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Resumé 

Práce se zabývá vztahy a jejich změnou v rodinách drogově závislých osob 
absolvujících dlouhodobou léčbu v terapeutické komunitě. Konkrétně se jedná o 
Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi u Liberce. Ve 
zkoumaném vzorku je 30 osob. Práce mapuje pomocí použitých metod situaci 
v rodinách závislých osob před nástupem na léčbu. Uvádí četnost výskytu 
drogově závislých osob v dysfunkčních rodinách. Dále popisuje práci s rodinou 
v terapeutické komunitě. Šetřením zjišťuje, jestli má délka léčby vliv na navázání 
a upevnění rodinných vazeb. Následně porovnává, zda má navázání kontaktu osob 
s rodinou a vytvoření zázemí vliv na další život v abstinenci. 

 

Summary 

The dissertation is concerned with relations and their changes in families of drug 
addict people, which passed a long-lasting therapy in a therapeutical community. 
This specifically refers to the Therapeutic Community for the Drug Addict in 
Nová Ves near Liberec. There were 30 persons involved in this research. With the 
aid of applied methods, the working surveys a situation in the families of drug 
addict people before they have started their therapy. Gives a number of an 
appearance of drug addict people in dysfunctional families. Next it reports 
cooperation with these families in a therapeutical community. And investigates, if 
a therapy duration affects an establishment and a fixation of family relations. 
Finally it confers, whether a link-up with the family and a creating of a family 
atmosphere influence a following drug abstinence life. 

 

Zusammenfassung 

Die Arbeit befasst sich mit den Beziehungen und mit unrer Veränderung in den 
Familien der drogensüchtigen Personen, die die lengfristige Behandlung in der 
therapeutischen Gemeinschaft absolvieren. Konkret handelt es sich um die 
Therapeutische Gemeinschaft für Drogensüchtige in Nová Ves bei Liberec. Der 
untersuchte Komplex umfasst 30 Personen. Die Arbeit stellt mit Hilfe der 
benutrten Methoden die Situation in den Familien der drogensüchtigen Personen 
dar. Sie führt die Zahl des Vorkommens der drogensüchtigen Personen in den 
Dysfunktionsfamilien an. Weiter beschreibt sie die Arbeit mit der Familie in der 
therapeutischen Gemeinshaft. Durch die Untersuchung stellt die Arbeit fest, ob 
die Länge der Kur den Einfluss auf Anknüpfen und Verfestigung der 
Familienbeziehungen hat. Nachfolgend vergleicht sie, ob das Anknüpfen des 
Kontakts der Personen mit der Familie und Schaffen des Hinterlands den Einfluss 
auf weiteres Leben in Abstinention hat. 
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ÚVOD 
V této práci se chceme věnovat významu práce s rodinou drogově závislých lidí, 
kteří se léčí v terapeutické komunitě. Především se nám jedná o ozdravení a 
navázání vztahů lidí léčících se z drogové závislosti s rodinou. 

Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní části. V jedné jsou uvedeny informace 
o drogách, o závislosti na drogách, a o důsledku braní drog. Druhá část je 
orientována na význam rodiny, zabývá se možnou příčinou delikvence dětí, 
vztahy v rodině a končí obecnými informacemi o rodinné terapii. 

Praktickou část jsme prováděli v Terapeutické komunitě pro drogově závislé 
v Nové Vsi u Liberce (dále TKDZ). Systematická práce s rodinou zde neprobíhala 
od založení komunity, ale stala se doplňkovým programem v době nedávné. 
Rozhodnutí zapojit rodinu do terapeutického dění, bylo často diskutovaným 
tématem. Na jednu stranu terapeutický tým uznával význam rodiny podílející se 
na léčbě. Na druhou stranu tu byly obavy z toho, zda práce s rodinou nebude 
přílišnou zátěží, jestli bude fungovat, a také jestli se budou moci zapojit i 
terapeuti, kteří nemají dostatečné zkušenosti a kvalifikaci v tomto oboru. 
V současné době tento program v TKDZ funguje a díky tomu můžeme zjišťovat, 
zda výsledky práce jsou přínosem pro všechny zúčastněné. 

Praktická část práce začíná informacemi o TKDZ. Dále jsme se zaměřili na 
rodinné prostředí, ze kterého pocházeli klienti, které jsme zahrnuli do 
zkoumaného vzorku. Jsou zde uvedeny metody, kterými jsme zjišťovali informace 
o klientech. Hlavním cílem šetření je zjištění, zda rodinná terapie prováděná 
formou rodičovských víkendů, má vliv na obnovu vztahů mezi rodiči a dětmi, a 
následně jestli mají obnovené vztahy vliv na klientovu abstinenci v samostatném 
životě. 

Přínosem bakalářské práce by mělo být potvrzení významu práce s rodinou 
v TKDZ, i když se jedná o program doplňkový. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 DROGY JAKO GLOBÁLNÍ PROBLÉM 
KALINA (1, str. 15) uvádí, že: „V novodobé historii šíření a zneužívání drog, 

tj. v 19. a 20. století, se rozlišují tři období. 

1. Asi do r. 1960 se drogy pokládaly za odborný problém, kterým se zabývala 

poměrně úzká skupina vysoce kvalifikovaných specialistů – kriminalistů na 

straně potírání trestné činnosti, lékařů – psychiatrů na straně léčení závislostí. 

2. V letech1960 – 1990 se drogy stávají zejména ve vyspělých zemích 

problémem společenským, který se dotýká mnoha sociálních vrstev a skupin, a 

stejně tak mnoha profesí. V tomto období dochází v USA a v západní Evropě 

k enormnímu nárůstu užívání drog s vážnými zdravotními a sociálními 

důsledky, což kvalitativně změnilo koncepce a přístupy drogových politik. 

3. Od r. 1990 již mezinárodní společenství (v Globálním akčním plánu VS OSN 

z r. 1991) charakterizuje problém drog jako problém globální. 

„Globální problém“ má tyto charakteristiky: 

• ovlivňuje prakticky všechny země světa, 

• každá země v něm má svou úlohu – u drog se rozlišují země producentské, 

transitní a spotřebitelské (od poloviny 90. let se ČR stala v tomto globálním 

smyslu z transitní země zemí spotřebitelskou, i když transit přes naše území 

pochopitelně stále probíhá a nevymizela ani místní produkce, 

• takřka nikdo nezůstává stranou – každá rodina a každý jednotlivec ve své roli 

osobní, pracovní či sociální přichází s problémem drog do styku minimálně 

jako s konkrétním rizikem, 

• globální problém nelze řešit na jednom místě a jedním přístupem, vyžaduje 

mezioborovou, meziresortní, mezisektorovou a mezinárodní spolupráci. 

Globalizace drogového problému souvisí zejména s vytvořením světového 

nezákonného trhu s drogami, který (včetně prekursorů a pomocných látek) je mezi 
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světovými nezákonnými trhy první co do rozsahu a druhý co do finančního 

obratu. 

Drogy jako globální problém s námi přešly práh 21. století. Je zjevné, že tento 

fenomén nezmizí zavíráním očí, zbožným přáním ani politickou vůlí. Je třeba se 

s ním naučit žít, sledovat jej a dělat, co je možné a efektivní. Spíše pragmatický a 

nedoktrinářský přístup EU, založený více na odborných přístupech než na 

politických postojích, je rámcem, v němž se v budoucnu bude pohybovat i Česká 

republika.“ 

1.1 SITUACE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

Podle TYLERA (17, str. 410): „V ČR neexistuje přesná evidence problémových 

uživatelů drog a závislých. Odhady se často liší až v řádech. Existující drogový 

informační systém monitoruje tzv. „incidenci problémových uživatelů drog“, kam 

patří nově evidovaní uživatelé v jednom kalendářním roce v dostupné síti 

zdravotnických i nezdravotnických zařízení. Každým rokem pak počet těchto 

nově evidovaných problémových uživatelů narůstá. Kategorie „problémový 

uživatel“ pak představuje obvykle pravidelné užívání drog s různě vyjádřenými 

zdravotními či sociálními problémy, nikoliv však nutně se závislostí na drogách. 

Z evidence je zřejmé, že nejčastěji užívanou základní drogou mezi již 

problémovými uživateli drog je pervitin a ostatní stimulacia, výrazně však narůstá 

od roku 1994 počet uživatelů vysoce návykového heroinu. Typická věková 

hranice u prvních experimentů s nealkoholovými drogami je podle statistik 13 až 

17 let. Nejčastěji užitou první drogou je marihuana, organická rozpouštědla a 

pervitin. Jako místo prvního setkání s drogou uvádí většina uživatelů rockové 

koncerty, kluby, diskotéky, večírky, ale také např. školu.“ 

Situaci u nás popisuje VÁGNEROVÁ (4, str. 307) následovně: „V české 

společnosti je silná tendence drogově závislé stigmatizovat a sociálně izolovat. 

Z takového postoje vyplývá určité riziko. Člověk užívající drogy získá nálepku 

feťáka, který není běžně přijatelný, jemuž se každý vyhne. Pohrdání a odpor 

společnosti narkomana nakonec donutí, aby se identifikoval s drogovou 

subkulturou, přijal její hodnoty a normy, protože to je jediná skupina, která jej 
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neodmítá. Negativní postoj společnosti představuje problém i pro vyléčené 

narkomany, které ani potom nikdo neakceptuje a lidé k nim mají i nadále 

nedůvěru. Riziko recidivy bývá posilováno nedostatkem sociálních kontaktů 

s jinými lidmi, než jsou drogově závislí. Člověk, který užívá drogy a je jimi nějak 

ovlivněn, není schopen bariéru nedůvěry a odmítání překonat. Svět je pro drogově 

závislého příliš složitý, nepříjemný a nepřátelský. Necítí se v něm jistě, reaguje 

úzkostí a potřebou obrany, nejčastěji pomocí drog. 

Závislý člověk postupně selhává v profesní roli, není schopen chodit pravidelně 

do školy nebo zaměstnání. Pod vlivem drogy bývá unaven, není schopen 

požadovaného výkonu, nemůže se soustředit, a navíc většinou ztrácí motivaci 

k takové činnosti. Nakonec je jeho chování natolik neúnosné, že je vyloučen ze 

školy,případně ukončen jeho pracovní poměr. Stává se nezaměstnaným a nemá 

ani motivaci hledat jiné uplatnění. Závislý člověk ztrácí většinu svých sociálních 

rolí, nakonec přetrvává a dominuje pouze role narkomana. Pro svou závislost není 

schopen tyto role plnit, jeho chování má pouze jeden cíl: získat drogu a užít ji.“ 

1.2 RIZIKO VZNIKU ZÁVISLOSTI 

Podle VÁGNEROVÉ (5, str. 58): „Riziko vzniku závislosti na drogách je 

nejvyšší v době dospívání. V tomto období má značný význam přítomnost, 

výstrahy, které se týkají možného ohrožení v budoucnosti nemají velkou 

přesvědčivost. Navíc se obecně zvyšuje tendence experimentovat s rizikem, 

mladým chybí zkušenost a náhled na vlastní zranitelnost. Užívání drog je často 

atraktivní právě proto, že je sociálně odmítáno. Odmítání hodnot a stylu života 

dospělých se projeví i ochotou zkusit drogu. Vytváření vlastní identity je náročný 

proces, dospívající se často dostává do situace kdy nemá dostatek sebedůvěry. 

Prostřednictvím drogy může dosáhnout euforie, uvolněnosti a potřebné 

sebejistoty. Má pocit, že všechno je snadné a možné zvládnout, o případném 

riziku vůbec neuvažuje. Nepřipouští si, že proklamovaná nezávislost a svoboda 

v rozhodování o svém dalším životě bude právě tímto způsobem zmařena. 

Aktuálně se cítí dobře, a to mu stačí.“ 

VÁGNEROVÁ (4, str. 297) uvádí tyto „sociální rizikové faktory: 
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• Městské prostředí, kde je větší pravděpodobnost nabídky drogy. 

• Porucha funkce rodiny, kde dítě není citově akceptováno ani vhodně 

vychováváno, kde chybí disciplíny. 

• Rodiče nadměrně užívající léky nebo alkohol a vytvářející sociální model 

způsobu řešení potíží. 

• Nižší úroveň vzdělání, které předcházela neúspěšnost ve škole (často 

posilovaná dysfunkčností rodiny), 70 % závislých jedinců mělo pouze 

základní vzdělání. 

• Zvýšený vliv party (subkultury), která má své vlastní, odlišné hodnoty a 

normy.“ 

1.3 VZNIK ZÁVISLOSTI 

SOCHŮREK (10, s. 22) uvádí, že: „na vznik drogové závislosti spolupůsobí čtyři 

základní faktory: 

• Typ, charakter a dostupnost drogy – vedle preference účinku jednotlivých 

drog nebo jejich skupin se jako ještě důležitějším jeví dostupnost drogy, 

zejména dostupnost ekonomická. 

• Struktura osobnosti – jde o širokou škálu problematiky. K drogám se 

uchylují většinou lidé úzkostní, ti, kteří neumí vyřešit přirozeně své problémy, 

lidé s různými anomáliemi psychiky. 

• Působení sociálního prostředí (společenské a psychologické vlivy) – jde 

zejména o vliv part, ale i celkově příznivému klimatu pro zneužívání drog 

ve společnosti. 

• Podnět, spouštěcí či provokující faktor – může jím být momentálně tíživá 

situace, stres či pocit jedince, že není schopen adekvátně vyřešit aktuální 

problém. Častou motivací je i snaha neodlišovat se od skupiny, někdy i 

zvědavost.“ 

Podle KOUKOLÍKA a DRTILOVÉ (14, s. 134) se o závislosti na psychotropní 

látce uvažuje, „jakmile se její příznaky projevují souvisle po dobu aspoň jednoho 
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měsíce před vyšetřením anebo se objevují opakovaně v delším časovém úseku. 

Závislost vymezuje současná přítomnost alespoň tří z následujících příznaků: 

Látka je užívána často ve větších množstvích nebo delší dobu než užívající 

zamýšlel. Závislý člověk má za sebou jeden nebo víc neúspěšných pokusů snížit 

množství užívané látky anebo její příjem dostat pod kontrolu nebo si vytrvale 

přeje, aby se mu to povedlo.Mnoho času věnuje získávání látky anebo tomu, že se 

z jejích účinků zotavuje. Časté jsou příznaky intoxikace anebo příznaky z odnětí 

látky v době, kdy mají být plněny úkoly v zaměstnání, doma nebo ve škole. 

Závislý člověk pokračuje v užívání látky, i když to ohrožuje jeho zdraví. 

Zneužívání látky způsobí omezení anebo opuštění důležitých aktivit sociálních či 

profesních anebo činností ve volném čase. 

Látka je užívána, přestože si je závislý člověk vědom, že její trvající nebo 

opakované užívání povede k tělesným, duševním nebo společenským obtížím. 

Tolerance látky je zvýšená, což znamená, že k vyvolání stejného účinku je nutná 

větší dávka. U závislého jedince se projevují příznaky z odnětí látky. Látka je 

užívána za účelem zamezení nebo odstranění příznaků z jejího odnětí.“ 

PRESL (18, s. 9) definuje drogy a závislost „Co je vlastně droga? Existuje celá 

řada definicí, ale nejstručněji lze asi drogu chápat jako každou látku, ať již 

přírodní nebo syntetickou, která splňuje dva základní požadavky: 

1. má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání 

okolní reality, mění naše "vnitřní" naladění – prostě působí na psychiku, 

2. může vyvolat závislost, má tedy něco, co se z nedostatku vhodnějšího 

pojmenování někdy označuje jako "potencionál závislosti". 

Jestliže se podíváme kolem sebe, vidíme, že jsme drogami různého typu 

obklopeni skutečně na každém kroku. Látky ovlivňující psychiku a schopné 

vyvolat závislost jsou všude kolem nás. Vstoupíme-li do běžného obchodu 

s potravinami, zjistíme, že drogy tvoří podstatnou část současné nabídky. Jedná se 

o drogy v naší společnosti tolerované, tedy o drogy "legální". Jde především 

o alkohol, od piva přes víno až k destilátům. Přísně vzato, drogovou definici by 
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splňovala i káva, ale i třeba zdánlivě zcela nevinný čaj. O drogových účincích 

tabákových výrobků všeho druhu též netřeba pochybovat. 

Člověk ani nemusí pracovat v oboru, který se zabývá přímo drogovými 

závislostmi. Již při běžné znalosti světové literatury pozorujeme, že drogy 

provázely vývoj naší civilizace od samého počátku, jsou neoddělitelným prvkem 

našeho současného života a není důvodu se domnívat, že by mělo v budoucnosti 

dojít k nějakým zásadním změnám.“ 

1.4 SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY ZÁVISLOSTI 

VÁGNEROVÁ (4, s. 305) vidí sociální důsledky závislosti následovně: 

„Závislost na psychoaktivních látkách má významné sociální důsledky, které 

často vyplývají z psychických změn a odlišného chování závislých lidí. Závislý 

jedinec přestává respektovat příslušné normy, neplní svoje povinnosti, přestává 

chodit do zaměstnání nebo do školy. 

Mění se jeho vztahy s lidmi. Chování závislého člověka je pro jeho okolí 

většinou nepřijatelné. Pod vlivem změny své hodnotové orientace (kde získává 

nejvýznamnější postavení droga) přestávají mít ostatní hodnoty svůj význam. 

Závislý člověk se stává nespolehlivým, sobeckým a necitlivým k potřebám 

ostatních lidí. Ačkoli demonstruje svou svobodu, je v základních věcech odkázán 

na okolí, není soběstačný. Parazituje na rodině, protože v pokročilejší fázi není 

schopen pracovat, a pokud něco vydělá, utratí to za drogu. Když nemá rodinné 

zázemí, parazituje na společnosti. 

Hodnota drogy je pro závislého člověka tak silná, že je pro její získání ochoten 

krást, prostituovat apod. Je schopen podvádět a využívat i blízké lidi. Činí to tak 

dlouho, dokud se tyto vztahy závažným způsobem nenaruší. Člověk závislý 

na droze se postupně stává pouhou přítěží, rodina rezignuje, když vyčerpala 

všechny dostupné možnosti. 

Hlubší a kvalitnější citový vztah nevydrží, ani když užívají drogu oba partneři. 

Schopnost navázat a udržet citový vztah závislost na psychoaktivní látce ničí. 

Droga má větší subjektivní hodnotu než všechno ostatní.“ 
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VÁGNEROVÁ (5, s. 66) dále uvádí: „Častým důsledkem drogové závislosti je 

trestná činnost. Její finanční náročnost, změna osobnosti (ztráta zábran, 

neschopnost sebeovládání, bezohlednost a egocentričnost) a hodnotového systému 

zvyšují pravděpodobnost takového jednání. Kriminální chování je většinou nějak 

spojeno s drogou (výroba a distribuce drog, krádeže a vloupání zaměřené na jejich 

získání, násilné trestné činy pod vlivem intoxikace apod.). Tito lidé se mohou 

snadněji stát i obětí nějaké trestné činnosti (pohlavního zneužívání, ublížení 

na zdraví apod.). Mnozí drogově závislí končí jako bezdomovci.“ 

Kromě sociálních důsledků závislosti jsou významné také somatické a psychické 

důsledky. Mezi nejčastější somatické důsledky patří poškození zdraví – ledvin, 

cév, zažívacího traktu, jater. Často mají drogově závislí některý typ hepatitidy, 

celkově ztrácí fyzickou kondici, na pohled bývá zřejmá zchátralost, vyhublost a 

nedbalost o svůj zevnějšek. 

Po psychické stránce je takový člověk labilnější, jeho reakce nebývají přiměřené 

dané situaci, nemá potřebné sebeovládání. Špatně se soustředí, má také horší 

paměťové funkce. Celkově se mění celá jeho osobnost, má jiné vlastnosti a jinou 

hierarchii hodnot. 

1.5 DROGY A JEJICH DĚLENÍ 

SOCHŮREK (10, s. 21) definuje drogy následujícím způsobem: „Drogami 

nazýváme psychoaktivní látky, které mají rychlý vliv na chování, vědomí a náladu 

člověka. Preciznější definici podává Rubeš, který drogu definuje jako každou 

látku, která vpravena jakoukoliv cestou do lidského organismu zasahuje 

především do jeho vyšší nervové činnosti a mění dočasně pocity prožívání, 

nálady a vyladění duševního stavu v nejrůznějších směrech od omámení, útlumu 

až po exitaci, podráždění.“ 

Závislost nemusí být jen na jedné droze, ale může být zároveň na více drogách. 

Také hlavní droga nemusí být během drogové kariéry stejná. 

Podle SOCHŮRKA (10, s. 22–23) „Drogy dělíme na: 

• Látky centrálně tlumivé: alkohol, barbituráty, trankvilizéry. 
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• Opiáty: opium a jeho deriváty – kodein, heroin, morfin, methadon. 

• Stimulantia: amfetaminy, fenmetrazin, pervitin, kokain, nikotin, kofein. 

• Halucinogeny: LSD, Mezkalin. 

• Konopí: marihuana, hašiš. 

• Inhalanty (inhalační drogy, sniffing, drogy hloupých): organická 

rozpouštědla a další chemikálie. 

• Závislosti na lécích (zařazení této skupiny je v našem dělení jistě diskutabilní. 

Právem lze namítnout, že většina léčiv nese znaky předešlých skupin nebo je 

dokonce obsahují. Máme však za to, že závislosti na léčivech vykazují jistá 

specifika a jsou důležité zejména při zkoumání problematiky drog 

v delikventní subkultuře, zejména vězněné. Ve vězení totiž dosud tvoří léčiva 

hlavní drogový artikl a stávají se zřejmou náhražkou drog nebo alkoholu.)“ 

1.5.1 Charakteristika drog 

Výše zmiňovaný autor (10, s. 23-26) dále upřesňuje: „nejznámější a 

nejrozšířenější centrálně tlumivou látkou je alkohol. Alkohol má výrazně 

anxiolytické účinky (rozpouští úzkost). Již při poměrně nízké hladině je narušeno 

vnímání a motorika. Přiměřené požívání alkoholu patří ve většině světa 

k běžnému bontonu a společnost alkohol a jeho požívání toleruje a pokládá za 

normální součást života. Odhaduje se, že ve vyspělých zemích má problémy 

s alkoholem asi deset procent dospělé populace. 

Nejznámějším představitelem opiátů je heroin (diacetylmorfin). Heroin byl 

vyroben v roce 1898 a původně se používal jako lék proti kašli, později se jím 

„léčili“ morfinisté. Po roce 1989 se začal lavinovitě šířit i do naší republiky a 

po pervitinu je druhou nejčastěji zneužívanou drogou. 

Typickou vlastností opiátů je nárůst tolerance, tzn., že postižený si na drogu 

rychle přivyká a potřebuje stále vyšší dávky. 

Po počáteční fázi zneužívání opiátů se člověk cítí lépe, dochází k příjemnému 

prožívání. Po čase se však dostavuje abstinenční syndrom a člověk se cítí 
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normálně jen tehdy, když je pod vlivem opiátu. Postupně klesá kontrola vlastního 

chování. Člověk opouští zaměstnání, zájmy, blízké, opouští školu, jeho cílem je 

získat peníze na opatření si drogy. Často se tak dopouští trestné činnosti.“ 

Nejznámější stimulační drogou je pervitin. Po jeho užití je člověk výkonný, plný 

energie, mizí zábrany a únava. Další drogou z této skupiny je kokain. Aplikuje se 

šňupání nebo vpichy a efektem je zvýšená sexuální výkonnost, zvýšené 

sebevědomí, dobrá nálada. 

Mezi halucinogeny patří LSD – derivát kyseliny lysergové. Má nevypočitatelné 

účinky, zvláště nebezpečným je tzv. flash back. LSD u nás není příliš rozšířená. 

Marihuana a hašiš patří do skupiny konopí. Obě tyto drogy obsahují stejnou 

účinnou látku a jsou rozdílné jen v úpravě. Bývají počáteční drogou před 

užíváním tvrdých drog. 

1.6 OBSTÁRÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA NEZÁKONNÉ DROGY 

Jedním z nejčastějších způsobů jak si obstarat prostředky na drogy je trestná 

činnost. Důvod vidí ZÁBRANSKÝ (16, s. 19) následovně: „Na rozdíl od 

závislých na alkoholu, kteří si svou návykovou látku obstarávají pomocí poměrně 

nízkých finančních obnosů, závislý člověk na nelegální droze (vyjma marihuany, 

která je prozatím v ČR extrémně levná a v některých oblastech prakticky 

neobchodovatelná) vydá na vrcholu svého návyku 1000 – 5000 Kč denně (podle 

druhu a množství drogy), což je částka legálními prostředky fakticky nezískatelná. 

To závislé na droze logicky žene do trestné činnosti – ať už do klasické majetkové 

(krádeže, loupeže), nebo do nejefektivnějšího systému pyramidového obchodu 

v lidských dějinách – do dealerství.“  

1.7 LÉČBA ZÁVISLOSTÍ, RELAPS 

„Léčba závislostí je obtížná a zdlouhavá, její efekt nebývá vždy uspokojivý. 

Značná část narkomanů nevydrží zátěž omezení a začne znovu. Nezbytným 

předpokladem je motivace k léčbě a ochota spolupracovat. Riziko recidivy je 

posilováno i nedostatkem kontaktů s jinými lidmi než jsou drogově závislí. 
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K podpoře přijatelného sociálního začlenění slouží komunitní systém léčby, 

kluby, chráněné bydlení a dílny“, uvádí VÁGNEROVÁ (4, s. 66)  

Relaps je v odborné literatuře definován jako návrat k pití nebo užívání jiných 

návykových látek po období abstinence, často doprovázený návratem příznaků 

závislosti. Klíčovým indikátorem posuzování stupně závislosti je rychlost, se 

kterou se příznaky závislosti vrátí. Relaps bývá doprovázen souborem příznaků 

označovaných jako ,,syndrom porušení abstinence“ (deprese, rezignace, pocit 

viny, hněv), ty pak prohloubí a upevní obnovené užívání drogy a mohou vést 

k dalšímu užívání návykových látek. 

2 VÝCHOVA V RODINĚ 
Podle MATOUŠEKA a KROFTOVÉ (12, s. 44) je disciplína v rodině 

uplatňována následujícím způsobem: „Dospívající, který nedokáže dodržovat 

společenské normy, byl pravděpodobně rodiči špatně trénován ve smyslu vnitřní 

disciplíny. Dlouhodobými výzkumy (viz Snyder a Paterson, 1987) je dnes 

dostatečně potvrzeno, že v rodinách delikventně se chovajících adolescentů se 

rodiče méně starají o vytvoření zábran v asociálním chování dětí nebo je jejich 

výchovný styl nekonzistentní – jednou dítě za přestupek trestají vehementně, 

jindy ho za totéž netrestají. 

Také příliš tvrdá disciplína zahrnující agresivní chování rodiče k dítěti je častější 

v rodinách, v nichž se děti chovají delikventně. Dítě se v takové rodině učí 

agresivitě jako dovolenému způsobu chování. Časté a drastické  tělesné tresty jsou 

vždycky málo účinné, dítě se rodiči vnitřně vzdaluje, předstírá, lže a manipuluje, 

aby se tvrdému trestu vyhnulo. Tím jsou paradoxně posilovány způsoby chování, 

kterým má výchova bránit. Všechny popsané nedostatky v uplatňování rodičovské 

disciplíny prokazatelně předcházejí delikventnímu chování dětí a probíhají také 

souběžně s ním.“ 

2.1 MOŽNÁ PŘÍČINA DELIKVENCE DĚTÍ 

MATOUŠEK a KROFTOVÁ (12, s. 45) považují za významný rizikový faktor 

nepřítomnost rodičovské postavy v rodině. „V rodině delikventně se chovajících 
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mladých lidí chybí nejčastěji otec, a to vinou rozvodu nebo kvůli tomu, že 

s matkou dítěte nikdy nezačal žít. Chlapec pak postrádá vzor, s nímž by se mohl 

identifikovat, děvče postrádá model mužského chování, děti obojího pohlaví 

postrádají druhý (specifický) zdroj opory a druhou (specifickou) autoritu. Také 

matka dětí je více zatížena nároky výchovy než matka, která děti vychovává 

společně s manželem. Přítomnost nevlastního otce v rodině může být pro děti 

komplikací i přínosem. 

Rodič, který se chová delikventně, nadměrně pije, bere drogy, je často 

nezaměstnaný nebo má podobné projevy „sociální nepřizpůsobivosti“, také 

zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude během dospívání přestupovat meze 

zákona. Takový rodič má deficit ne-li ve všech, pak ve většině sfér svého působen 

na dítě. 

2.2 CO MOHOU RODIČE UDĚLAT PROTI DELIKVENCI 
SVÝCH DĚTÍ 

Není zaručeno, že v úplné rodině dítě dostává vše, co potřebuje. Také ve výchově 

mohou být mezi matkou a otcem značné rozpory. MATOUŠEK a 

MATULOVÁ(13, s. 38) uvádějí co by mělo být doma určeno zejména, aby se tak 

snížila pravděpodobnost, že dítě skončí ve vězení. 

• Neagresivní řešení konfliktů, 

• odkládání uspokojování svých potřeb, 

• respektování zájmu druhých lidí, vciťování do nich, 

• jasnému odlišování dobra a zla. 

To se ale může podařit jen v atmosféře rodičovského zájmu a respektu, rodičovské 

loajality s dítětem. Výchova proti kriminálnímu chování musí být především 

výchovou k nekriminálnímu chování; výchovou, která je možná jen na půdě 

bezpečných vnitřních rodinných vztahů a jasné hodnotové orientace rodičů. Je 

triviální pravdou , že dítě nedělá to, co po něm rodiče chtějí; dělá to, co mu rodiče 

předvádějí. Nejjednodušším měřítkem rodičovského zájmu o dítě je kvantum 

společně stráveného času. Společná činnost či konverzační téma se už najdou 
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samy. Rodiny „produkující“ kriminálníky jsou ve většině výzkumů 

charakterizovány jako rodiny s atmosférou chladu, odmítání, agresivity a 

bezcitnosti. Naproti tomu rodiny nevychovávající kriminálníky dokážou dětem, 

jak se říkalo za starých časů, vštípit ušlechtilé zájmy. Toto vštěpování začíná 

výběrem hraček, společnou prací, výlety, dovolenou, vyprávěním příběhů 

uchovávajících rodinnou tradici, návštěvou kulturních podniků, komentováním 

filmů a televizních pořadů apod. Je tedy podmíněno společným trávením času.“ 

MATOUŠEK a KROFTOVÁ (12, s. 44) uvádějí, že „Dohled je další parametr 

rodičovského chování, který má prokazatelnou souvislost se souběžným nebo 

pozdějším delikventním chováním dítěte. Míní se jím míra rodičovy 

informovanosti o tom, co dítě dělá ve volném čase, s jakými kamarády se stýká, 

kde se zdržuje, když není doma, kdy se vrací domů, v jakém stavu apod. 

Ukazatele kvantifikující rodičovský dohled mají ve většině longitudinálních studií 

vztah k predelikventnímu nebo delikventnímu chování. Čím hůře rodiče dohlížejí 

na své dítě, tím je, podle studií shrnutých v práci Snydera a Pattersona (1987), 

větší pravděpodobnost, že se dítě dopustí trestného činu, že se trestného činu 

dopustí v časném věku, že jej bude opakovat a že půjde o závažný trestný čin.“ 

3 ÚLOHA RODINY 
SOCHŮREK (9, s. 39) uvádí rodinu jako rozhodujícího činitele v socializaci 

jednotlivce. „Rodina je pro dítě základní sociální skupinou, reguluje a uspokojuje 

jeho potřeby, vytváří mu zázemí, kde nalézá pocit bezpečí, rodiče se stávají pro 

dítě prvními sociálními vzory, které se snaží napodobovat. Zároveň předávají 

dítěti své zkušenosti a názory a vytvářejí v něm určitý systém hodnot, norem a 

zábran. Rodina určuje i další sociální skupiny, do kterých se jedinec zařadí, a to 

zpravidla na základě sociálního statusu rodiny. Úroveň výchovy v rodině je 

ovlivňována dvěma skupinami faktorů – kvantitativními a kvalitativními. Tyto 

faktory se vzájemně prolínají a často i podmiňují, takže je často nelze jednoznačně 

oddělit. 

Kvalitativní stránku tvoří vztah rodičů k dítěti, kvalita jejich výchovného 

působení, vzdělání rodičů, sociální status rodiny. Zde je nutné připomenout, že 
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např. vysoký sociální status rodiny může negativně ovlivňovat kvantitativní 

faktory. Náročné povolání jednoho nebo obou rodičů, veřejné funkce apod. sice 

zvyšují sociální status rodiny, ale na druhé straně snižují množství času, který 

může rodič dítěti věnovat. 

Ke kvantitativním faktorům počítáme množství času, které rodiče dítěti věnují, 

hmotné zabezpečení rodiny apod. 

Z hlediska sociální deviace (sociální patologie) je důležité to, jak se negativní 

rodinné prostředí odráží na pozdějším kriminálním chování dítěte, vyrůstajícího 

v této rodině. O tom, že neúplné, rozvrácené nebo jinak narušené či defektní 

rodiny jsou výrazným kriminogenním faktorem dnes nepochybuje nikdo. Je však 

nutné se vyvarovat zjednodušeného tvrzení, že toto prostředí je pro dítě budováno 

úmyslně.“  

Podle NOŽINY (3, s. 231) je výzkumem jasně prokázána významná úloha rodiny 

při předcházení zneužívání drog. „Pouze jedna třetina dotazovaných uživatelů 

drog vyrůstala v bezproblémovém rodinném prostředí a dobře hodnotila svoji 

primární rodinu. V neúplných a doplněných rodinách jich naopak dospívalo 

plných 45 %. Budoucí toxikomani se často dostávali do konfliktů s novým 

partnerem matky. Nezájem ze strany rodičů vyvolával jejich zápornou reakci a 

navíc znemožňoval včas usměrnit jejich problémové chování. Riziková byla 

ovšem i přílišná aktivita ze strany rodičů (zejména matky), která, stejně, jako 

nezájem, u dětí vzbuzovala negativní reakci. Docházelo ke konfliktům a útěkům 

z domova. Vysoce problémoví byli rovněž jedinci, kteří po odchodu od rodičů 

vyrůstali u prarodičů, kteří je po výchovné stránce nedokázali zvládnout.“ 

VÁGNEROVÁ (4, s. 306) popisuje situaci v rodině drogově závislého 

následovně: „Drogově závislý jedinec devastuje a mnohdy rozbíjí svou rodinu. 

(Jde obyčejně o primární, orientační rodinu, protože závislí lidé bývají mladí. 

Ještě nestačili uzavřít manželství a založit prokreační rodinu.) Reakce rodičů na 

zjištění, že jejich dítě konzumuje drogy, bývá velmi často nepřiměřená a neúčelná 

(typickou reakcí jsou domluvy, vyhrožování, zákazy, výčitky, pláč, které nemají 

žádoucí efekt). Někdy mohou mít rodiče začínajícího narkomana pocit viny, 

hledají příčinu, která k takovému chování vedla. Jindy se snaží svoje dítě chránit a 
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popírají jeho vztah k drogám. Adekvátní reakcí je porada s odborníky 

v centrech pro závislé nebo v AT poradnách.“  

NEŠPOR (7, s. 85) podotýká, že: „Vůči lidem, kteří jsou na drogách závislí, nemá 

smysl uplatňovat fyzické násilí v naději, že se tak „vyléčí“. Fyzické tresty vztahy 

v rodině většinou zhorší, napadený na násilí reaguje často odporem, pocity 

ukřivděnosti a dalším braním drog. U závažnějších problémů s drogami je třeba 

trvat na tom, aby se člen rodiny léčil.“ 

3.1 VZTAHY K PŮVODNÍ RODINĚ 

KALINA (2, s. 98) poukazuje na důležitost zachování a ozdravení vztahů drogově 

závislého s rodinou. „Vztahy s původní rodinou jsou obvykle v různém stupni 

rozvratu. Vývojovým úkolem sice je „získat emoční autonomii na původní 

rodině“, rozvrat však pro to vhodné podmínky nevytváří. Čím je klient mladší, tím 

je důležitější vztahy k původní rodině restaurovat a získat možnost návratu – 

z tohoto východiska je pak dosahování autonomie přirozenější. Předčasné 

osamostatnění bez emočního dozrání může být vážným problémem pro 

budoucnost. U starších klientů, u nichž již separace pokročila, je příznivým 

ukazatelem „vyrovnání“ – smíření, dohoda o řešení případných dluhů, obnova 

komunikace a získání lidské podpory. Zapojit původní rodinu do léčby je takřka 

vždy užitečné a někdy nezbytné – zejména u osob mladších než 18 let nebo 

výrazně nezralých, léčba jednotlivce bez zapojení rodiny nebývá efektivní.“ 

3.2 STRUKTURA RODINY, HRANICE 

KALINA (2, s. 46) uvedl, že: „Normální hranice v rodině jsou jasné, určité, ale 

prostupné pro informace, jednání i emoce: dovolují rozhovor,spolupráci, citový 

vztah. Neurčité,smazané, zcela prostupné hranice jsou vyjádřením poruchy, stejně 

jako druhý extrém, hranice rigidní a neprostupné. 

Základem rodinné struktury je osobní hranice každého jednotlivého člena rodiny, 

protože každý člen rodiny je zvláštní, od ostatních odlišená osobnost. To zní 

zdánlivě samozřejmě, ale terapeuti ze zkušenosti znají rodiče, pro něž jejich syn či 
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dcera není samostatná bytost, ale jenom prodloužení či rozšíření jejich Já a jeho 

potřeb, přání a představ, a stejně tak někteří synové a dcery vnímají své rodiče. 

Pravidla jsou podstatnou částí rodinné struktury a jejího fungování. Mohou-li se 

změnit pravidla, může se změnit i rodinná interakce.“ 

3.3 VZTAHY V RODINĚ V KATEGORII 
„EXPERIMENTÁTOR“, „UŽIVATEL“, „ZNEUŽIVATEL“ 

HAJNÝ (11, s. 104) dělí uživatele drog na kategorie „experimentátor“, „uživatel“ 

a „zneuživatel“ a zároveň jednotlivé kategorie vztahuje k rodině. 

„Experimentátor“ – rodina 

„Vztahy jedince k nejbližší rodině byly a nadále jsou vesměs uspokojivé, což 

nevylučuje určité disharmonické prvky, které ale nemají dlouhodobě dominantní 

postavení. Jedinec si nenese ze základní rodiny emoční zátěž, která by mohla 

blokovat jeho další vývoj. Rodina je schopna, pokud se o aktivitách jedince 

s omamnými látkami dozví, korigovat úměrným sociálním tlakem na uživatele 

jejich další rozvíjení. To se pochopitelně děje v souhlasu s uživatelem samým. 

Ten je ochoten adekvátně reagovat na reakce rodiny, a tedy spolupracovat na 

odstranění možného výskytu obav nebo úzkosti rodiny plynoucí z výskytu 

drogového experimentu.“  

„Uživatel“ – rodina 

„V rámci rodiny dochází k opakovaným konfliktům v souvislosti s užíváním drog 

a nejen s nimi. Uživatel se v rámci rodiny projevuje menší schopností zachovávat 

v minulosti přesvědčivé a rodinnou pozitivně přijímané postoje. Rodina jako zdroj 

zázemí pro uživatel ztrácí svoji důležitost. Rodina má omezenou schopnost 

korekce uživatele v jeho činech, týkajících se získávání a užívání drog, ale i 

v jiných oblastech jeho života. Dochází k odpoutávání uživatele od rodiny a jeho 

znovu sbližování s ní spíše pro materiální než citové potřeby. Vztah uživatele 

k rodině začíná projevovat tendence k citovému a materiálnímu vydírání, kterému 

nezkušená rodina vyhovuje pod tíží strachu z možnosti úplné ztráty kontroly nad 

životem uživatele drog. Dochází k postupnému napětí v rodině, které svojí tíží 
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zasahuje všechny její příslušníky. Rodina začíná být nucena, pod vlivem napětí, 

k jednání, které slouží k zmenšení úzkosti z chování uživatele. Reakcí uživatel na 

pokusy rodiny o korekce jeho jednání nejčastěji bývají slova slibující pokusy o 

změnu, nicméně praktický efekt často chybí.“ 

„Zneuživatel“ – rodina 

„V této fázi nejčastěji existují již rodinné vztahy ve dvou polohách. Buď rodina 

přijme uživatele jako nemocného a snaží se o něj pečovat, nebo v rodičích 

převažují tendence obranné, které vedou k odmítnutí tolerování další existence 

nutkavě-nezdrženlivého jedince uvnitř rodiny. Rodinné vztahy jsou do velké míry 

zatíženy minulou zkušeností nepochopení (rodina) a lží, nespolehlivostí (uživatel). 

Dochází k rozpadu rodinných pout a k rodinné atmosféře bezmoci a vzteku. 

Uživatel postupně zaujímá v rámci rodiny roli černé ovce, která má buď privilegia 

z nemoci (nemocné dítě), nebo zatracení za své selhání (nenáviděné dítě).“ 

4 RODINNÁ TERAPIE 
Podle NEŠPORA (6, s. 63) „Rodinná terapie patří k podstatným prvkům 

efektivních léčebných programů. O její účinnosti při léčbě závislostí existují 

experimentální doklady, i když je terapie založena na různých teoretických 

východiscích. Rodinnou terapii je výhodné kombinovat s dalšími léčebnými 

metodami, např. při léčbě závislosti na drogách může změně v rodinném systému 

napomoci třeba i jen krátkodobá hospitalizace. Rodina může být zdrojem masivní 

patologie a četných problémů, může být ale i zdrojem veliké emoční podpory. 

Fungující rodina zmírňuje dopad nadměrného stresu a rodinné vztahy často 

motivují k léčbě a pozitivní změně.“ 

4.1 VÝVOJ RODINNÉ TERAPIE 

KALINA (2, s. 45) shrnuje vývoj rodinné terapie následovně: „Po II. světové 

válce vyniklo v psychoterapii hnutí aplikující poznatky ve vztahové oblasti 

v systémech širších než je individuum. Ukázal se léčebný význam malé sociální 

skupiny, což vedlo k rozvoji skupinové psychoterapie. Brzy se však zaměřila 

pozornost rovněž na rodinu, která je prvořadá z těchto systémů, nejvýraznější 
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z nich a pro náš život nejmocnější. Nový psychoterapeutický přístup, zaměřený na 

rodinu, se začal utvářet v 50. letech 20.století. Pohlížel na rodinu jako jednotku, 

které je zapotřebí k pochopení jedince a k léčbě individuálních dysfunkcí. 

O vlastnostech a funkcích „normální rodiny“ se v té době mnoho nevědělo a 

novému přístupu chyběl příslušný výkladový rámec. Otázky jak rodina funguje a 

jak lze vůbec rodinu definovat, vzbudily zájem daleko později. Tento zájem se 

příznačně objevil v době, kdy se hranice rodiny a pojetí toho, co představuje 

rodinu, začaly měnit, tj. v 60. a 70. letech, která přinesla odbornou i společenskou 

diskusi o krizi rodiny a změny tradičních vzorců a fungování.“ 

4.2 RODINNÁ TERAPIE U ZÁVISLOSTÍ 

KALINA (2, s. 48) vidí význam rodinné terapie u závislostí následovně: „V léčbě 

závislostí, stejně jako v léčení jiných psychických a psychosomatických poruch, 

zatím rodinná terapie nenahradila předchozí, na jednotlivce orientovaná 

paradigmata, a nestala se  hlavní terapeutickou metodou. Oblast závislostí však 

přináší zajímavý příklad vzájemného soužití těchto dvou zdánlivě neslučitelných 

či konkurenčních rozměrů terapie: ukazuje, že se mohou vzájemně doplňovat ve 

prospěch všech zúčastněných. 

Panuje obecná shoda v tom, že využívání rodinné terapie kromě jiného zvyšuje 

schopnost pacienta či klienta dokončit léčbu a zlepšuje léčebné výsledky. To je 

však přínos pro klienta – jaký je však přínos pro rodinu? Odpověď, že pro rodinu 

je dostatečným přínosem úzdrava klienta, není zdaleka vyčerpávající, a může být 

na hranici etiky, jestliže terapeuti činí z rodiny pouhý pomocný nástroj terapie 

závislého pacienta či klienta. Přínosem pro rodinu může být především překonání 

pocitů selhání, studu, viny, hněvu, obviňování, zvýšení kompetence při zvládání 

problémů a posílení sounáležitosti (včetně sounáležitosti s klientem). 

Rodinná terapie u závislých se často (i v zahraničí) provádí v zařízeních, která se 

zároveň zabývají léčbou, u níž je závislý „sám za sebe“, tj. formou skupin, 

strukturovaných programů atd. Ve většině zařízení pro problémové uživatele drog 

a závislé je rodinná terapie doplňkovým programem. Obvykle se neprovádí 

soustavně, nezřídka pouze okrajově. Důvodem často bývá nedostatečná zkušenost 
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a kvalifikace v práci s rodinou, obavy z přílišné zátěže a malé vztahové 

přehlednosti, někdy i podceňování úlohy rodiny a přeceňování vlivu, který má 

program na jednotlivce. Příklady „malých rodinný intervencí“ mohou ilustrovat 

možnosti, které nejsou uzavřeny ani pracovníkům bez erudice v rodinné terapii. 

Soužití s členem, který zneužívá alkohol nebo ilegální drogy, je často na hranici 

nebo za hranicí únosnosti pro ostatní členy rodiny. Otázka „co máme dělat“ 

adresovaná odbornému pracovišti je zcela legitimní. Odborní pracovníci nemohou 

tento problém řešit za rodinu, mohou jí však pomoci dohodnout se na 

podmínkách, ze nichž může problémový člen vůbec v rodině dál setrvat, na 

pravidlech, umožňujících ostatním členům pokud možno normální fungování, a 

na vzájemné podpoře v dodržování dohod. Důsledné dodržování rodinné dohody 

často podpoří motivaci uživatele k léčbě, jindy může být nástup do léčby přímo 

součástí dohody. Jinými situacemi vhodnými pro rodinnou dohodu je podpora 

klienta v léčbě a rovněž jeho podpora v abstinenci a změně životního stylu po 

léčbě. Je třeba mít na mysli, že klient, který je v péči odborného zařízení, 

nepřestává být členem rodiny. Během léčby i po ní může pro něj rodina být 

významným zdrojem sociální podpory. „Rehabilitace rodinných vztahů“ se proto 

dá pokládat za významnou součást sociální rehabilitace závislého. Postup je 

pochopitelně vždy nutné zvážit podle věku klienta a aktuální situace. 

Práce s rodinou není hledáním viníka ani oběti. Rodiče samozřejmě mohli 

v minulosti volit nebo nyní volí některé způsoby  chování a řešení problému, které 

neprospívají jim ani dětem, ale jistě to nedělali ve zlém úmyslu. Označování 

viníka či obětního beránka je neúčelné, stejně tak ale není funkční přenášení 

odpovědnosti ze závislého na jiné členy rodiny. Je důležité ozřejmit, jak jednotliví 

členové rodiny problém vnímají a jak by mohli, každý svým způsobem, přispět 

k jeho zvládnutí.“ 

4.3 MOTIVACE RODINY K RODINNÉ TERAPII 

Podle NEŠPORA (8), je někdy potřeba, aby rodinní terapeuti při zahájení práce 

s rodinou motivovali členy rodiny. Ne každý člen rodiny musí být myšlenkou 

rodinné terapie nadšen. Na místě je pak např. to, že si terapeut osvojí styl 
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komunikace rodiny, může používat podobný slovník, celkově se přizpůsobí. Toto 

jednání mu pak může pomoci efektivněji docílit změny. 

„Rodina většinou disponuje daleko mocnějšími motivačními nástroji než terapeut 

(ať už v oblasti hmotné, nebo citové). Toho je třeba vhodně využívat. Podobně 

jako při motivačním tréninku se závislým pacientem lze i při práci s rodinou 

s rodinou projevovat pochopení a zároveň vhodnými otázkami upozorňovat na 

problémy působené návykovými látkami. Tím se zvyšuje motivace příbuzných ke 

změně a ti působí na závislého člena rodiny“, pokračuje dále NEŠPOR (8, s. 87). 

4.4 TECHNIKY RODINNÉ TERAPIE 

Techniky rodinné terapie čtyř různých směrů – psychodynamický, behaviorální, 

systémový a modely rodinné nemoci uvádí ROTGERS (15, s. 118). „Ačkoli tyto 

čtyři směry nají velký počet technik společných, každý z nich má jiné primární 

zaměření. Psychodynamický přístup klade zvláštní pozornost na nevědomé 

interpersonální procesy, jako např. potlačení přání a ostatních pocitů a způsoby, 

jakými členové rodiny fungují, buď aby se vzájemně podporovali, nebo 

podkopávali své obranné struktury. Behaviorální terapie klade větší důraz 

na vyšetření, stanovení cílů a praktikování nového a přizpůsobivějšího chování. 

Během sezení se přehrávají scénáře mezi jednotlivými konzultacemi jsou 

zadávány „domácí úkoly“. Systémová terapie je koncipována tak, že se dotýká 

problémů s hranicemi rodinnými rolemi, které vytvářejí „symptom“ – užívání 

drog u jednoho člena rodiny.V modelu rodinné nemoci je užívání návykových 

látek považováno za chorobu, která ovlivňuje všechny členy rodiny. Léčba se 

proto soustředí na témata jako jsou povzbuzování, codependence, separaci a 

využívá programu 12 kroků i pro ostatní členy rodiny.“ 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA JAKO 
STRUKTUROVANÉ PROSTŘEDÍ 

Společným předpokladem všech systémů péče založených na principu 

terapeutických komunit (dále jen TK) je, že navození změny v životě klienta, 

o které TK usiluje, není založeno na vědě, ale především na víře a přesvědčení 

klientů i pracovníků TK, že změna je možná. TK je tedy místem naděje a víry 

v to, že se můžeme vědomě měnit, že ostatní členové komunity tomuto procesu 

napomáhají a urychlují jej, že je zde možnost naučit se přijímat osobní 

zodpovědnost za vlastní život a za své okolí. A v neposlední řadě, že struktura, 

kterou TK nabízí, je bezpečná, stabilizuje, zakotvuje a umožňuje změnu. 

TK má svoje možnosti, svoje limity, svá pravidla, vytváří si svou historii, používá 

stálé rituály, členové TK mají svá práva a své povinnosti atd. Tím vytváří malý a 

zjednodušený, ale jasně strukturovaný a relativně bezpečný model reality vnějšího 

světa. Vytváří strukturu a zároveň bezpečný prostor, ve kterém si klienti mohou 

dovolit opustit své zaběhnuté obranné mechanismy, mohou se pokoušet měnit 

stereotypy svého vztahování se k světu a postupně je nahrazovat jinými, méně 

rizikovými projevy. V tomto prostředí si klient může dovolit být nedokonalý, aniž 

by následovaly očekávané sankce. Zároveň má příležitost být úspěšný a 

oceňovaný bez použití drog. 

TK nabízí klientovi opravdový, věrohodný zájem o jeho osobu jako takovou a ne 

o jeho výkon. Tím vytváří vhodné emocionální prostředí k posilování sebe 

samého se svými zvláštnostmi, odlišnostmi a umožňuje postupnou identifikaci s 

novou strukturou. Tím, že se klient postupně dokáže ztotožnit se strukturou TK, 

se děje základní změna jeho sociálně psychologického fungování. 
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5.1 VYMEZENÍ VNITŘNÍ STRUKTURY TERAPEUTICKÉ 
KOMUNITY 

• Podstatou TK je otevřená a upřímná komunikace mezi jednotlivými členy 

komunity včetně personálu. 

• Odpovědnost za chod komunity je delegována na všechny členy komunity - 

pracovníky i klienty. 

• Základním nositelem změny je vztah klient x terapeut, klient x skupina, 

klient x komunita. Přestože vztahy definujeme jako rovnocenné a snažíme se 

o jejich autentičnost, musíme si být vědomi jasných hranic, které nelze 

překračovat. 

• TK je systém snažící se modelově přiblížit realitě, ve kterém dochází k 

procesu sociálního učení. Tento proces ovlivňují a podílejí se na něm 4 

základní prvky: 

1. Prostředí - stejně důležité jako samotná terapie. 

2. Každodennost - všechny zásady musí přirozeně prolínat všemi 

programy. 

3. Výběr a kvalita zaměstnanců všichni musí znát a přijmout stejné 

zásady práce s klienty, musí prosazovat zhruba stejný hodnotový 

systém, musí znát možnosti a rizika používání jednotlivých metod. 

4. Používané nástroje - jsou všechny prostředky, techniky, které 

používáme k zefektivnění procesu. Patří mezi ně např. pravidelné 

setkávání skupiny či komunity, individuální konzultace, spolupráce  s 

rodinou, práce, režim, ale i péče o úpravu zevnějšku klientů, interiérů 

komunitních prostor atd. 

5.2 SPECIFIKA TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

• Rozhodování v TK má hierarchickou podobu, komunita rozhoduje o většině 

věcí týkající se provozu, odměňování a trestání jednotlivých členů, 

přeřazování do jednotlivých fází atd., tým má rozhodující pravomoci 
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v některých konkrétně daných záležitostech (např. změna režimových prvků), 

vedoucí komunity má vždy právo veta. 

• Hierarchická struktura je i ve skupině klientů vzhledem k zařazení do určité 

fáze. 

• Hierarchická struktura je dána také rozdílnými právy a povinnostmi 

jednotlivých přidělovaných funkcí. 

• Komunita (skupina) je nástrojem sociálního učení nejen na rovnocenné 

(nehierarchické) úrovni, ale i v rámci jasných hranic nadřízenosti a 

podřízenosti. 

• Hlavní důraz klademe na modelový vztah vytvářející situace podobné 

skutečným situacím, které jsou následně zpracovávané ve skupině. 

• Pracovník by měl být především autentickým člověkem, který vychovává 

svým vztahem a svými postoji. V praxi to znamená, že vedle vstřícnosti, 

přijetí, tolerance, empatie atd. umí také vstoupit do zcela lidského konfliktu. 

Vzájemný konflikt může být cenný společným prožitím a hlavně následným 

reflektováním. Každý vědomý konflikt by měl být zpracován a měl by být 

pokud možno využit k posílení klientova sebevědomí. 

5.3 PRVKY POUŽÍVANÉ V RÁMCI REŽIMU POBYTU 

Do těchto prvků patří dodržování času, správné vykonávání přidělených funkcí a 

další jasně dané, většinou se opakující, prvky programu komunity. Slouží 

k získání nebo znovuzískání určitých návyků, uvědomění si svých povinností a 

odpovědností vůči sobě i druhým. Pokud se klientovi podaří vytvořit si jasné 

hranice, přispívá tím k větší šanci odpoutat se od drogového světa. 

Jednotlivé prvky režimu rámcují program komunity, vytvářejí bezpečné a 

většinou předvídatelné prostředí, ve kterém se klienti mohou cítit jistě a mohou se 

zbavit své ostražitosti. 

Klienti často mluví o režimu TK jako o stereotypu, který je ubíjí, ale ve chvíli, 

kdy z režimu vypadnou (např. o Vánocích) a mají volný čas jen pro sebe, neumí si 

s ním poradit. Často pak zpět ke "stereotypnímu režimu" utíkají a cítí se bezpečně. 
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6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERAPEUTICKÉ 
KOMUNITĚ V NOVÉ VSI 

Pro jednoduchost je v textu užíváno slovo klient, myslí se tím muži i ženy. Pro 

pojmenování terapeutické komunity v Nové Vsi jsou užívána slova „komunita“ a 

„TKDZ“. 

Informace o Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi (dále jen 

TKDZ) si může zájemce najít na internetu. TKDZ je ústav sociální péče pro 

dospělé, jehož zřizovatelem je Centrum sociálních služeb Libereckého kraje. 

Dům komunity se nachází 10 km od Liberce, v Nové vsi u Chrastavy. Spojení je 

možné dálkovým autobusem nebo vlakem. Dům je třípatrový, prostory domu jsou 

rozděleny na jeden čtyřlůžkový pokoj pro ženy, a tři pokoje pro muže s 11 lůžky. 

Dalšími částmi domu jsou: společenská místnost, kuchyň, půda s tkalcovskými 

stavy, dílna a zázemí pro personál. 

Cílovou skupinu klientů tvoří závislí lidé na nealkoholových drogách , muži i 

ženy, starší 18 let. Do TKDZ nejsou přijímány partnerské páry a nejsou zde 

prováděny společné pobyty rodičů s dětmi. Kapacita je 15 lůžek. 

Základním prvkem je individuální přístup ke klientům a možnost změny 

v dosavadním způsobu života spojeného s drogami. Významnou úlohu sehrává i 

sociální učení přímou konfrontací mezi členy komunity a přijímání odpovědnosti 

za sebe i za druhé. Klienti se spolupodílejí na rozhodování v důležitých 

záležitostech, ale tým komunity má právo veta. Záležitosti komunity jsou 

společné pro všechny, nepodporuje se izolace ze společenství.  

Léčebný režim tvoří klíčová a doplňující pravidla s nimiž je podrobně seznámen 

každý nově příchozí klient a jsou mu stále k dispozici na nástěnkách. Pobyt 

samozřejmě probíhá za dodržování abstinence od drog, včetně alkoholu, výjimkou 

jsou cigarety. V počátečních fázích pobytu je klient omezen v kontaktu s okolím. 

Program v komunitě je strukturovaný a každý den má své specifické aktivity. 

Součástí programu je skupinová terapie, individuální terapie, vzdělávací lekce, 

pracovní činnost, večerní kluby, sport a volný čas. Pracovní činnost je daná 
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momentálními potřebami domu. V komunitě není zaměstnaný žádný pomocný 

personál. Kromě základních pracovních činností jako je úklid, vaření, žehlení 

apod., se klienti mohou naučit pracovat s tkalcovským stavem, dále mají 

k dispozici vybavenou dílnu a během roku také pracují na poli,které je v areálu 

komunity. 

Strukturovaný program umožňuje klientům příležitost hledat nové možnosti pro 

trávení volného času, získat či obnovit pracovní návyky, osvojit si komunikační 

dovednosti, zlepšit fyzickou i psychickou kondici. Skupinová sezení dávají 

prostor pro sebepoznání. 

V rámci pracovní terapie mohou klienti využívat možnosti dobrovolné práce 

s mentálně postiženými lidmi. Dům komunity sousedí s ústavem pro těžce 

mentálně postižené lidi a klienti si tak mohou vyzkoušet svou schopnost pomáhat 

druhým. 

Komunita nabízí i řadu kontaktů s vnějším světem, například od druhé fáze může 

klient jezdit mimo dům každou neděli a každý druhý víkend může trávit mimo 

komunitu celý. 

Mezi nepravidelné součásti programu patří několikadenní pobyty mimo komunitní 

dům. Jedná se například o zimní pobyt na horách nebo několikadenní letní výjezd 

mimo komunitu. Tyto aktivity posilují nejen fyzickou kondici klientů, ale také učí 

klienty zvládat únavu a větší zátěž bez pomoci drog. 

Pracovní tým komunity tvoří deset stálých členů. Jedná se multidisciplinární tým. 

Provoz komunity je nepřetržitý, proto se terapeuti střídají v třísměnných službách. 

Pro členy týmu je zajištěna odborná externí supervize. Ta probíhá v pravidelných 

intervalech a jedná se jak o supervizi týmovou, tak i případovou. 

Soukromí klienta a návštěvy v TKDZ jsou akceptovány, ale musí být v souladu s 

pravidly. Žádoucí je především kontakt s rodinnými příslušníky. Není možné 

přijmout návštěvu aktivního toxikomana nebo člověka pod vlivem drog nebo 

alkoholu. 

V první fázi pobytu nejsou návštěvy povoleny. Výjimkou jsou návštěvy 

rodinných příslušníků v rámci rodinné terapie. Klienti mohou přijímat poštu a 
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balíčky. Obsah korespondence je za přítomnosti klienta kontrolován terapeutem. 

Dopisy klientů terapeutický tým nečte. Pravidla týkající se telefonování 

procházejí v současné době změnou. Jedná se o tom, za jakých okolností mohou 

mít klienti k dispozici vlastní mobilní telefon. 

Peníze a doklady jsou uloženy v trezoru který je v kanceláři terapeutů. Klient si je 

může vybírat na vyžádání. 

V komunitě může mít klient vlastní knihy, a poslouchat libovolnou hudbu. 

Zdravotní péči klientů obstarává praktický lékař s ordinací v blízkosti TKDZ. 

Dostupná jsou i odborná vyšetření (zubní, gynekologické). Klienti mohou 

v komunitě užívat předepsané léky, ale pouze s vědomím týmu. Léky jsou uložené 

v lékárně terapeutů. 

Podmínky přijetí: 

1. Věk klienta nad 18 let. 

2. Klient musí vlastnit občanský průkaz nebo náhradní doklad, průkaz pojištěnce 

zdravotní pojišťovny nebo jeho duplikát. 

3. Aktuální abstinence od alkoholu a drog, klient musí být minimálně po 

detoxifikaci.. Ihned po příjezdu do komunity se pomocí odběru moče a 

dechovou zkouškou abstinence ověřuje. V případě pozitivního výsledku je 

klient z komunity okamžitě vyloučen. Výhodný je přímý překlad klienta ze 

zařízení, kde již absolvoval část nebo celou střednědobou léčbu. U těchto 

klientů se předpokládá vyšší připravenost na pobyt, a proto mají podle 

možností přednost. Klientům je při přejezdu do nového prostředí doporučen 

doprovod rodičů nebo blízké osoby z důvodu rizika relapsu. 

4. Důležitá jsou i doporučení a závěrečné zprávy z předchozích zařízení kde se 

klient nacházel bezprostředně před nástupem do komunity. 

5. Průběh přijetí probíhá tak, že klient odešle do komunity žádost a životopis. 

Pak je zaregistrován do pořadníku zájemců o pobyt. Čekací doba je v rozmezí 

jednoho měsíce až jednoho roku. V případě, že je možný nástup na pobyt, je 

klient telefonicky kontaktován a je mu oznámen stanovený termín nástupu. 
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Před samotným nástupem se od klienta požaduje pobyt na detoxifikačním 

oddělení. V případě, že klient přichází z jiného léčebného zařízení není tento 

pobyt nutný. 

Přijetí klienta do TKDZ mohou znemožnit následující záležitosti: 

1. Infekční onemocnění a parazitární onemocnění ve fázi kdy je člověk nositele 

infekce a může nakazit ostatní. 

2. Pohlavní choroby v akutním stádiu a tuberkulóza. 

3. Tělesné postižení, které podstatně omezuje schopnost sebeobsluhy a pohybu. 

(Komunita není pro takto postižené občany vybavena.) 

4. Věk nižší 18 let. 

5. Cizí státní příslušnost. 

Dále do TKDZ nejsou přijímány partnerské dvojice. U klientů s další jinou 

psychiatrickou diagnózou požaduje lékař TKDZ domluvu s doporučujícím 

psychiatrem. 

V závěru se zájemci mohou dozvědět s kým TKDZ spolupracuje v rámci 

libereckého regionu. Projekt zaměřený na komplexní péči o toxikomany, jehož 

součástí je i TKDZ, v libereckém regionu zahrnuje: kontaktní centrum, 

detoxifikaci na oddělení psychiatrie liberecké nemocnice a program následné péče 

Advaita. TKDZ spolupracuje i s dalšími zařízeními zabývajícími se léčbou a 

resocializací problémových uživatelů drog. Jedná se např. o psychiatrické léčebny 

Bohnice, Červený Dvůr, Nechanice atd. 

6.1 PRAVIDLA TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

Pravidla v různých TK jsou různá. Dle zkušeností ze stáží v jiných komunitách lze 

říci, že základní - klíčová pravidla jsou podobná, téměř stejná. 

6.1.1 Klíčová pravidla v TKDZ 

V TKDZ platí následující klíčová pravidla: 
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1. Pravidlo abstinence - klient po dobu pobytu (ani na vycházce) neužívá žádné 

drogy, nepije alkohol, nehraje na hracích automatech, bere pouze předepsané 

léky, a to s vědomím týmu.  

2. Pravidlo nenásilí - klient v komunitě neužívá fyzického násilí ani 

psychického nátlaku (zastrašování, vyhrožování, vydírání). 

3. Pravidlo nenavazování sexuálních vztahů - sexuální a erotické vztahy 

v komunitě nejsou možné. Pozn.: Lásku a citové vzplanutí nelze zakázat, je 

ovšem nutná naprostá otevřenost před všemi členy komunity včetně týmu a 

tělesná zdrženlivost. Nelze se uzavírat do koalice narušující nebo 

znemožňující práci ve skupině. Navazování  milostných vztahů v rámci 

komunity je nevýhodné, brzdí práci na sobě v ostatních oblastech. Učit se 

trpělivosti a oddalování uspokojení má velký význam pro budoucí život. 

4. Pravidlo přijetí rozhodnutí komunity - rozhodnutí komunity je pro klienta 

závazné, podřídí se mu. Při rozhodování má konečné slovo terapeutický tým. 

Porušení těchto pravidel je závažným prohřeškem proti zvyklostem komunity a je 

důvodem ke klientovu propuštění.  

V případě, že klient cítí jakékoli ohrožení, nebo má dojem, že někdo jedná 

v rozporu se zájmy a cíly komunity, má možnost o tom hovořit, například svolat 

mimořádnou skupinu, nebo využít možnosti individuálního rozhovoru 

s terapeutem. 

Povinností každého člena komunity je informovat ostatní o porušování pravidel a 

umožnit tak řešení situace. 

Klienti respektují ostatní v komunitě, bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, 

pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru a náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, národnost, 

etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo postižení. Projevy 

nesnášenlivosti z uvedených důvodů jsou neslučitelné s dalším pobytem v 

komunitě a jsou důvodem ke klientovu propuštění.  

Klient se plně účastní programu v rámci svých veškerých možností a schopností. 

Dlouhodobá zjevná nespolupráce, pozdní příchody, nedodržování denního 
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programu, neplnění určených funkcí v komunitní spolusprávě či opakované 

přestupky proti pravidlům komunity (i jiným než klíčovým) mohou vést k výzvě 

k odchodu klienta z komunity. 

Při nástupu do komunity každý klient podepisuje smlouvu, kde se zavazuje 

k dodržování výše uvedených pravidel. Pro většinu z nich je však obtížné všem 

těmto výše uvedeným pravidlům a nařízením dostát. Hlavně bodu který pojednává 

o tom, že je povinností "informovat"... Toto slovo si běžně překládají jako 

„bonzovat“ a často se stává, že než by daný problém řešili, raději setrvávají 

v mlčení. To pak může vést i k rozpadu skupiny. 

K pravidlu abstinence je nutno dodat, že klienti mohou během pobytu v TKDZ 

kouřit a to ve svém volnu, na vyhrazeném místě, které je ve venkovním areálu. 

6.2 VSTUP DO KOMUNITY A PŘESTUP MEZI 
JEDNOTLIVÝMI FÁZEMI 

Pobyt je rozdělen do tří fází. První, adaptační a diagnostická, trvá 2-4 měsíce. 

Druhá fáze trvá 4-6 měsíců, je to fáze uskutečňování osobnostních změn a 

počáteční setkávání s vnějším světem. Třetí fáze trvá 1-5 měsíců. Během ní se 

klienti postupně odpojují od komunity a v konkrétních oblastech si připravují 

budoucí život: zaměstnání a bydlení, následná péče v některém z doléčovacích 

programů. 

Všechny přestupy jednotlivými fázemi probíhají na velké komunitě, která je 

jednou za měsíc. Je to slavnostní událost, o přestupu nebo nepřestupu hlasují 

všichni členové komunity. Po přestupu probíhá rituál, kterým je klient oficiálně 

uveden do vyšší fáze. 

Po nástupu jsou klienti v nulté fázi, tj. nemají žádná práva (nejsou ještě členy 

komunity) a musí splnit podmínky pro přestup do první fáze - písemně zpracovat 

žádost a vyvěsit na nástěnku, absolvovat životopisnou skupinu a odevzdat 

životopis. Po přestupu do první fáze se klient stává právoplatným členem 

komunity. 
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Klient, který přestupuje z první do druhé fáze, musí mít za sebou nejméně dva 

měsíce v komunitě. Opět písemně žádá o přestup. Zpracovává protokol, kde 

popisuje dosavadní průběh pobytu a plány do dalšího období. Vyrobí dar pro 

komunitu a musí mít absolvované funkce určené pro první fázi. 

Přestup z druhé do třetí fáze může proběhnout po čtyřech měsících od začátku 

druhé fáze. Písemně zpracovaná žádost a představa o krocích, které bude klient 

podnikat v další fázi (zejména zajišťování bydlení a zaměstnání, případně školy) a 

zpracovává též dosavadní průběh léčby. Vhodná je účast na brigádě mimo 

komunitu, kterou si klient zajistí sám. Musí mít absolvovány všechny komunitní 

funkce, a absolvovat víkendový výjezd. Před velkou komunitou se klient na 

čtyřiadvacetihodinové izolaci zamýšlí nad písemnými otázkami týmu. 

Po absolvování třetí fáze následuje řádné ukončení pobytu. Ukončení navrhuje 

klient nebo tým. Společně je smluven termín odchodu a vypracován plán následné 

péče. Klienti, kteří řádně ukončí  program, končí na velké komunitě slavnostním 

rituálem a dostávají diplom o absolvování pobytu. 

6.3 UKONČENÍ POBYTU 

Ukončení pobytu může probíhat několika způsoby: 

• řádným způsobem – viz výše, 

• na vlastní žádost – pobyt mohou ukončit kdykoli. Před odchodem si své 

rozhodnutí ještě rozmýšlejí během doporučené čtyřiadvacetihodinové izolace, 

• výzva k odchodu – klienti mohou být vyzváni k odchodu týmem, a to 

v případě opakovaného porušování platných pravidel. Při mimořádně 

závažném porušení pravidel např. intoxikace, používání fyzického násilí, 

vnesení drog do komunity apod. je výzva k odchodu okamžitá. V ostatních 

případech mají klienti lhůtu potřebnou k zajištění následné péče. 

6.4 FUNKCE KLIENTŮ 

V rámci programu přebírají klienti některé funkce týkající se chodu komunity. 

Každá přidělená funkce by měla zvyšovat klientovu zodpovědnost za sebe a 
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ostatní, učí jej být důkladný, rozhodovat se a prosazovat svá stanoviska, zvyšuje 

jeho sebevědomí a schopnost organizovat čas. 

Jednou ze základních funkcí je pán domu. Ten odpovídá za chod celého domu, 

rozděluje práci ostatním, večer projedná s týmem náplň pracovních bloků na další 

den. Kontroluje úroveň odvedené práce klientů. 

Další funkce: kuchař - vaří pro ostatní členy komunity, k ruce má pomocníka. 

Zodpovídá za stav a vzhled kuchyně. Psovod - pečuje o komunitního psa, 

zodpovídá za jeho pravidelné venčení, stará se o čistotu kotce a správné a 

pravidelné krmení. Tyto funkce jsou funkcemi klientů ve druhé fázi. 

Klienti v první fázi vykonávají méně zodpovědné funkce. 

6.5 PRÁCE S RODINOU V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ 

Práce s rodinou klientů se v komunitě postupně měnila. Zpočátku na ni nebyl 

kladen takový důraz jako v poslední době. Dříve byla rodinným příslušníkům 

umožněna, po předchozí domluvě a v souladu s pravidly, návštěva. Během ní se 

rodina mohla seznámit s prostředím a režimem komunity. Na požádání proběhla 

individuální konzultace. Je nutné poznamenat, že tyto návštěvy probíhaly zřídka a 

práce s rodinou tak byla velmi omezená.  

Situace se změnila po nástupu nového člena týmu, který kladl velký důraz na 

začlenění rodinných příslušníků do léčebného procesu. Nyní je rodina klienta 

písemně zvána týmem na pravidelné rodičovské víkendy. Rodičovský víkend se 

podle možností opakuje jednou za 3 měsíce. Účast je dobrovolná, ale snahou 

terapeutů je docílit co nejvyšší účasti. Zásadní rozdíl je také v tom, že během 

rodičovského víkendu jsou na individuálních rozhovorech přítomni terapeuti - 

garanti klientů. (Dříve prováděl rozhovor terapeut, který měl během návštěvy 

službu). Výhodné je to především v tom, že na sebe lépe navazuje individuální 

práce s klientem a práce s rodinou.  

Víkend má svůj daný program a rodina je tak více vtažena do terapeutického dění. 

Kromě volnočasových aktivit probíhají skupinová sezení - společné skupiny, 

oddělené skupiny, individuální rozhovory a ranní komunity. Program je 
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strukturovaný a od rodinných příslušníků je požadováno, aby dodržovali stejná 

pravidla jako klienti. Jednou z hlavních snah terapeutů směrem k rodičům, je 

motivace k účasti na rodičovských skupinách v místě jejich bydliště. Je zřejmé, že 

pokud se rodiče „léčí“ zároveň s dítětem (klientem), dokáží tito rodiče působit 

motivačně na závislého člena rodiny.  

Rodičovského víkendu se mohou účastnit, kromě rodičů, i ostatní členi rodiny, 

např. sourozenci. Pokud je pro klienta významný jiný příbuzný, než rodič a 

v budoucnu klient počítá s jeho podporou, je zván do komunity místo rodičů. 

Na tyto situace nejsou pravidla a terapeutický tým je posuzuje individuálně. 

V žádném případě však nesmí jít o člověka, který je z drogového prostředí. 

Účast rodičů na rodičovských víkendech v TKDZ je povolena i v případě, že 

jejich dítě (klient) je teprve v 1. fázi. Klientům je tak umožněno pracovat 

na vztahu s rodinou téměř ihned po nástupu na léčbu.  

V následující tabulce 1. uvádíme přehled poskytovaných služeb v TKDZ, které 

jsou pravidelnou součástí programu. V první části je uveden počet výkonů, 

v druhé délka trvání výkonu v hodinách. 
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Tabulka 1. Přehled a délka služeb  poskytovaných v TKDZ během sledovaného 

období  

Služba 2002 2003 2004 Celkem 

Skupinová terapie 358/1,5 h 369 /1,5 h 341/1,5 h 1068/1,5 h 

Pracovní terapie 428/4,5 h 416 /4,5 h 406/4,5 h 1250/4,5 h 

Individuální terapie 428/1 h 500 /1 h 337/1 h 1265/1 h 

Rodičovská skupina 20/1,5 h 22 /1,5 h 12/1,5 h 54/1,5 h 

Rodinná terapie 20/1,5 h 19 /1 h 20/1 h 59/1 h 

 

Z uvedených hodnot v tabulce je zřejmé, že rodinná terapie je doplňkovým 

programem TKDZ. 

7 ZKOUMANÝ VZOREK 
Námi vybraný soubor zkoumaných osob je z Terapeutické komunity pro drogově 

závislé (dále jen TKDZ) v Nové Vsi. Ve zkoumaném vzorku jsou muži i ženy. 

Minimální délka pobytu není dána. Nejvíce, 53,3 % je klientů kteří již pobyt 

ukončili řádným způsobem. Průměrný věk klientů je 24 let. Středoškolské 

vzdělání má 40% klientů, vyučeno je 43% klientů, se základním vzděláním 

je13 % klientů a nejméně je klientů, 3 %, je s vysokoškolským vzděláním. Většina 

klientů 47 % pochází z Prahy, 27 % z obce, která má více než 100 tis. obyvatel, 

z obce do 50-ti tis. obyvatel je 20 % klientů, a nejméně 6 % je z obce s méně než 

5-ti tis. obyvateli. Hlavní drogou je u 18-ti klientů heroin, tj. 60 %, 9 klientů, 

tj. 30 % považuje za hlavní drogu pervitin. Jiné drogy jsou udávány jako hlavní u 

2 klientů, tj. 7 %. Sledované období je od r. 2002, kdy začaly v TKDZ pravidelně 

rodičovské víkendy, do konce r. 2004. Celkový počet osob ve zkoumaném vzorku 

je 30. 
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Tabulka 2. Základní informace o klientech ze zkoumaného vzorku 

Jev Výskyt 

Věk klientů ø 24,4 let 

Počet žen 9 (30 %) 

Počet mužů 21 (70 %) 

vysokoškolské 1 (3 %) 

úplné střední odborné 12 (40 %) 

střední odborné 13 (43 %) 
Vzdělání klientů 

základní 4 (13 %) 

hlavní město 14 (47 %) 

město s více než 100 tis. ob. 8 (27 %) 

město do 50 tis. ob. 6 (20 %) 
Bydliště 

méně než 5 tis. ob. 2 (7 %) 

heroin 18 (60 %) 
Hlavní droga 

pervitin 9 (30 %) 

Ostatní drogy 2 (7 %) 

Pozn.: Procenta v tabulce jsou zaokrouhlena na celá čísla, součet proto 
neodpovídá 100 %. 

 

Tabulka 3. Postup klientů ze zkoumaného vzorku v léčbě 

Jev Výskyt 

Ukončili řádným způsobem 16 (53,3 %) 

Absolvovali 2/3 léčby 10 (33,3 %) 

Absolvovali méně než 2/3 léčby 4 (13,3 %) 

Pozn.: Procenta v tabulce jsou zaokrouhlena na jedno desetinné místo, součet 
proto neodpovídá 100 %. 
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Z celkového počtu 30-ti klientů jich 16 tj. 53,3 % ukončilo léčbu řádným 

způsobem, 10 klientů tj. 33,3 % má za sebou 2/3 léčby a 4 klienti tj. 13,3 % zatím 

absolvovali méně než 2/3 léčby. 

8 CÍL ŠETŘENÍ 
Základní informace o rodinách klientů jsme získali z dotazníku vyplněného 

klientem. Konkrétnější představa o tom jak rodina fungovala, se dotvářela 

na základě podrobnějších informací od klienta uvedených v psychosociálním 

vyšetření v části „rodinná anamnéza“. Nejvýznamnější byly většinou ty 

informace, které klient postupně uváděl během pobytu při individuálních 

rozhovorech a na skupinách. Pokud se podařil navázat kontakt s rodinou, 

informace o rodinném prostředí klienta získaly na objektivitě. S informacemi 

od klienta pracuje terapeutický tým jako s pravdivými, a to i v případě, že má o 

jejich pravdivosti pochybnosti. S těmi pak může vystoupit na poradě nebo 

supervizi.  

Je třeba zmínit, že většina klientů v TKDZ má zatím orientační rodinu, průměrný 

věk je 24 let a vzhledem k předchozí drogové kariéře ještě nestačili založit 

prokreační rodinu. Ve zkoumaném vzorku je pouze jeden klient, který má 

manželku a dítě. Kontakt s rodinou tedy znamená především, kontakt s rodiči. 

Někteří klienti jsou v kontaktu s rodinou už při nástupu na pobyt, ale jak už jsme 

uvedli v teoretické části, vztahy s původní rodinou jsou v různém stupni rozvratu. 

Většinou chybí vzájemná důvěra. Je zřejmé, že obě strany potřebují čas, aby se 

vztahy zlepšily. Navázání kontaktu s rodinou u klientů, kteří mají úplně přerušené 

vztahy, je pouze prvním, i když významným, krokem v oblasti práce s rodinou. 

Ne vždy je žádoucí, aby klient navazoval kontakt s rodinou. Je pak na terapeutovi, 

který je individuálním garantem, aby na základě získaných informací o rodině 

zvážil, a po poradě s ostatními členy týmu rozhodl, jestli je takový kontakt pro 

klienta vůbec vhodný. Jedná se především o rodinné prostředí, které by mohlo již 

během léčby, nebo v budoucnu ohrozit klientovu abstinenci. To může být 

např. problémové užívání návykových látek v rodině apod. 
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Navázání kontaktu s rodinou a zlepšení rodinných vztahů si neklade za cíl návrat 

dítěte (klienta) do původní rodiny. Klienti jsou ve většině případů vedeni a 

motivováni terapeuty k tomu, aby se osamostatnili a měli po ukončení léčby 

bydlení jinde než u rodičů (nejčastěji je to podnájem, nebo pronájem). Klienti 

však nepřestávají být členy rodiny. Rodina by měla být místem, kam se klient 

může vracet, kde najde lidskou podporu a porozumění v těžkých situacích. 

9 METODY ŠETŘENÍ 

9.1 ROZHOVOR 

Během pobytu v terapeutické komunitě je prováděno několik rozhovorů 

s klientem. Buď se jedná o rozhovor z iniciativy klienta, nebo jde o plánovaný 

rozhovor, který je součástí individuálního plánu.  

Po příchodu do komunity je klient v nulté fázi, která je tzv. obdobím hájení 

klienta. Toto období je pro klienta mnohdy velmi obtížné, protože se seznamuje 

s pravidly a zvyklostmi komunity. V této době může mít časté odchodové stavy a 

rozhoduje se, jestli v komunitě zůstane. Také proto je mu umožněno více 

individuálních rozhovorů se členy týmu. Tyto rozhovory jsou důležité především 

pro upevnění motivace a rozhodnutí pokračovat v léčbě.  

První rozhovor, kterým je podrobněji mapována rodinná situace, probíhá při 

vyhotovení psychosociálního vyšetření. Osnova psychosociálního vyšetření je 

v přílohové části (P1) Vyhotoveno musí být v nejbližší době po nástupu klienta 

do komunity. Jedná se o sběr anamnestických dat, které se získávají 

autoanamnézou, formou řízeného rozhovoru. Napomáhají terapeutům klienta lépe 

poznat a pomáhají v další práci s klientem. Postupně se procházejí jednotlivé body 

a terapeut si zaznamenává odpovědi. Doba trvání rozhovoru je různá, pokud 

přesáhne hodinu, je třeba udělat přestávku a pak znovu pokračovat. Během 

rozhovoru je žádoucí informace shrnovat a jednotlivé oblasti přečíst nahlas. 

Rozhovor by měl probíhat v klidném, nerušeném prostředí. Klient má právo 

neodpovídat na všechny informace. Také je seznámen s tím, že všechny 

poskytnuté informace budou k dispozici i ostatním členům týmu. Rozhovor 
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provádí vždy jenom jeden terapeut. Tento terapeut je, pokud je to možné, přidělen 

klientovi jako individuální garant, hned v počátku léčby. Má tak možnost klienta 

hned v počátku poznat a seznámit se s jeho situací. Hotové psychosociální 

vyšetření zakládá v písemné formě do spisu klienta a s jeho výsledkem seznamuje 

ostatní členy týmu na nejbližší poradě. Individuální garant klienta podporuje, 

pomáhá mu s adaptací na nové prostředí a se zařazením do programu. Pravidelně 

společně vyhotovují individuální léčebné plány. Garant jednou týdně zapisuje své 

hodnocení toho, jak klient postupuje v léčbě, na čem aktuálně pracuje, čím se 

zabývá, co se mu daří, co se mu daří, co ne, a jak plní individuální plán.  

Pokud je klient, v jakékoli fázi pobytu, v krizi, např. má odchodový stav, může 

požádat o rozhovor člena týmu, který je zrovna k dispozici. Další rozhovory jsou 

většinou plánované a domlouvá si je klient se svým garantem. Probíhají 

v pravidelných intervalech minimálně jednou měsíčně. Zpočátku jde především o 

vytvoření vztahu mezi klientem a terapeutem. Pokud se podaří navodit atmosféru 

důvěry bezpečí, zpravidla se v dalších rozhovorech daří otvírat témata, o kterých 

klient nikdy nemluvil, nebo mluvit o nich je pro klienta obtížné. Obtížným 

tématem bývají často rodinné vztahy. Během rozhovoru je v tomto případě pro 

terapeuta důležité v první fázi probrat s klientem možnost, že by rodiče popř. jiní 

významní členi rodiny přijeli do komunity na rodičovský víkend. V další fázi 

bývá většinou nápomocna celá skupina. Terapeut sdílí všechny informace 

z individuálních rozhovorů s celým týmem. Přestože o tom klienti vědí z pravidel, 

je dobré je na to předem upozornit. 

9.2 NESTANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK 

Dotazníkem lze získat hodně údajů v krátkém časovém úseku. Informace z něj 

získané jsou závislé na ochotě vyšetřované osoby pravdivě vypovídat. V našem 

dotazníku jsou jak otázky otevřené, tak uzavřené. Dotazník je rozdělen na několik 

oblastí. V první jsou základní údaje, jako je jméno, věk apod. V další části jsou 

otázky týkající se zdravotního stavu klienta. Dále jsou zde oblasti týkající 

se vzdělání/práce, drogy/alkohol, právní postavení a v poslední části dotazníku 
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jsou otázky zjišťující informace o rodině a sociálních vztazích klienta. Dotazník 

v původní podobě je uveden v přílohové části (P2). 

9.3 INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÉ PLÁNY 

Mezi individuální práci v TKDZ patří individuální léčebné plány. Podrobný 

individuální plán zpracovává klient se svým garantem, a společně ho jednou 

za čtrnáct dní revidují. Plán je rozdělen do deseti oblastí, na každou uvedenou 

oblast se používá formulář členěný na tři části. V první se mapuje současný stav 

klienta ve vybrané oblasti. Ve druhé části si určí cílový stav situace, změnu, 

kterou chce do konce pobytu uskutečnit. Ve třetí části si klient rozvede dílčí úkoly 

s termínem, které vedou ke splnění cíle. Jedno provedení plánu má klient pro své 

potřeby, druhé má terapeut. Ideální je, pokud si klient úkoly zanášené do plánu 

připravuje sám a terapeut vhodným způsobem upozorňuje na vhodnost a realizaci 

dílčího úkolu. V jednotlivých fázích pobytu se některým oblastem dává přednost a 

naopak některé ustupují do pozadí. Například v první fázi léčebného procesu není 

tak důležitá oblast pracovního uplatnění a bydlení. Záleží na volbě a potřebě 

klienta kolik úkolů do jaké oblasti si určí. Také za splnění či nesplnění úkolů si 

zodpovídá sám. Aby byla práce s individuálním plánem v souladu se skupinovou 

terapií, klienti informují o svých plánech ostatní členy komunity.Ti se mohou na 

skupinových sezeních doptávat proč se plnění plánu např. nedaří, nebo proč si 

klient zvolil daný úkol. Plnění plánu bývá i jedním z kritérií, dle kterého členové 

komunity rozhodují o přestupu klienta do vyšší fáze. Tím se ve skupině posiluje 

přístup k léčebným individuálním plánům. 

Plán se zpracovává v těchto oblastech:  

1. Užívání drog – toxické řeči, chutě, alkohol a kouření marihuany. V této 

oblasti klient pracuje na své motivaci k abstinenci. Ujasňuje si postoj ke všem 

drogám, včetně alkoholu. Postupně dochází ke změně dosavadních návyků a 

životního stylu. Stává se, že někteří klienti si hájí možnost pití alkoholu a 

kouření marihuany po odchodu z komunity, protože jim nepřipadají 

ohrožující. Takový názor může znamenat ohrožení abstinence klienta.  
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2. Tělesné zdraví, strava (dieta, kondice). Je to oblast, kde klient pracuje 

na pozitivní identifikaci s vlastním tělem. Sleduje si zdravotní vyšetření, 

reaguje na zlepšení či zhoršení výsledků. K tomu volí vhodnou dietu a šetřící 

program. Někteří se zdokonalují nebo učí péči o osobní hygienu. 

3. Vztahy – rodinné, s přáteli, v komunitě. Práce s rodinou, komunikační 

dovednosti, řešení konfliktů. Prvním úkolem bývá písemný kontakt 

s rodinou. Dalším úkolem bývá přerušení kontaktů s ohrožujícími známými. 

(V této oblasti klienta hodně podporujeme k pozvání členů rodiny na rodinnou 

terapii.) 

4. Osobnostní rozvoj, duševní stav, paměť, nálady, soustředění, city. 

Postupným cílem je zlepšit klientův postoj vůči okolí a světu, vůči sobě 

samému. Je dobré se co nejvíce zabývat reálnými situacemi, které se u klienta 

odehrávají tady a teď. Hledá si cestu k navázání a udržení kvalitních 

mezilidských vztahů, pochopení a zvládání svých citových projevů. Učí se 

o nich mluvit a používat vhodná slova pro jejich vyjádření. Učí se hledat své 

životní hodnoty. 

5. Pracovní dovednosti a návyky. Zde se promítají zkušenosti z pracovní 

terapie. Někdy jde o vůbec první kontakt s prací. Klient si rozebírá svůj 

přístup k zadaným pracovním úkolům. 

6. Volný čas, duchovní a kulturní oblast. Přestože jde o známé věci, klientům 

dělá problém volný čas si vhodně vyplnit. Plán pomáhá klientovi rozšířit 

oblast jeho zájmů. 

7. Pracovní uplatnění, zaměstnání, studium. Tato oblast se řeší v závěrečné 

fázi pobytu a prověřuje klientovu připravenost na samostatný život venku. 

Úkoly častěji hodnotí a operativně upravuje. 

8. Právní oblast. Zahrnuje vhodné cesty k řešení právních problémů klienta. 

Klient si určuje harmonogram splátek pokut a dluhů, koresponduje v této věci, 

připravuje se na soudní jednání apod. Spolupracuje se sociální pracovnicí. Ta 

poskytuje  informace z právních předpisů a zákonů. Hlavním cílem je, aby 

klient v budoucnosti dokázal samostatně jednat s úřady. 
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9. Bydlení, finance, ukončení léčby. Klient si promýšlí délku léčby. Volí si 

způsob bydlení a rozhoduje se o následné péči. Tu si navrhuje a terapeutický 

tým mu ji pomáhá zabezpečit. Uvažuje o finančním zabezpečení nejbližší 

budoucnosti. Dělá si rozvahu finančních možností, šetří na první nájemné, 

zabezpečuje si základní potřeby. V této část individuálního plánu se úkoly 

častěji doplňují a na klienta je vyvíjen větší tlak, aby úkoly neodkládal a snažil 

se je plnit. 

10. Finanční plán. Zde si klient eviduje své příjmy a výdaje. Získává představu 

o tom, jak dovede zacházet s penězi. Učí se znát hodnotu věcí, má přehled 

o tom, za co nejvíce utrácí. 

9.4 KAZUISTIKA 

Jedná se o 28letého muže, který je závislý na pervitinu. Absolvoval léčbu 

v Terapeutické komunitě pro drogově závislé (dále jen TKDZ). Před nástupem 

do TKDZ byl krátce léčen v psychiatrické léčebně. V době před rozhodnutím léčit 

se, byl několikrát odsouzen, jednou nepodmíněně, za trestnou činnost. Nyní 

pokračuje v léčbě v doléčovacím zařízení s chráněným bydlením. 

V našem zařízení, tzn. v TKDZ, byl rok. Klient při nástupu neměl vazbu na svou 

rodinu, s rodiči ani s manželkou a dcerou nebyl v kontaktu delší dobu. Problémy 

měl i v dalších sociálních oblastech, byl bez zaměstnání a bydlení. 

Drogová anamnéza: v 15 letech začal pít alkohol, celkem 8 let, postupně přestával 

pít a nyní 5 let abstinuje – nepije ani příležitostně, nemá potřebu. Pervitin užíval 

3 roky, THC 3x vyzkoušel. 7 měsíců abstinoval ve vazbě. Nyní je půl roku čistý. 

Rodinná anamnéza: otec pracoval v různých zaměstnáních, nikdo z rodiny nikdy 

nevěděl, co vlastně dělá. Matka byla v domácnosti. Rodiče se rozvedli v době, kdy 

bylo synovi 15 let. S otcem se od té doby neviděl. Předtím se stále hádali a 

docházelo i k fyzickým potyčkám. Nikdy si spolu nerozuměli a neměli k sobě 

bližší vztah. Otec se často opíjel. Klient má o 10 let mladší sestru, která nyní žije 

s matkou, pracuje a problémy s návykovými látkami nemá. 
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Manželství: v 26-ti letech se oženil, před tím spolu s manželkou rok bydleli. Měli 

svůj byt, rodina manželky bydlela ve stejném městě, tak se často navštěvovali. Její 

rodina mu nahrazovala jeho vlastní rodinu. S manželkou mají dvouletou dceru na 

které mu hodně záleží, ale nyní jí delší dobu neviděl. Finančně manželce na dceru 

nepřispívá. V současné době jsou s manželkou v rozvodovém řízení. 

Faktory podmiňující dosavadní vývoj klienta: klienta hodně ovlivnila 

nepřítomnost otce v rodině. Přestože spolu nikdy neměli bližší vztah, otec byl 

nesporně autoritou a v dětství vzorem. Zdá se, že klientova výbušnost a agresivita, 

je jediný způsob komunikace a řešení problémů, který z dětství zná. Oba rodiče se 

starali o děti po materiální stránce, ale nikdy nebyli k dispozici po citové stránce. 

Dá se usuzovat, že klientova náročnost na chování ostatních lidí, především těch 

blízkých, pochází také z dětství. Otec byl k synovi velmi náročný a pokud 

nesplňoval jeho požadavky, byl fyzicky trestán. Klient se naučil velmi dobře 

orientovat ve společnosti, kde jsou jasná pravidla a hranice (např. ve vězení se 

snadno přizpůsobil), umí přijímat i velmi tvrdé tresty, ale není schopen přijímat 

kompromisy a o vzniklé situaci nebo problému bez emocí diskutovat. 

Definice problému klienta: spíše než závislost na nealkoholové droze, je 

klientovým problémem chování a patologické jednání, které ho opakovaně 

přivedlo do nápravného zařízení. 

Cílená intervence: vzhledem k tomu, že klient byl v ústavním zařízení, měl po 

dobu pobytu situaci jednodušší, protože mu denně byla k dispozici sociální 

pracovnice. S její pomocí kontaktoval městský úřad a zařídil si vyplácení 

sociálních dávek. Dále začal splácet dluhy u VZP. Se všemi pracovníky probíral 

během individuálních rozhovorů jak si zařídit budoucnost po odchodu z TK. 

Z několika možností si vybral doléčovací program s chráněným bydlením. Asi 

v polovině pobytu mu přišlo rozhodnutí o alternativním trestu. Po obdržení 

kontaktu na probační a mediační službu si sám vyjednal schůzku s pracovnicí 

služby a zařídil si odpracování trestu. Velmi obtížná situace, hlavně po emoční 

stránce, pro něj nastala po obdržení žádosti o rozvod. Před soudním řízením, bylo 

nutné písemně objasnit klientovu sociální situaci, aby mu mohlo být odloženo 

výživné na dceru. V oblasti psychologické byla klientovi týmem několikrát 
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doporučována možnost pokračovat v psychoterapii i po odchodu z TK. Přestože 

uznával nutnost pokračování práce na změně svého chování, tuto možnost odmítl. 

S následným zajištěním kontaktů např. PÚ a ostatních úřadů bude klientovi opět 

nápomocna sociální pracovnice poskytující služby v doléčovacím programu. 

Monitorování případu: sociální pracovnice společně s klientem zajišťovala během 

klientova pobytu všechna opatření a kontakty. Na městském úřadě v místě 

bydliště klienta, mu na základě žádosti přiznali sociální dávky z jejichž části byl 

hrazen pobyt. Podařilo se vykorespondovat splátkový kalendář na dluhy u VZP. 

Bylo vyhověno o odklad dlužné částky u soudu. Klient se také účastnil 

rozvodového řízení, bylo uznáno odložení platby výživného na dceru. Za pomoci 

probační a mediační služby odpracoval hodiny VPP. Bohužel další vývoj není 

možné sledovat, protože oficiální informace o průběhu pobytu klienta v DC 

nedostáváme a sami je nezjišťujeme. 

Ukončení případové práce: práce s klientem byla ukončena po uplynutí doby 

kterou si klient s ohledem na pravidla TK sám určil. Bohužel se nepodařilo 

prolomit klientovu neústupnost ve vztahu k otci. Nejen že vůbec nedošlo k pokusu 

o kontakt, ale celkově toto téma zůstalo uzavřené. Kontakt s matkou a sestrou byl 

navázán a zdá se, že klient by v nich mohl mít v budoucnu podporu, ale bohužel 

se nepodařilo přesvědčit je o důležitosti návštěvy na rodinné terapii v komunitě. 

Tento vztah je tedy sice obnoven, ale jeho trvání je nejisté. Se svou bývalou 

manželkou klient není ve styku, jeho pokusy o navázání kontaktu se nezdařily. 

O pocitech, které tento nezdar provází nemluví, ale je zřejmé, že situaci těžce nese 

a není to pro něj uzavřená záležitost. Během pobytu se podařilo udělat velký 

posun ve změně chování klienta. Umí lépe zvládat svou výbušnost a agresivitu. 

Snaží se v klidu reagovat na kritiku a připomínky ostatních. Velkým otazníkem 

zůstává klientova abstinence od pervitinu. V chráněném prostředí je jeho 

abstinence jednoznačná, ale v samostatném životě, kde se mu díky své povaze 

nemusí podařit navázat zdravé vztahy, by mohla být ohrožena. Z vlastní 

zkušenosti ví, že drogy mu vztahy nahrazovaly. 
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Klientovi se za podpory terapeutů podařilo před ukončením pobytu zajistit 

doléčování s chráněným bydlením. Ještě před nástupem na doléčovací program 

měl kontakty na pracovní firmy, ve kterých měl přislíbenu práci. 

Přestože všichni klienti v TKDZ mají svého individuálního garanta, na léčbě a 

resocializaci se podílí všichni členové týmu. Výše zmíněný klient byl týmem 

opakovaně probírán jak na poradách, tak na případové i týmové supervizi. 

10 ŠETŘENÍ 
1. Předpokládáme více než 50 % výskyt problémových uživatelů návykových 

látek, ze zkoumaného vzorku, v dysfunkčních rodinách. 

VÁGNEROVÁ (4, s. 317) uvádí, že „pokud je rodina v nějakém ohledu 

dysfunkční, některé důležité potřeby člověka zůstanou pravděpodobně 

neuspokojeny, a rodina se pro své členy stane spíše zdrojem zátěže. Pokud jde 

o jedince ve vývoji, mohou mu v důsledku poruch funkce rodiny některé 

významné zkušenosti chybět, a naopak může být vystaven vlivu zkušeností 

negativních. 

Funkce orientační rodiny lze charakterizovat ve vztahu k základním psychickým 

potřebám. Ne vždy je ovšem rodina schopna nebo ochotna tyto funkce plnit, 

popř. je plní neúplně či patologickým způsobem. 

Dysfunkce se může projevit výchovným zanedbáváním, rodina může dítě učit 

rolím, hodnotám a normám, které majoritní společnost považuje za nežádoucí.“ 

Podobně definuje dysfunkci rodiny také HARTL, HARTLOVÁ (19, s. 215) 

„narušená schopnost r. zabezpečovat některou z jejich základních rolí, zejm. ve 

vztahu k dítěti neschopnost zajišťovat jeho základní potřeby.“ 

V našem výzkumu jsme se zaměřili na nejčastější jevy, podle kterých se 

především dá rodina závislého zařadit mezi dysfunkční. (Jak už jsme uvedli výše, 

informace o rodinách klientů jsou získány z psychosociálního vyšetření část 

„rodinná anamnéza“ a z individuálních i skupinových aktivit s klienty během 

pobytu v TK.) 
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Jedná se o jev kdy v rodině chyběl jeden z vlastních rodičů nejčastěji 

v důsledku rozvodu. Jak udává MATOUŠEK (12 ,s. 40) „Zdrojem oprávněných 

obav je slábnoucí vazba mezi rodičovstvím a partnerstvím příznačná pro všechny 

postindustriální společnosti. Děti vychovávané jedním z rodičů (ve všech zemích 

jsou to ve zdrcující většině matky) mají podle mezinárodních srovnávacích studií, 

jež jsou dnes k dispozici, o něco horší výsledky ve škole, víc zdravotních a 

psychických problémů a také více střetů se zákonem než děti ze srovnatelné 

socioekonomické vrstvy, které vyrůstají s oběma rodiči. Přítomnost otce v rodině 

soudobý výzkum jasně ukazuje jako faktor, který brání delikvenci syna. Chlapci 

žijící ve společné domácnosti s vlastním otcem mají významně menší sklon 

přestupovat meze zákona než chlapci žijící bez otce či s nevlastním otcem.“ Je 

třeba dodat, že předpokládáme, že se jedná o otce, který se nechová delikventně, 

v našem případě především, že nemá problémy s užíváním návykových látek. 

Dalším jevem je formální soužití rodiny, v odborné literatuře se uvádí označení 

„vztahová krize rodiny“. Jedná se o situaci, kdy rodina žije pohromadě, ale 

vzájemné rodinné vazby jsou slabé nebo žádné. Lze souhlasit 

s MATOUŠKEM (12), že kriminální chování mládeže je častější v nejnižších 

vrstvách společnosti, nicméně stále častěji se s delikvencí mladých lidí setkáváme 

ve společensky lépe situovaných rodinách. Hlavní důvod je v nezájmu a někdy až 

nepřátelství vůči dítěti, a tím samozřejmě klesá vliv rodičů na chování 

dospívajících dětí. O významu rodičovského dohledu (monitoringu) a uplatňování 

disciplíny v rodině jsme se podrobněji zmiňovali v teoretické části této práce 

v kapitolách 2 a 2.2. 

Posledním nejčastějším jevem je problémové užívání návykových látek 

v rodině. O nebezpečnosti takového jednání v rodině s dětmi není třeba 

pochybovat. 

V následující tabulce 4. je uveden výskyt jevu ve zkoumaném souboru osob. 
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Tabulka 4. Rodinné prostředí klientů ze zkoumaného vzorku 

Jev Výskyt 

rozvod 12 (41 %) 
Rodina v níž chyběl trvale jeden z rodičů  

úmrtí 1 (3 %) 

Rodiče žili společně, ale jeden nebo oba měli problémy 

s užíváním návykových látek 
4 (13 %) 

Rodiče spolu žili formálně 6 (20 %) 

Soužití v rodině bylo bez vážnějších problémů 7 (23 %) 

Pozn.: Některé jevy se v rodinách vyskytly souběžně, a to ve 3 případech. Takový 
jev byl do celkového výskytu započten jen jednou. 

 

Graf 1. Rodinné prostředí klientů ze 
zkoumaného vzorku

12; 41%

1; 3%4; 13%
6; 20%

7; 23%

 
 

Výše uvedené skutečnosti ukazují, že 23 klientů, tj. 76,6 % ze zkoumaného 

vzorku, je z dysfunkčních rodin. Z rodinného prostředí, které můžeme označit 

jako funkční, je 7 klientů, tj. 23,4 %. 

Reakcí na výše doložené skutečnosti může být otázka, proč by měli klienti 

kontaktovat rodinu, která je dysfunkční. Může být kontakt rodičů z takové rodiny 

vůbec žádoucí? Jak už jsme uvedli v cíli šetření (kap. 8.), je na zvážení 

terapeutického týmu, jestli bude k takovému kontaktu klienta vést a motivovat. 
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Musíme vycházet z toho, že klientovi rodiče jsou často jeho nejbližšími lidmi, a 

mohou mu pomoci překonávat těžké situace, které v samostatném životě 

nastávají. Nic na tom nemění fakt, že rodiče jsou např. rozvedení. 

2. Předpokládáme, že klienti, kteří ukončí léčbu řádným způsobem a naváží 

během léčby kontakt s rodinou, budou v budoucnu méně relapsovat, než klienti, 

kteří sice ukončili léčbu řádným způsobem, ale kontakt s rodinou navázali 

částečný, nebo ho nenavázali vůbec. 

V této části šetření jsme se zaměřili na skupinu klientů, kteří pobyt v TKDZ již 

řádně ukončili. Jak je patrné z tabulky 2., jedná se o 16 klientů, tj. 53,3 % 

z celkového počtu 30-ti klientů. U těchto 16-ti klientů, vzhledem k tomu, že již 

samostatně fungují, můžeme dále sledovat, jestli obnovení vztahu s rodinou má 

vliv na abstinenci v jejich dalším životě. 

Před samotným šetřením je třeba vysvětlit, co znamená pojem: 

1. kontakt klienta s rodinou,  

2. částečný kontakt s rodinou, 

3. kontakt nenavázán 

V prvním případě, kontakt klienta s rodinou, máme na mysli, že mezi klientem a 

jeho rodinou probíhá oboustranná komunikace. Obě strany si buď dopisují, nebo 

pokud je klient ve vyšší fázi, tak si telefonují. V tomto případě, také 

předpokládáme účast rodičů (popř. jednoho z rodičů) na rodičovských víkendech. 

Obě strany pracují na obnově vztahu, hlavně na obnově důvěry. Ke konci léčby je 

zřejmé, že rodina je pro klienta zdrojem podpory. Není nutné, ani žádoucí, aby 

klient po léčbě bydlel u rodičů, ale měl by mít  možnost rodiče navštěvovat a 

v případě krize je bez obav kontaktovat. 

Částečný kontakt s rodinou znamená občasný dopis nebo telefonát z jedné nebo 

druhé strany. V tomto případě rodiče nejeví zájem o rodičovské víkendy. Dovolí, 

aby je klient na výjezdu z komunity navštívil, ale aktivní práce na obnovení 

vztahu chybí. Do budoucna je pro klienta takový kontakt dobrý, ale nemůže 

spoléhat na podporu a zázemí ze strany rodičů. 
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Bez kontaktu (kontakt nenavázán) jsou klienti s rodinou buď na doporučení 

terapeutického týmu – rodinné prostředí by nebylo vhodné pro jejich život 

v abstinenci, nebo o ně nejeví zájem jejich rodiče. Často se pak stává, že ani po 

opakovaném pokusu klienta o kontakt, ať už písemném nebo telefonickém, rodina 

nereaguje. 

V tabulce 5. je uvedeno, kolik klientů ze zkoumaného vzorku, v různých fázích 

léčby mělo navázaný kontakt s rodinou. 

Tabulka 5. Navázání kontaktu klientů ze zkoumaného vzorku s rodinou během 

léčby. 

Jev Výskyt 

navázali kontakt s rodinou 12 (75 %) 

navázali kontakt s rodinou 
částečně 

2 (13 %) 
Klienti, kteří ukončili léčbu 

řádným způsobem 

kontakt nenavázán 2 (13 %) 

navázali kontakt s rodinou 5 (50 %) 

navázali kontakt s rodinou 
částečně 

3 (30 %) 
Klienti, kteří absolvovali 2/3 

léčby 

kontakt nenavázán 2 (20 %) 

navázali kontakt s rodinou 1 (25 %) 

navázali kontakt s rodinou 
částečně 

1 (25 %) 
Klienti, kteří absolvovali méně 

než 2/3 léčby 

kontakt nenavázán 2 (50 %) 

Pozn. procenta v tabulce jsou zaokrouhlena na celá čísla, součet proto neodpovídá 
100 %. 

 

Vzorek obsahuje 30 klientů, z toho 16 ukončilo léčbu řádným způsobem. Z těchto 

16-ti klientů jich 12, tj. 75 % navázalo kontakt s rodinou. Klientů, kteří 

absolvovali 2/3 léčby, je 10, kontakt s rodinou navázalo 5 klientů, tj. 50 %. Méně 



 48 

než 2/3 léčby absolvovali 4 klienti, z toho 1 klient tj. 25 % navázal kontakt 

s rodinou. 

Na základě tohoto šetření je zřejmé, že čím je klient v léčebném procesu déle, tím 

častěji se mu daří navázat kontakt s rodinou. 

Dalším šetřením jsme zjišťovali, jak se klientům ze zkoumaného vzorku, kteří 

řádně ukončili pobyt v TKDZ, daří zvládat samostatný život bez drog. 

Terapeutický tým aktivně nezjišťuje jak se daří klientům po ukončení léčby. 

Přesto je několik způsobů, jak tyto informace získat. Komunita pořádá akce, na 

které jsou zváni i bývalí klienti TKDZ. Je to např. předávání diplomu za rok 

abstinence bez drog, výročí založení komunity, bývalí klienti se také mohou 

zúčastnit „velké komunity“, po předchozí domluvě mohou se současnými klienty 

na výlet nebo několikadenní akci. Tyto akce jsou přístupné pro bývalé klienty 

v aktuální abstinenci. O klientech, kteří zrelapsovali (o relapsu jsme se zmiňovali 

v teoretické části této práce v kapitole 1.7), často nemáme informace vůbec, nebo 

se je zprostředkovaně dozvídáme od pracovníků doléčovacích zařízení a od 

klientů, kteří komunitu navštěvují. Občas se stane, že klient, který dlouhodobě 

zrelapsoval, sám telefonicky kontaktuje pracovníky komunity a snaží se získat 

pomoc. Je pravda, že takto získané informace o klientech nejsou příliš objektivní. 

Zatím však nebyl v praxi TKDZ zaveden jiný způsob, jak tyto informace získávat. 

Tabulka 6. Informace o klientech ze zkoumaného vzorku po řádném ukončení 

léčby v TKDZ 

Jev Výskyt 

Klienti, kteří abstinují 7 (43 %) 

nyní abstinují 2 (13 %) 
Klienti, kteří jednorázově zrelapsovali 

pokračují v jiné léčbě 1 (6 %) 

Nemáme informace 2 (13 %) 

Dlouhodobě zrelapsovali 4 (25 %) 

Pozn. procenta v tabulce jsou zaokrouhlena na celá čísla, součet proto neodpovídá 
100 %. 
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Graf 2. Informace o klientech ze zkoumaného 
vzorku po řádném ukončení léčby v TKDZ
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Z uvedených skutečností vyplývá, že 10 klientů tj. 62,5 % v současné době 

abstinuje (šetření bylo prováděno do konce r. 2004, do této doby máme informace 

o tom, zda klienti abstinují). Do celkového počtu jsou započteni i 3 klienti, kteří 

jednorázově zrelapsovali a nyní abstinují. Z toho 2 dále vedou samostatný život, 1 

nastoupil do jiné léčby. Informace nemáme o 2 klientech tj. 13 %. Dlouhodobě 

zrelapsovali 4 klienti tj. 25 %. 

Výsledky tohoto šetření by změnil počet klientů, o kterých nemáme informace. 

Podle výzkumu V. Olbertové (TU 2003), která dlouhodobě sledovala efektivitu 

léčby v TKDZ, už samotný fakt, že klienti úspěšně dokončili léčbu, zvyšuje 

pravděpodobnost, že později méně relapsují. Konkrétně uvádí, že 56% klientů, 

kteří ukončili léčbu řádným způsobem, abstinuje. Za úspěšně dokončenou léčbu 

považujeme skutečnost, že klient odchází z komunity řádným způsobem po 

absolvování 3. fáze. Má zajištěno doléčovací zařízení ať už formou ambulantní, 

nebo např. chráněné bydlení. Dalším velkým pozitivem je zajištěné zaměstnání, 

ve kterém se zapracoval po dobu 3. fáze léčby a bydlení. 

V této části práce chceme zjistit, zda se navázání kontaktu klienta s rodinou 

během léčby a zajištění podpory ze strany rodiny po ukončení léčby projeví 
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pozitivně na jeho abstinenci. To můžeme provést porovnáním kontaktů klienta 

s rodinou vzhledem k jeho pozdější abstinenci. 

V následující tabulce jsou uvedeni klienti ze zkoumaného vzorku, kteří ukončili 

léčbu řádným způsobem, tj. 16 klientů, podle toho v jakém stupni měli navázány 

vztahy s rodinou po odchodu z TKDZ, ve vztahu k abstinenci v samostatném 

životě. 

Tabulka 7. Vliv kontaktu s rodinou na abstinenci klientů ze zkoumaného vzorku 

v samostatném životě 

Jev Výskyt 

Abstinují 6 (50 %) 

Zrelapsovali 
jednorázově 

2 (17 %) 

Zrelapsovali 
dlouhodobě 

3 (25 %) 

Navázali kontakt s rodinou 

Nemáme informace 1 (8 %) 

Abstinují 1 (50 %) 

Zrelapsovali 
jednorázově 

0 

Zrelapsovali 
dlouhodobě 

1 (50 %) 

Navázali kontakt s rodinou částečně 

Nemáme informace 0 

Abstinují 0 

Zrelapsovali 
jednorázově 

1 (50 %) 

Zrelapsovali 
dlouhodobě 

0 

Kontakt nenavázán 

Nemáme informace 1 (50 %) 

Pozn. procenta v tabulce jsou zaokrouhlena na celá čísla, součet proto neodpovídá 
100 %. 
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Z celkového počtu 16-ti klientů, kteří ukončili léčbu řádným způsobem, jich 12, tj. 
75 % navázalo kontakt s rodinou. Na základě dalších informací víme, že z těchto 
12-ti klientů, jich 8, tj. 67 % abstinuje, 3 klienti, tj. 25 % dlouhodobě zrelapsovali, 
a o 1 klientovi, tj. 8 %, nemáme informace. Klienti, kteří navázali částečný 
kontakt s rodinou jsou 2, z tohoto počtu 1 klient, tj. 50 % abstinuje a 1 klient, tj. 
50 % dlouhodobě zrelapsoval. Klienti, kteří odcházeli z komunity bez kontaktu 
s rodinou byli také 2, z těchto klientů 1, tj. 50 % abstinuje a o 1, tj.50 % nemáme 
informace. Do počtu abstinujících klientů jsou započítáni i klienti, kteří 
jednorázově zrelapsovali, protože podle dostupných informací víme, že 
v současné době abstinují. (Šetření bylo prováděno do konce r. 2004, do této doby 
máme informace o tom, zda klienti abstinují.) 

11 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 
HYPOTÉZA Č. 1 

Předpokládáme vyšší výskyt problémových uživatelů návykových látek 

v dysfunkčních rodinách. 

Předpokládali jsme, že více než 50  klientů ze zkoumaného vzorku, bude pocházet 

z dysfunkčních rodin. 

Na základě šetření jsme zjistili, že 13 klientů ze zkoumaného vzorku tj. 44 % 

vyrůstalo v rodině bez jednoho z rodičů, nejčastěji v důsledku rozvodu. Užívání 

návykových látek dalším členem rodiny (rodič, sourozenec) bylo zaznamenáno 

v rodinách 4 klientů tj. 13 %. Formální soužití rodičů, neboli vztahová krize byla 

zaznamenána u 6-ti klientů tj. 20 %. Celková četnost výskytu je tedy 77 %. 

Můžeme říci, že hypotéza č.1 se na základě dostupných informací potvrdila. Více 

než polovina klientů ze zkoumaného vzorku pochází z dysfunkční rodiny. 

HYPOTÉZA Č. 2 

Větší úspěšnost léčby v případě, že kontakt klienta s rodinou byl navázán a 
vytvořilo se zázemí poskytující podporu pro další život v abstinenci. 

Předpokládali jsme, že klienti ze zkoumaného vzorku, kteří ukončí léčbu řádným 

způsobem a naváží během léčby kontakt s rodinou, budou v budoucnu méně 

relapsovat, než klienti, kteří sice ukončili léčbu řádným způsobem, ale kontakt 

s rodinou navázali částečný, nebo ho nenavázali vůbec. 
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Z celkového počtu 16-ti klientů, kteří v TKDZ ukončili pobyt řádným způsobem, 

jich 12 navázalo kontakt s rodinou, a podle dostupných informací z těchto 12-ti 

klientů 8 klientů abstinuje, což je 66,6 %. Bez kontaktu nebo s částečným 

kontaktem s rodinou odcházeli 4 klienti, z tohoto počtu abstinují 2 klienti, což je 

50 %. 

Na základě výše uvedených informací se domníváme, že rovněž hypotéza č. 2 se 

potvrdila. 
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ZÁVĚR 
V práci jsme se zabývali především rodinnou terapií, která je prováděna formou 
rodičovských víkendů v Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi 
(dále TKDZ.) 

Před samotným setkáním klientů TKDZ a jejich rodin na rodičovských víkendech, 
probíhá pomocí individuálních a skupinových sezení příprava na toto setkání. 
Klienti se snaží o navázání kontaktu s rodinou, popř. o udržení kontaktu 
stávajícího. Způsobům, jak toho dosáhnout, jsme se věnovali v praktické části. Je 
zde také popsán průběh rodičovského víkendu. Hlavním cílem setkávání rodičů 
s klienty je práce na vztazích pod vedením terapeutického týmu. Domníváme se, 
že jejich obnova a úzdrava by mohla zvýšit efektivitu léčby v terapeutické 
komunitě. To jsme zjišťovali šetřením v praktické části práce. Výsledky šetření 
tuto domněnku potvrdili. Dalším šetřením jsme zjišťovali, z jakého rodinného 
prostředí klienti pocházejí. Podrobněji jsme se věnovali metodám šetření. Zde 
jsme uváděli, jakým způsobem je možné získávat informace o klientech a jejich 
rodinách. 

Šetření jsme prováděli pouze v jednom zařízení a jsme si vědomi, že uvedený 
způsob šetření je jen jednou z možností, jak zjistit, zda rodinná terapie prováděná 
formou rodičovských víkendů, má vliv na obnovu vztahů mezi rodiči a dětmi, a 
následně jestli mají obnovené vztahy vliv na klientovu abstinenci v samostatném 
životě. 

Přes počáteční pochyby, zda se pouštět do práce s rodinou v TKDZ, si nyní 
můžeme na základě výsledků uvedených v práci potvrdit význam tohoto 
programu. Je však třeba poznamenat, že i bez čísel, jen na základě zkušeností 
získaných v praxi, je význam práce s rodinou velký. Úplně na závěr bychom chtěli 
případným zájemcům doporučit další bakalářské práce, které se týkají TKDZ. 
Jedná se o práci V. Olbertové (TU, 2003), která se zabývala efektivitou léčby 
drogově závislých klientů v TKDZ a o práci J. Lankové (TU, 2002), která 
analyzovala sociální a právní problémy osob léčících se z drogové závislosti.
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