7 

z nich a ostatní si zvolili některou z nabízených možností. Zcela nejvíce frekventovanou 

odpovědí, výhodou vnímanou 22 respondenty (shodný počet z obou skupin) z celého 

souboru bylo snížení zdravotních rizik při odvykání od další návykové látky. Dle nižšího 

počtu odpovědí (6 a 5) je patrné, že jsou respondenti/pacienti možná málo, především ti 

z oddělení 1A (počet odpovědí 3 a 1), edukováni, že současná léčba další závislosti 

podporuje v abstinenci od všech návykových látek a také, že odvykáním kouření by mělo 

časem dojít ke zlepšení psychického stavu jedince. Možným vysvětlením je ale také pouhá 

zcela jasná preference zdravotních výhod zanechání kouření. 

Na otázku „Kdyby to bylo možné, raději byste nekouřil/a“ jasně kladně odpovědělo 

47 respondentů (83,93 %) celého výzkumného souboru. Aktuální rozhodnutí o zanechání 

kouření pak uvedli pouze 2 respondentky ženy, 4 neví a 9 žen (16,07 %) nechce přestat kouřit. 
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V případě mužů naopak s převahou kladně odpovědělo nejvíce z nich, a to 16 (28,57 %). 

Celkem 12 mužů uvedlo, že neví, 13 přestat nechce. V celkovém počtu respondentů byly 

odpovědi relativně vyrovnané, ale nejvíce odpovědí bylo „ne“, 22 respondentů (39,29 %). 

Bylo by zajímavé dále zmapovat, proč převažují při kladném rozhodnutí zanechat kouření 

spíše muži než ženy.  

Otevřená otázka mapující důvody respondentů, které by je přiměly k zanechání 

kouření, byla zpracována kvalitativně a na základě odpovědí byly utvořeny jejich kategorie. 

Nejvíce respondentů z obou skupin, celkem 41 z celého souboru (73,21 %) uvedlo jako 

důvod zdraví, např. obavy z možných nemocí vlivem kouření, které by je především 

ohrožovaly na životě, obava ze smrti, obecně zhoršení jejich zdravotního stavu apod. Dále 8 

respondentů (14,29 %) jako důvod pro zanechání kouření napsalo vliv okolí – tlak od 

blízkých, kdyby byl partner nekuřák apod. Finance, ať jejich nedostatek nebo rostoucí cena 

cigaret atd., jako důvod byl u 6 ti respondentů (10,71 %). Pouze ze zcela vlastního rozhodnutí 

a přesvědčení by bylo ochotno přestat kouřit 5 respondentů z celého souboru. Nechtějí 

přestat a nebyl by pro ně podstatný žádný důvod uvedli 2 respondenti. Z odpovědí týkající 

se zdraví bylo patrné, že opravdu až viditelné a jasně se projevující zdravotní dopady kouření 

by mohly být důvodem s kouřením skončit. Je samozřejmě lepší motivovat pacienty 

k zanechání kouření ještě, než se takové problémy objeví.  

Další otevřená otázka se zaměřovala přímo na aktuální motivaci – „Co je pro Vás 

hlavní motivací (důvodem) přestat kouřit.“ V interpretaci této otázky zpětně vidím jasně 

problém, že je zvolena pro ty „motivované“ a mohlo se stát, že ti, co nechtějí přestat kouřit, 

by mi ji ani nevyplnili. Ukázalo se to i v odpovědích, kdy 10 respondentů odpovědělo, že 

nyní nemají motivaci nebo nic pro ně není dost motivační a dalších 10 respondentů uvedlo, 

že nechtějí přestat kouřit. Celkem 4 respondenti také odpověděli „nevím“. Celkem těchto 24 

dá se říci „negativních“ odpovědí občas doplňovala i nějaká možná „pozitivní“ odpověď 

(např. možná finance, snad cena, zdraví), avšak převažovala síla dovětku např. „ale teď 

nechci přestat kouřit“. Zdraví, jako např. snížení rizika nemoci, lepší dýchání atd. se 

objevilo v odpovědích celkem 25 respondentů (44,64 %). U 20 ti respondentů (35,71 %) se 

objevila odpověď týkající se financí, např. jejich ušetření, zlepšení finanční situace, vysoká 

cena cigaret apod. Pouze 1 respondent uvedl jako motivaci k zanechání kouření zlepšení 

svého psychického stavu. Je jasné, že uvedená otázka nám nemůže nabídnout jasnou 

odpověď, kolik respondentů a čím jsou motivovaní, ale předkládá jejich možnou motivaci 

k případnému zanechání kouření, z čehož lze také čerpat a usoudit tak vysokou 

motivovanost zdravím, ale i financemi. 

Další otázka zaměřená na motivaci dávala na výběr z mnoha možností a respondenti 

tak mohli vybrat až 3 odpovědi, které by pro ně představovaly největší motivaci. Zde se jasně 

ukázalo, že vůbec nejčastější, těžko hodnotit, jestli pro mnohé největší, jsou finance, tedy 

konkrétně jejich ušetření, pokud by přestali cigarety kupovat. Tuto odpověď uvedlo 40 

respondentů (71,43 %) z celého výzkumného souboru. Celkem 25 respondentů si vybralo 

odpověď „zlepšení tělesného zdraví (např. zlepšit kondici, přestat kašlat)“ a 22 respondentů 

si jako motivaci k odvykání kouření zvolilo odpověď „obava z možných onemocnění (např. 

rakovina, infarkt)“. Shodně pro 16 respondentů byly jako motivace vybrány tyto dvě 

odpovědi: „potřeba nebýt na ničem závislý/á“ a „přestat být otrokem cigaret (neustálé 

myšlenky na ně)“. Větší jasnost motivace by se nabízela při vybrání pouze jedné možnosti, 
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i takto je ale zajímavé pohlížet na frekvenci jednotlivých odpovědí. Jasně se ukazuje, že 

finanční stránka by mohla být silným motivačním faktorem, neboť problém s financemi je u 

závislých obecně častý. 

Poslední 30. otázka v dotazníku byla zaměřená na zmapování připravenosti 

respondentů přestat kouřit. Zde měli respondenti body ohodnotit počtem bodů 1-5 jednotlivá 

tvrzení podle toho, jak si myslí či v jaké míře, se jich samotných mohou týkat, pokud by 

odvykali od kouření. Měli se zamyslet nad tím, do jaké míry by např. mohli být ovlivněni 

abstinenčními příznaky či jaké výhody by znamenalo přestání kouřit. Správně tuto otázku 

vyplnilo 48 respondentů (85,71 %) z celkového souboru 56. Nebylo možné ji při chybném 

vyplnění či spíše nevyplnění hodnotit u 7 respondentů ze skupiny D a u 1 respondenta ze 

skupiny L. Není tedy možné tuto otázku hodnotit v rámci celého výzkumného souboru, ale 

pouze částečně jednotlivé respondenty obou skupin. Podle počtu bodů všech 27 respondentů 

skupiny L, kteří správně vyplnili tuto otázku, jsou připraveni přestat kouřit. Ve skupině D je 

dle získaných bodů připraveno na odvykání kouření 17 respondentů, ale 4 nikoliv. Mohlo 

dojít k jejímu nepochopení vyplnění, což je možné především v případě respondentů 

oddělení krátkodobé léčby (skupina D) přisuzovat aktuálnímu špatnému psychickému či 

fyzickému stavu vlivem abstinenčních příznaků. Jednalo se o poměrně náročnější otázku, již 

bych příště rozhodně neumísťovala až na konec dotazníku. 
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14.  Závěr 

 

Hlavními cíli této diplomové práce bylo: 

• Zjistit míru závislosti na nikotinu u pacientů hospitalizovaných pro jinou závislost.  

• Dozvědět se, zda pacientům byla nabízena i možnost pomoci s odvykáním kouření a zda 

by o ni sami měli zájem. Zmapovat motivaci pacientů k odvykání kouření během nynější 

léčby. 

• Zaměřit se také na zjištění, jestli by pacienti měli obavy z odvykání kouření v průběhu 

této léčby a zda znají výhody současné léčby závislosti na tabáku a jiné jejich závislosti. 

 

U všech 56 ti respondentů výzkumného souboru bylo dle Fagerströmova testu 

nikotinové závislosti zakomponovaného ve výzkumném dotazníku určena jistá míra 

závislosti, tedy všichni byli na nikotinu závislí. U nejvyššího počtu respondentů vyšla 

„vysoká míra“ závislosti, a naopak nejméně frekventovanou byla „velmi vysoká míra“ 

závislosti na nikotinu. Průměrné dosažené skóre bodů ve FTND všech respondentů bylo 4,7 

bodů.  

Naprosté většině respondentů souboru, tedy 89,29 % (50 respondentů) nebyla 

nabídnuta ze strany personálu žádná pomoc s odvykáním kouření. Pomoc byla nabídnuta 

pouze 5 ti respondentům oddělení střednědobé léčby (skupina L) a 1 respondentovi oddělení 

krátkodobé léčby (skupina D). Intervence a nabídka pomoci ze strany personálu byla tedy 

málo častá. Celkové číslo 66,07 %, což je celých 37 z dotazovaných, nemělo zájem o pomoc 

s odvykáním kouření během léčby. Otevřená otázka zaměřená na motivaci čítala nejvíce 

odpovědí (25) týkající se zdraví (např. snížení rizika závažných onemocnění) a odpovědí 

(20) související s financemi (např. zlepšení finanční situace, vysoká cena za cigarety). 

Vysoký počet odpovědí ale také ukázal, že velké procento respondentů není aktuálně 

motivováno, nechtějí přestat kouřit. V uzavřené otázce s výběrem možností odpovědí (max. 

třech) se u 40 respondentů (71,43 %) objevily finance jako hlavní motivační faktor pro 

zanechání kouření.  

Odpovědi respondentů na přítomnost případných obav z odvykání kouření v průběhu 

této léčby byly relativně vyrovnané. Nejvíce z dotázaných 39,29 % (22 respondentů) uvedlo, 

že by obavy nemělo. Nejčastěji zmiňovanou z nabízených možností byla obava z případného 

zhoršení nálady při odvykání od kouření. V případě znalostí výhod 46 respondentů (82,14 

%) z celého výzkumného souboru uvedlo, že žádné výhody nezná. Pří výběru z možných 

odpovědí bylo pak snížení zdravotních rizik díky zanechání kouření tou nejčetněji uváděnou 

výhodou.  

Zrekapitulováním výzkumných cílů a tím hlavních výsledků se dá říci, že se povedlo 

do jisté míry odpovědět na všechny stanovené výzkumné otázky. Rozhodně většího 

rozpracování při další práci by bylo třeba při mapování míry motivace pacientů např. 

využitím konkrétních motivačních dotazníků. Výsledky ukazují na relativně nízký zájem o 

pomoc s odvykáním kouření a na relativně nejasnou motivovanost prokázanou převážně 

negativními postoji k zanechání kouření. Může však jít o odraz postoje k problematice léčby 

závislosti na tabáku ze strany personálu, který se jasně projevil jako nedostatečný minimální 

intervenční otázkou, zda nechce pacient přestat kouřit, i nabídkou pomoci z jejich strany. 
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Jedná se o „propojené nádoby“, kdy edukace o výhodách současné léčby či dostatečné 

zpracování obav z odvykání kouření se mohou pozitivně projevit na změně postoje pacienta. 

Základem je ale motivovanost personálu i přizpůsobení programu či jisté změny zajišťující 

podpůrné prostředí pro odvykání kouření hospitalizovaných pacientů. Není nutné se ihned 

snažit o nastolení zcela nekuřáckého oddělení i personálu, ale možná na začátek postačí se 

problematice závislosti více věnovat a brát ji jako rovnocennou závislost jako jsou ty ostatní.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1 

 

FAGERSTRÖMŮV TEST NIKOTINOVÉ ZÁVISLOSTI 

  

Fagerström Test of Nicotine Dependence (FTND) 

  

Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., Fagerström, K. O. (1991). The 

Fagerström Test of Nicotine Dependence: A Revision of the Fagerström Tolerance 

Questionnaire. British Journal of addiction, 86, 1119-1127.  

 Králíková, E. (2004). Závislost na tabáku a možnosti léčby. Čes. a slov. psychiatrie, 100, 

1, 13-18.  

  

Odpovězte na otázky a spočítejte si body uvedené v závorce za odpověďmi. 

1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?  

 

a) Do 5 minut (3 body)  

b) Za 6-30 minut (2 body)  

c) Za 31-60 minut (1 bod)  

d) Po 60 minutách (0 bodů)  

  

2. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?  

 

a) Ano (1 bod)  

b) Ne (0 bodů)  

  

3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal?  

 

a) První ráno (1 bod)  

b) Kteroukoli jinou (0 bodů)  

  

4. Kolik cigaret denně kouříte?  

 

a) 0-10 (0 bodů)  

b) 11-20 (1 bod)  

c) 21-30 (2 body)  

d) 31 a více (3 body)  

  

5. Kouříte častěji během dopoledne?  

 

a) Ano (1 bod)  

b) Ne (0 bodů)  
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6. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko?  

 

a) Ano (1 bod)  

b) Ne (0 bodů)  

  

 

 

Vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti 

 

Zdroj vyhodnocení: http://www.ecigareta-marion.cz/marion/3-Vse-o-Ekoureni/15-Test-

zavislosti-na-nikotinu, cit. 3.3.2011)  

 

 

V testu je maximální skóre 10 bodů.  

 

Velmi nízká nebo žádná závislost (0-2 body)  

Vaše závislost na nikotinu je buď žádná nebo velmi nízká. Abstinenční příznaky jsou zatím 

velmi slabé a vyskytují se zřídka.  

 

Nízká závislost (3-4 body)  

Vaše závislost na nikotinu je stále ještě poměrně nízká, avšak začínáte již čelit některým 

abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání. 

Začněte tedy odvykat, neboť později to již bude jen těžší. Prozatím byste měli vystačit se 

slabou náhradní nikotinovou léčbou.  

 

Střední závislost (5 bodů)  

Jste závislí na nikotinu. Běžně se u vás objevují abstinenční příznaky. Začněte ihned s 

odvykací kůrou, neboť na tomto stupni již reálně hrozí vznik zdravotních problémů 

způsobených kouřením. Pro odvykání vám poslouží silnější náhradní nikotinová léčba.   

 

Vysoká závislost (6-7 bodů)  

Vaše závislost na nikotinu je vysoká. Kouření přestáváte mít pod vlastní kontrolou. Kromě 

častých abstinenčních příznaků máte vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s 

kouřením.  Pravděpodobnost úspěšného odvykání je bohužel poměrně nízká. Budete k němu 

pravděpodobně potřebovat silnou náhradní nikotinovou léčbu.   

 

Velmi vysoká závislost (8-10 bodů)  

Jste velmi vysoce závislí na nikotinu. Nad kouřením nemáte kontrolu, ono má pod kontrolou 

vás. Čelíte velmi vysokému riziku vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. 

Pravděpodobnost úspěšného odvykání je velmi nízká, neboť máte nepříjemné abstinenční 

příznaky. Hrozí vám úzkosti, deprese a sklony k nadužívání alkoholu. K odvykání proto 

potřebujete nejsilnější náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc.   
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Příloha č. 2 

 

MODIFIKOVANÝ FAGERSTRÖMŮV TEST NIKOTINOVÉ ZÁVISLOSTI PRO 

ADOLESCENTY 

 

 Nonnemaker, J. M., & Homsi, G. (2007). Measurement properties of the Fagerström Test 

for nicotine dependence adapted for use in an adolescent sample. Addictive Behaviors, 32, 

181-186. 

Králíková, E. (2005). Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých, 

5, 327-330.   

  

Odpověz na následující otázky a spočítej si body uvedené v závorce. Čím vyšší bodové 

skóre, tím závažnější je tvoje závislost.  

 

1. Kolik cigaret denně kouříš?  

 

a) Více než 25 (3 body)  

b) 6-25 (2 body)  

c) 1-15 (1 bod)  

d) Méně než 1 (0 bodů)  

  

2. Kouříš víc během prvních dvou hodin po probuzení než ve zbytku dne?  

 

a) Ano (1 bod)  

b) Ne (0 bodů)  

  

3. Jak brzy po probuzení si zapaluješ první cigaretu?  

 

a) Do 30 minut (2 body)  

b) Za déle než 30 minut, ale před polednem (1 bod)  

c) Odpoledne nebo večer (0 bodů)  

  

4. Které cigarety by ses nejméně rád/a vzdal/a (která je nejdůležitější, nejvíc si ji 

vychutnáš)?  

 

a) První ranní (2 body)  

b) Kterákoli před polednem (1 bod)  

c) Kterákoli odpoledne nebo večer (0 bodů)  

  

5. Je pro tebe těžké nekouřit tam, kde to nejde?  

 

a) Ano (1 bod)  

b) Ne (0 bodů)  

  

6. Kouříš, i když jsi nemocný/á a většinu dne jsi v posteli?  

 

a) Ano (1 bod)  

b) Ne (0 bodů)  
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Příloha č. 3  

 

DOTAZNÍK PRO ADOLESCENTY NA MÍRU ZÁVISLOSTI NA NIKOTINU – 

ZTRÁTU AUTONOMIE 

HONC – Hookend of Nicotine Checklist 

 

Zdroj: Hookend on Nicotine Checklist, HONC 

 

1. Zkoušel/a jsi někdy přestat, ale nepovedlo se?  

2. Kouřís teď proto, že je těžké přestat?  

3. Citil/a jsi někdy, že jsi závislý/á na tabáku?  

4. Máš někdy silnou potřebu kouřit?  

5. Měl/a jsi někdy pocit, že prostě potřebuješ cigaretu?  

6. Je těžké vydržet nekouřit tam, kde se to nesmí, třeba ve škole?  

 

Jestli jsi někdy zkoušel/a na nějaký čas přestat kouřit (nebo užívat tabák):  

1. Bylo těžké se soustředit, protože jsi nemohl/a kouřit?  

2. Cítil/a ses víc podrážděný/podrážděná, protože jsi nemohl/a kouřit?  

3. Cítil/a jsi silnou potřebu či nutkání kouřit?  

4. Cítil/a ses nervózně, napjatě a úzkostně, protože jsi nemohl/a kouřit?  

Kladná odpověď na jednu či více otázek znamená ztrátu autonomie a zvýšenou 

pravděpodobnost neúspěšného pokusu přestat kouřit či pozdějšího pravidelného 

kouření. Každá taková odpověď znamená bod a míru ztráty autonomie / míru 

závislosti posoudíme dle bodového rozmezí 0-10. 
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Příloha č. 4 

 

ŠKÁLA ZÁVISLOSTI NA CIGARETÁCH 

CDS – Cigarette Dependence Scale 

 

 

Etter, J. F., Le Houezec, J., Perneger, T. V. (2003). A Self-administered Questionnaire to 

measure Dependence on Cigarettes: The Cigarette Dependence Scale. 

Neuropsychopharmacology, 28, 359-370.  

 

Králíková, E. (2004). Závislost na tabáku a možnosti léčby. Čes. a slov. psychiatrie, 100, 1, 

13-18.  

 

1. Označte míru své závislosti na cigaretách na škále od 0 do 100 (nejsem závislý na 

cigaretách = 0, jsem extrémně závislý na cigaretách = 100).  

 

a) 0-20 (1 bod) 

b) 21-40 (2 body) 

c) 41-60 (3 body) 

d) 61-80 (4 body) 

e) 81-100 (5 bodů) 

 

2. kolik cigaret denně v průměru kouříte? 

 

a) 0-5 (1 bod) 

b) 6-10 (2 body) 

c) 11-20 (3 body) 

d) 21-29 (4 body) 

e) 30+ (5 bodů) 

 

3. Za jak dlouho po probuzení si zapalujete obvykle svou první cigaretu? 

 

a) 0-5 minut (5 bodů) 

b) 6-15 minut (4 body) 

c) 16-30 minut (3 body) 

d) 31-60 minut (2 body) 

e) 61+ (1 bod) 

 

4. Přestat navždy kouřit by pro Vás bylo:  

 

a) nepředstavitelné (5 bodů) 

b) velmi obtížné (4 body) 

c) trochu obtížné (3 body) 

d) celkem jednoduché (2 body) 

e) velmi jednoduché (1 bod) 
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V následujících otázkách označte, prosím, vždy míru Vašeho souhlasu.  

5. Po několika hodinách bez kouření cítím nepřekonatelnou potřebu kouřit.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

6. Představa, že bych neměl u sebe cigarety, u mne vyvolává stres.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

7. Než jdu ven, vždy se ujistím, zda mám u sebe cigarety.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

8. Jsem v zajetí cigaret.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

9. Kouřím příliš mnoho.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

10. Někdy všeho nechám a jdu ven koupit si cigarety.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 
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11. Kouřím pořád.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

12. Kouřím i přes rizika pro mé zdraví.  

 

a) naprosto nesouhlasím (1 bod) 

b) částečně nesouhlasím (2 body) 

c) ani nesouhlasím ani souhlasím (3 body) 

d) částečně souhlasím (4 body) 

e) naprosto souhlasím (5 bodů) 

 

 

 

Vyhodnocení:  

 

Je možné hodnotit jen prvních 5 otázek (CDS 5) nebo všech 12 (CDS 12). V rámci daného 

bodového rozmezí lze odhadnout míru závislosti (není dáno přesněji).  

 

Míra závislosti: CDS 5: rozmezí 5-25 bodů 

                          CDS 12: rozmezí 12-60 bodů.  

 

Pro CDS 12: Do 24 bodů mírná závislost  

                     25-44 bodů střední závislost  

                     45+ silná závislost 
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Příloha č. 5 

 

DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI NA TABÁKU 

 

Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z 

následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji:  

 

1. Cítili jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání po tabáko-

vých výrobcích? 

 Ne – Někdy – Často  

2. Nedokázali jste se ve vztahu k tabákovým výrobkům ovládat? (Např. jste kou-

řili i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste kouřili více, než jste původně 

chtěli?)  

Často – Někdy – Ne  

3. Měli jste po vysazení tabáku odvykací potíže (brzy ráno nebo v situaci, kdy ne-

bylo možné delší dobu kouřit)?  

Ne – Někdy – Často  

4. Zvyšovali jste množství tabákových výrobků, abyste dosáhli účinku, původně 

vyvolaného nižší dávkou?  

Často – Někdy – Ne  

5. Zanedbávali jste kvůli tabákovým výrobkům dobré záliby (např. jste se vyhý-

bali místům, kde se nedalo kouřit) nebo jste potřebovali více času k získání a 

užívání tabákových výrobků. 

Ne – Někdy – Často  

6. Pokračovali jste v užívání tabákových výrobků přes škodlivé následky, o kte-

rých jste věděli?  

Často – Někdy – Ne 

 

Vyhodnocení:  

Spočítejte odpovědi „často“ a odpovědi „někdy“.  

3–6 odpovědi „často“ a „někdy“ znamenají, že se jedná o závislost. 
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Příloha č. 6 

 

MINNESOTSKÁ ŠKÁLA NIKOTINOVÝCH ABSTINENČNÍCH PŘÍZNAKŮ 

 

 

Prosíme, ohodnoťte, co jste pociťovali během posledních 24 hodin. 

0 = vůbec ne; 1 = nepatrně; 2 = středně; 3 = celkem dost; 4 = velmi  

 

1. Zlost, podrážděnost, nespokojenost    0 1 2 3 4  

2. Úzkost, nervozita    0 1 2 3 4  

3. Špatná nálada, smutek    0 1 2 3 4  

4. Touha kouřit    0 1 2 3 4  

5. Obtížné soustředění    0 1 2 3 4  

6. Zvýšená chuť k jídlu, hlad, zvyšování hmotnosti    0 1 2 3 4  

7. Nespavost, obtížné usínání, buzení v noci    0 1 2 3 4  

8. Neschopnost odpočívat    0 1 2 3 4  

9. Netrpělivost    0 1 2 3 4  

10. Zácpa    0 1 2 3 4  

11. Závratě    0 1 2 3 4  

12. Kašel    0 1 2 3 4  

13. Neobvyklé sny, noční můry    0 1 2 3 4  

14. Nevolnost    0 1 2 3 4  

15. Bolení v krku    0 1 2 3 4 
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Příloha č. 7 

 

ŠKÁLA POSTOJŮ K LÉČBĚ ZÁVISLOSTI NA TABÁKU PRO PERSONÁL 

ZABÝVAJÍCÍ SE LÉČBOU JINÝCH ZÁVISLOSTÍ 

 

(Adaptováno podle Hunt JJ, Cupertino AP, Gajewski BJ, Jiang Y, Ronzani TM, Richter 

KP: Staff commitment to providing tobacco dependence in drug treatment: Reliability, 

validity, and results of a national survey, Psychol Addict Behav. 2014;28(2):389-95. Zdroj: 

www.slzt.cz. 

 

1                     2                           3                                4                                5 

 

Silně                  Souhlasím            Nevím                 Nesouhlasím             Silně  

souhlasím                                                         nesouhlasím   

 

Vliv tabáku  

Tabák poškozuje zdraví méně než jiné návykové látky......…………………………...…[   ] 

Kouření neovlivňuje naše klienty tak bezprostředně jako jiné návykové látky …..……..[   ] 

Závislost na tabáku působí našim klientům jen malé problémy, pokud vůbec nějaké…...[   ]  

Pro naše klienty je lepší kouřit tabák než užívat jiné drogy ….....………….…………....[   ] 

Závislost na tabáku neovlivňuje schopnost našich klientů fungovat ve společnosti...…[   ]  

 

Role klinických pracovníků 

Léčba závislosti na tabáku není součástí programu léčby jiných závislostí ...................[   ]  

Programy pro drogově závislé by se měly soustředit na soudem nařízenou léčbu, nikoli 

léčbu závislosti na tabáku ……...……………….…..………………………………….[   ]  

Neměli bychom léčit závislost na tabáku, protože proto zde naši klienti nejsou…...….[   ] 

Závislost na tabáku bychom neměli léčit zároveň s jinými závislostmi …....……….…[   ]  

 

Vliv léčby závislosti na tabáku  

Odvykání kouření by zhoršilo úzkosti a deprese našich klientů .………….………..….[   ] 

Kouření pomáhá našim klientům překonávat každodenní stres ...………..….…...….....[   ] 

Léčba závislosti na tabáku by zpomalila zotavování našich klientů ...………...…….....[   ] 

Není fér brát klientům tabák ………………………………...…………….…..………..[   ]  

Přestat užívat všechny drogy najednou by pro naše klienty bylo příliš náročné ……….[   ] 
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Příloha č. 8 

MOTIVAČNÍ DOTAZNÍK JAKO INTERVENČNÍ A DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ 

 

Cílem tohoto dotazníku je, abyste lépe porozuměl své návykové nemoci a posílil 

motivaci k jejímu překonání. Dotazník vám také umožňuje zmapovat vaši motivaci a zjistit, 

z kterých oblastí života vychází. 

Zakroužkujte odpověď „ano“ nebo „ne“ podle toho, která je blíže pravdě. Pak sečtěte 

kladné odpovědi v jednotlivých sekcích a jejich počty zaneste do tabulky na konci dotazníku. 
 

Tělesné zdraví  

1.  Zhoršila návyková nemoc vaši výkonnost? Ano Ne 

2.  Způsobila vám návyková nemoc bolestivé problémy nebo je zhoršila, včetně např. 

zubních? 
Ano Ne 

3.  Zhoršila návyková nemoc vaši pohyblivost? Ano Ne 

4.  Způsobila vám návyková nemoc úraz? Ano Ne 

5.  Zhoršil se během trvání návykové nemoci váš celkový zdravotní stav? Ano Ne 

6.  Způsobila vám návyková nemoc jaterní onemocnění nebo ho zhoršila? Ano Ne 

7.  Způsobila vám návyková nemoc trávicí problémy nebo je zhoršila? Ano Ne 

8.  Způsobila vám návyková nemoc problémy se srdcem nebo je zhoršila? Ano Ne 

9.  Způsobila vám návyková nemoc problémy s vysokým krevním tlakem nebo je 

zhoršila? 

Ano Ne 

10.  Způsobila vám návyková nemoc onemocnění žilního systému nebo je zhoršila? Ano Ne 

11.  Způsobila vám návyková nemoc problémy s páteří či klouby nebo je zhoršila? Ano Ne 

12.  Způsobila vám návyková nemoc kožní nemoci nebo je zhoršila? Ano Ne 

13.  Způsobila vám návyková nemoc dýchací problémy nebo je zhoršila? Ano Ne 

14.  Přivodila vám návyková nemoc nějaké infekční onemocnění nebo ho zhoršila? Ano Ne 

15.  Způsobila vám návyková nemoc problémy se zrakem nebo je zhoršila? Ano Ne 

16.  Zhoršila návyková nemoc váš sexuální život? Ano Ne 

17.  Prodělal jste v odvykacím stavu nepříjemné tělesné potíže nebo epileptický 

záchvat? 

Ano Ne 

18.  Došlo u vás k těžké otravě alkoholem nebo drogou (předávkování)? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Duševní zdraví 

1.  Způsobila vám návyková nemoc jakékoliv duševní potíže nebo je zhoršila? Ano Ne 

2.  Zhoršila vám návyková nemoc duševní výkonnost? Ano Ne 

3.  Způsobila vám návyková nemoc stavy úzkosti nebo strachu? Ano Ne 

4.  Způsobila vám návyková nemoc stavy smutku nebo výčitky svědomí? Ano Ne 

5.  Způsobila vám návyková nemoc podrážděnost? Ano Ne 

6.  Docházelo u vás v důsledku návykové nemoci ke střídání nálad? Ano Ne 

7.  Vedla u vás návyková nemoc k hněvu? Ano Ne 

8.  Míval jste bažení, tj. silnou a těžko zvladatelnou touhu se návykově chovat? Ano Ne 

9.  Ovládal jste se špatně kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

10.  Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy paměti? Ano Ne 

11.  Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy soustředění? Ano Ne 

12.  Pozoroval jste u sebe v průběhu návykové nemoci poruchy spánku? Ano Ne 

13.  Měl jste v důsledku návykové nemoci nepříjemné sny? Ano Ne 

14.  Vedla návyková nemoc u vás ke stavům zmatenosti? Ano Ne 

15.  Měl jste v důsledku návykové nemoci halucinace? Ano Ne 

16.  Měl jste v důsledku návykové nemoci pocity pronásledování? Ano Ne 

17.  Uvažoval jste v důsledku návykové nemoci o sebevraždě? Ano Ne 

18.  Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci sebevražedného jednání? Ano Ne 
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Součet kladných odpovědí   

 

Vztahy 

1.  Lhal jste kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

2.  Vyčítali vám druzí vaše návykové chování? Ano Ne 

3.  Docházelo kvůli návykové nemoci ve vašich vztazích s lidmi k napětí? Ano Ne 

4.  Trpěl jste kvůli návykové nemoci častějšími hádkami s blízkými lidmi? Ano Ne 

5.  Byl kvůli návykové nemoci ohrožen nějaký pro vás důležitý vztah? Ano Ne 

6.  Ztratil jste kvůli návykové nemoci nějaký pro vás důležitý vztah? Ano Ne 

7.  Oslabila návyková nemoc vaši autoritu a prestiž v širším okolí? Ano Ne 

8.  Oslabila návyková nemoc vaši autoritu a prestiž v rodině? Ano Ne 

9.  Měl jste kvůli návykové nemoci nějaký násilný konflikt s blízkými lidmi? Ano Ne 

10.  Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše komunikace s kvalitními lidmi? Ano Ne 

11.  Přestávaly vás v důsledku návykové nemoci vztahy s lidmi kolem sebe zajímat? Ano Ne 

12.  Přestával jste v důsledku návykové nemoci druhým rozumět? Ano Ne 

13.  Styděl jste se kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

14.  Poškodila návyková nemoc vaši pověst? Ano Ne 

15.  Vyhýbal jste se kvůli návykové nemoci druhým lidem? Ano Ne 

16.  Zanedbával jste kvůli návykové nemoci potřeby druhých lidí? Ano Ne 

17.  Vnímal jste druhé lidi především jako zdroj peněz? Ano Ne 

18.  Cítíte se kvůli návykové nemoci osamělý? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

Pracovní oblast 

1.  Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše pracovní výkonnost? Ano Ne 

2.  Byl jste v důsledku návykové nemoci v práci ospalý a unavený? Ano Ne 

3.  Zanedbal jste kvůli návykové nemoci v práci něco podstatného? Ano Ne 

4.  Chodil jste kvůli návykové nemoci pozdě do práce nebo dříve odcházel? Ano Ne 

5.  Nešel jste někdy kvůli návykové nemoci vůbec do práce? Ano Ne 

6.  Měl jste kvůli návykové nemoci v práci častější slovní konflikty? Ano Ne 

7.  Ohrozila návyková nemoc v práci vaši bezpečnost (např. při řízení auta)? Ano Ne 

8.  Přestávali vám kvůli návykové nemoci v práci důvěřovat? Ano Ne 

9.  Vybíral jste si kvůli návykové nemoci dovolenou po dnech? Ano Ne 

10.  Zhoršila návyková nemoc vaše vzdělání nebo pracovní uplatnění? Ano Ne 

11.  Oslabila návyková nemoc vaši zdravou ctižádost? Ano Ne 

12.  Měl jste kvůli návykové nemoci v práci nějaký násilný konflikt? Ano Ne 

13.  Byl jste kvůli návykové nemoci z práce propuštěn nebo vyloučen ze školy? Ano Ne 

14.  Byl jste kvůli návykové nemoci déle jak měsíc nezaměstnaný? Ano Ne 

15.  Přestávala vás kvůli návykové nemoci práce bavit? Ano Ne 

16.  Ohrožoval jste v práci kvůli návykové nemoci bezpečnost druhých? Ano Ne 

17.  Poklesla v souvislost s návykovou nemocí v práci vaše sebedůvěra? Ano Ne 

18.  Stávalo se, že v souvislosti s návykovou nemoci jste se bál jít do práce? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   
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Právní záležitosti 

1.  Stěžoval si někdo úřadům na vaše chování v důsledku návykové nemoci?  Ano Ne 

2.  Uvažoval jste kvůli návykové nemoci někdy o spáchání trestného činu? Ano Ne 

3.  Spáchal jste někdy kvůli návykové nemoci krádež v rodině? Ano Ne 

4.  Spáchal jste někdy kvůli návykové nemoci krádež mimo rodinu? Ano Ne 

5.  Byl jste někdy přivezen na záchytku? Ano Ne 

6.  Dopustil jste se kvůli návykové nemoci někdy loupežného přepadení? Ano Ne 

7.  Dopustil jste se někdy kvůli návykové nemoci podvodu nebo zpronevěry peněz? Ano Ne 

8.  Dopustil jste se někdy kvůli návykové nemoci výtržnosti? Ano Ne 

9.  Dopustil jste se někdy v důsledku návykové nemoci nedbalostního trestného činu? Ano Ne 

10.  Prodával jste někdy nebo vyráběl kvůli návykové nemoci něco nezákonného? Ano Ne 

11.  Vyhrožoval vám a druhým někdo nebo vás vydíral kvůli návykové nemoci? Ano Ne 

12.  Stýkal jste se kvůli návykové nemoci s lidmi, kteří se trestné činnosti dopouštěli? Ano Ne 

13.  Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání vůči předmětům? Ano Ne 

14.  Dopustil jste se v důsledku návykové nemoci agresivního jednání vůči lidem? Ano Ne 

15.  Byl jste v minulosti odsouzen pro trestnou činnost související s návykovou 

nemocí? 

Ano Ne 

16.  Jste nyní v podmínce nebo máte neodpracované hodiny veřejně prospěšných prací? Ano Ne 

17.  Jste nyní trestně stíhán pro trestnou činnost související s návykovou nemocí? Ano Ne 

18.  Vzhledem k tomu, s jakými lidmi jste se stýkal, obáváte se nyní o svou 

bezpečnost? 

Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   

 

 

Finance a životní úroveň 

1.  Ztrácel jste často kvůli návykové nemoci čas? Ano Ne 

2.  Zhoršovala se v důsledku návykové nemoci vaše finanční situace? Ano Ne 

3.  Spotřeboval jste kvůli návykové nemoci více peněz, než jste stačil poctivě vydělat? Ano Ne 

4.  Odpíral jste si kvůli návykové nemoci kulturu? Ano Ne 

5.  Odpíral jste si kvůli návykové nemoci kvalitní jídlo? Ano Ne 

6.  Odpíral jste si kvůli návykové nemoci přiměřené oblečení? Ano Ne 

7.  Nebyl jste kvůli návykové nemoci ani schopen koupit blízkým lidem dárek k 

narozeninám? 

Ano Ne 

8.  Byl z vás kvůli návykové nemoci někdy bezdomovec? Ano Ne 

9.  Trpěla kvůli návykové nemoci vaše hygiena? Ano Ne 

10.  Půjčoval jste si kvůli návykové nemoci peníze? Ano Ne 

11.  Přišel jste kvůli návykové nemoci o více peněz, než vyděláte za tři měsíce? Ano Ne 

12.  Máte kvůli návykové nemoci dluhy (včetně dluhů vůči blízkým lidem)? Ano Ne 

13.  Máte kvůli návykové nemoci dluhy vyšší než trojnásobek měsíčního platu? Ano Ne 

14.  Máte kvůli návykové nemoci exekuci na plat? Ano Ne 

15.  Vedl jste kvůli návykové nemoci chudý životní styl? Ano Ne 

16.  Byl jste kvůli návykové nemoci nespokojený se svým životem? Ano Ne 

17.  Měl jste pocit, že se kvůli návykové nemoci neovládáte a ztrácíte svobodu? Ano Ne 

18.  Bude se vám dařit lépe, až návykovou nemoc překonáte? Ano Ne 

Součet kladných odpovědí   
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Součty kladných odpovědí v jednotlivých sekcích zaneste do tabulky. Z oblastí, kde je nejvyšší 

počet odpovědí „ano“, vychází vaše nejsilnější motivace k překonání návykového problému. 

 Počet odpovědí „ano“ v 

sekcích 

Pořadí oblastí podle počtu kladných 

odpovědí 

Tělesné zdraví   

Duševní zdraví   

Vztahy   

Pracovní oblast   

Právní 

záležitosti 

  

Životní úroveň   

 

Sečtěte kladné odpovědi ve všech sekcích a získáte celkový motivační skór. Ten se může hodit 

např. při porovnání výsledků s časovým odstupem: 

Celkový motivační skór  

 

Identifikační údaje 

Jméno a příjmení:  

Počet dovršených let věku:  

Hlavní důvod léčby zde:  

Jak dlouho abstinujete od alkoholu, drog 

a hazardu (uveďte počet dní) 

 

 

Sem můžete ještě doplnit své poznámky a postřehy: 
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Příloha č. 9 

 

DOTAZNÍK PRO PACIENTY 

 

 

Pokyny k vyplnění dotazníku: 

Dotazník je konstruován jednak otevřenými otázkami, kde jednoduše vyplníte svoji 

odpověď (na vytečkované řádky), pak otázkami s výběrem z jednotlivých možností 

(zakroužkujete jednu či více) a také jednou otázkou, kde hodnotíte daná tvrzení dle svého 

názoru (otázka číslo 30). Vysvětlení, upřesnění a strohé pokyny ke způsobu zapsání 

odpovědi, jsou uvedeny v závorkách. 

 

1) Pohlaví: 

                            a) muž               b) žena 

 

2) Věk: ............... 

 

3) S jakou závislostí jste primárně nyní na léčbě závislostí? (můžete zakroužkovat 

více možností v případě kombinované závislosti) 

      a) na alkoholu 

            b) na lécích 

            c) na gamblingu (hrací automaty, kurzové sázení apod.) 

            d) na pervitinu 

            e) na marihuaně 

            f) jiné návykové látky (vypište): ………………………………………………  

 

4) Kolik přibližně dní jste nyní hospitalizován/a na tomto oddělení pro léčbu 

závislostí?  (doplňte) ………………… 

 

5) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

                  a) základní 

                  b) střední odborné bez maturity (učiliště) 

                  c) střední odborné s maturitou 

                  d) vyšší odborné 

                  e) vysokoškolské 

 

6) Kolik let celkem kouříte? (doplňte) ..................... 

 

7) Kdy jste začal/a pravidelně (každý den) kouřit? (doplňte) ........................ 
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V následujících 6 otázkách číslo 8 až 13 odpovídejte podle svého chování a situace před 

touto léčbou, tedy jak to máte v běžném životě. 

 

8) Jak brzy po probuzení vykouříte první cigaretu?  

                  a) po více než hodině                                                                                        

                  b) za 31-60 minut                                                                                              

                  c) za 6-30 minut                                                                                                

                  d) do 5 minut                                                                                                     

  

9) Je pro Vás těžké nekouřit tam, kde je to zakázáno?  

                  a) ano                                                                                                                

                  b) ne                                                                                                                  

  

10) Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?  

                  a) první ráno                                                                                                     

                  b) kteroukoli jinou                                                                                            

  

11) Kolik cigaret denně vykouříte?   

                  a) méně než 10                                                                                                 

                  b) 11 až 20                                                                                                       

                  c) 21 až 30                                                                                                        

                  d) 31 a více                                                                                                       

 

12) Kouříte častěji (intenzivněji) během dopoledne nežli odpoledne a večer?  

                  a) ano                                                                                                                

                  b) ne                                                                                                                  

  

13) Kouříte, i když jste nemocní tak, že trávíte většinu dne v posteli?  

                  a) ano                                                                                                                 

                  b) ne                                                                                                                   

 

14)  Zkoušel/a jste někdy s kouřením cigaret přestat? 

a) ano (kolik pokusů delších než 24 hodin) (doplňte) …… a jak nejdéle jste 

vydržel/a nekouřit (doplňte)........... 

b) ne 

 

15) Pokud jste se již pokoušel/a přestat kouřit, tak jakým způsobem jste to 

zkoušel/a? (můžete vybrat více možností) 

a) zcela sám, bez pomoci druhých 

b) poradil mi někdo blízký 

c) radil/a jsem se s lékařem nebo jiným odborníkem 

d) pomocí léků – jakých (doplňte): ........................................................... 

e) jinak (doplňte): ..................................................................................... 

f) ne, nezkoušel/a jsem přestat 
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16)  Jaký důvod (důvody) by musel být, abyste přestal/a kouřit? 

(doplňte)………………………………………………………………………… 

 

17)  Kdyby to bylo možné, raději byste nekouřil/a? 

a) ano 

b) ne 

 

18)  Chcete přestat kouřit? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

19) Změnil se nějakým způsobem počet Vámi vykouřených cigaret denně od 

nástupu na tuto léčbu? 

a) ano, před nástupem do této léčby jsem (doma) kouřil (doplňte) …… cigaret 

denně, teď v léčbě kouřím (doplňte) ……. cigaret za den 

b) ne 

 

20)  Byl/a jste během nynější léčby dotázána lékařem (případně terapeutem, 

sestrou apod.), zda nechcete přestat kouřit? 

a) ano 

b) ne 

 

21)  Byla Vám během současné léčby nabídnuta (lékařem, terapeutem, sestrou) 

možnost pomoci také s odvykáním od kouření cigaret? 

a) ano, jakým způsobem (doplňte) ……………………………… 

b) ne 

 

22)  Zkoušel/a jste během této léčby s kouřením cigaret přestat sama? 

a) ano 

b) ne 

c) nezkoušel/a, ale přemýšlel/a jsem o tom 

 

23)  Měl/a byste zájem o pomoc s odvykáním kouření při této léčbě? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

24)  Měl/a byste obavy z případné současné léčby závislosti na tabáku a jiné Vaší 

závislosti? 

a) ano, a jaké (doplňte) ………………………………………………. 

b) ne 

c) nevím 
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25)   Pokud byste jisté obavy měl/a, tak co z nabízených možností by Vaše obavy 

z odvykání kouření během této léčby vystihovalo nejvíce? (můžete vybrat více 

možností) 

a) řešit další závislost by pro mě byla velká zátěž (nevěřím si na to) 

b) budu se cítit tělesně hůře (např. zácpa, nevolnost) 

c) mohla by se mi zhoršit nálada (např. smutek, podrážděnost, nervozita) 

d) zvýší se moje tělesná hmotnost 

e) nebudu si mít jak během léčby krátit čas 

f) přijdu o kontakt se s ostatními pacienty během „kouřových“ pauz 

g) jiné (doplňte): …………………………………………………… 

h) ne, obavy nemám 

 

26)  Znáte výhody současného odvykání kouření společně s léčbou jiné své 

závislosti? 

a) ano, a jaké (doplňte) ……………………………………………………… 

b) ne 

 

27)  Co z nabízených možností by pro Vás mohlo být tou hlavní výhodou současné 

léčby závislosti na cigaretách a závislosti na jiné návykové látce případně 

lécích či gamblingu? 

a) snížení zdravotních rizik při odvykání od další návykové látky 

b) současná léčba další závislosti podporuje ve vytrvání v abstinenci od všeho 

c) zlepší se časem můj psychický stav 

d) smysluplně využiji čas v léčbě i k odvykání kouření 

e) když se již léčím se závislostí, tak proč ne rovnou ze všech 

f) jiná (doplňte): ………………………………………………………… 

g) žádné výhody nevidím 

 

28)  Co je pro Vás hlavní motivací (důvodem) přestat kouřit cigarety? 

(napište)………………………………………………………………………………

. 

            …..................................................................................................................................

. 

29)  Z nabízených možností vyberte, co by pro Vás bylo nejvíce motivací 

(důvodem) pro přestání kouřit (vybrat můžete až 3 možnosti). 

a) potřeba nebýt na ničem závislý/á 

b) přestat být „otrokem cigaret“ (neustálé myšlenky na ně) 

c) zlepšení tělesného zdraví (např. přestat kašlat, zlepšit fyzickou kondici) 

d) obava z možných onemocnění (např. rakovina, infarkt) 

e) vadí to mému okolí, rodině (např. zápach v dechu) 

f) zaměstnání (např. kouřil jsem jen já, budu mít více času na samotnou práci) 

g) ušetření financí za kupované cigarety 

h) budu mít možnost čas využít lépe (např. koníčky, rodina) 
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30) Ohodnoťte následující tvrzení počtem bodů: 1 bod = vůbec 

                                                                                         2 body = poněkud ano 

                                                                                         3 body = spíše ano 

                                                                                         4 body = velmi 

                                                                                         5 bodů = extrémně 

             

            Tvrzení: 

1. Možná se budu při odvykání cítit podrážděný/podrážděná. …..... 

2. Možná budu více ve stresu, pokud přestanu kouřit. …..... 

3. Přestat kouřit je složitější, pokud jsou v mém okolí jiní kuřáci. ….... 

4. Budu se muset potýkat s abstinenčními příznaky, pokud přestanu kouřit. …..... 

5. Pokud přestanu kouřit, snížím riziko vzniku závažných onemocnění, rakoviny 

nebo srdečních nemocí. ….... 

6. Pokud přestanu kouřit, budu dobrým příkladem pro své okolí. …..... 

7. Oblečení, auto i můj domov budou vonět, pokud přestanu kouřit. ….... 

8. Když přestanu kouřit, nebudou lidé v mém okolí vystaveni pasivnímu 

kouření. ….... 
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Příloha č. 10 

 

INFORMACE O VÝZKUMNÉ STUDII 

 

Vážený paciente, pacientko. Jmenuji se Tereza Kárníková, pracuji v Psychiatrické 

nemocnici v Havlíčkově Brodě na odd. 1a pro střednědobou léčbu závislostí jako 

adiktoložka. Nyní v rámci magisterského studia oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze píši diplomovou práci na téma „Motivace k odvykání kouření u 

pacientů léčících se s jinou závislostí“, pod vedením paní Mgr. Lenky Šťastné Ph.D.  

    Hlavní částí diplomové práce je výzkumná studie, která mapuje problematiku odvykání 

kouření u pacientů léčících se na oddělení závislostí, konkrétně na odd. 1 a odd. 1a pro léčbu 

návykových nemocí v PN v Havlíčkově Brodě. Dotazník, jenž právě držíte v ruce, bude 

sloužit pro další výzkum této oblasti. Jeho účelem je zmapovat Vaše zkušenosti s odvykáním 

od kouření cigaret, Vaši motivaci k odvykání kouření a Váš případný zájem o současnou 

léčbu závislosti na nikotinu během Vaší hospitalizace s jinou závislostí. Také je cílem zjistit, 

zda Vám byla možnost léčby závislosti na nikotinu v nynější léčbě nabídnuta, zda máte 

případně nějaké obavy ze současné léčby a jste si vědomi výhod, jež z takové léčby pro Vás 

mohou plynout.  

    Díky Vašim odpovědím se budete moci podílet na možném rozvoji přístupu k odvykání 

kouření, přístupu k pacientům, kteří se během hospitalizace na léčbě primárně s jinou 

závislostí rozhodnou, sami nebo s podporou zdravotnického personálu, zároveň řešit 

závislost na tabáku. Váš názor a zkušenosti jsou velmi důležité a pro Vás to znamená jen 

několik málo minut soustředění. Pochopitelně, že vyplnění dotazníků je zcela dobrovolné a 

anonymní a zavazuje mne k dodržování Vašeho práva na soukromí. Z výzkumné studie máte 

právo kdykoliv odstoupit. V případě dotazů mne můžete kontaktovat na emailovou adresu: 

terkakarnik@seznam.cz. 

    Srdečně děkuji Vám všem, kdo jste mi pomohli ve výzkumu vyplněním tohoto dotazníku. 

Velmi si vážím spolupráce každého z Vás. 

 

                                                                                                              Tereza Kárníková 

                                                                                                            terkakarnik@seznam.cz 
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Příloha č. 11 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Informovaný souhlas s účastí na výzkumné studii diplomové práce s názvem 

„Motivace k odvykání kouření u pacientů léčících se s jinou závislostí“.  

 

Součástí diplomové práce s názvem „Motivace k odvykání kouření u pacientů léčících se s 

jinou závislostí“, je výzkumná studie, která mapuje problematiku odvykání kouření u 

pacientů léčících se na oddělení závislostí. Dotazník, jenž právě držíte v ruce, bude sloužit 

pro další výzkum této oblasti. Jeho účelem je zmapovat Vaše zkušenosti s odvykáním od 

kouření cigaret, motivaci a Váš případný zájem o současnou léčbu závislosti na nikotinu 

během Vaší hospitalizace s jinou závislostí. Díky Vašim odpovědím se budete moci podílet 

na možném rozvoji přístupu k odvykání kouření během hospitalizace na léčbě primárně 

s jinou závislostí. Váš názor a zkušenosti jsou velmi důležité a pro Vás to znamená jen 

několik málo minut soustředění. Pochopitelně, že vyplnění dotazníků je zcela anonymní a 

zavazuje mne k dodržování Vašeho práva na soukromí. 

 

Já, účastník výzkumné studie, prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na 

výše jmenované výzkumné studii a že se ji chci dobrovolně zúčastnit. Beru na vědomí, že 

údaje poskytnuté pro účely této výzkumné studie jsou anonymní a nebudou použity jinak, 

než k interpretaci výsledku provedeného dotazníkového šetření a publikaci těchto výsledků 

v rámci výše jmenované diplomové práce. Rovněž beru na vědomí, že mohu od 

dotazníkového šetření kdykoli, podle svého vlastního uvážení, ustoupit.  

 

 

 ………………………..                                                                      …………………………. 

Tereza Kárníková                                                                                 podpis účastníka studie 

realizátorka výzkumné studie 
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Příloha č. 12 

 

JSTE PŘIPRAVENI PŘESTAT KOUŘIT 

  

Ohodnoťte následující tvrzení uvedeným počtem bodů:  

 

1 bod – vůbec  

2 body – poněkud ano  

3 body – spíše ano  

4 body – velmi  

5 bodů – extrémně  

  

Tvrzení: 

 

1. Možná se budu při odvykání cítit podrážděný/podrážděná. ……  

2. Možná budu více ve stresu, pokud přestanu kouřit. …… 

3. Přestat kouřit je složitější, pokud jsou v mém okolí jiní kuřáci. …… 

4. Budu se muset potýkat s abstinenčními příznaky, pokud přestanu kouřit. ……  

5. Pokud přestanu kouřit, snížím riziko vzniku závažných onemocnění, rakoviny, nebo 

srdečních nemocí. …… 

6. Pokud přestanu kouřit, budu dobrým příkladem pro své okolí. ……  

7. Oblečení, auto i můj domov budou vonět, pokud přestanu kouřit. …… 

8. Když přestanu kouřit, nebudou lidé v mém okolí vystaveni pasivnímu kouření. ……. 

  

 

 

Výsledky: Sečtěte počet bodů. 

  

Pokud je váš součet 16 a více:  

Jste odhodláni přestat kouřit. Jste připraveni na veškerá úskalí spojená s odvykáním kouření. 

Navštivte lékaře, který Vám s odvykáním pomůže.  

 

Pokud je váš součet 15 bodů a méně:  

Zatím nejste zcela rozhodnuti přestat s kouřením. Seznamte se s riziky kouření, možnostmi 

léčby a pomocí při odvykání. Pokud si nejste jistí, navštivte lékaře, který Vám pomůže dobře 

se rozhodnout.  

 

 

 

 

 


