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Nepodařilo se v minulých letech také výraz-
něji uspět na slovenském trhu z hlediska zís-
kávání stálých odběratelů. Naopak za úspěch 
lze označit velmi dobrou spolupráci se sloven-
skými kolegy a zejména pak redakcí časopisu 
Alkoholismus a drogové závislosti. Stejně tak 
pozitivní je začlenění časopisu do systému 
indexování (Bohemica Bibliographica - vložit 
přesný současný název databáze) a dokonče-
ní příprav na žádosti o zahájení indexování 
v několika zahraničních databázích. Došlo 
také k několika drobných formálním vylepše-
ním, jejichž smyslem je srovnat tuto stránku 
našeho časopisu s úrovní předních zahranič-
ních periodik. V červenci a srpnu bude mj. 
pro autory připraven nový manuál usnad-
ňující přípravu rukopisů a několik pomůcek 
pro vylepšení jejich formální stránky. Věřím, 
že tyto kroky povedou ke zjednodušení práce 
autorů a budou více instruktivní a sníží oba-
vy zejména u mladších, začínajících autorů. 

Pro letošní rok redakce připravuje celkem 
dvě tematicky zaměřená čísla. Myslím, že 
obě jsou čtenářsky velmi atraktivní. První se 
zabývá vzděláváním v adiktologie a mělo by 
poskytnou reflexi současného stavu různých 
typů univerzitních i mimouniverzitních stu-
dijních a tréninkových programů. Jako děka-
na fakulty nabízející bakalářský studijní pro-

Vážení čtenáři,
časopis Adiktologie otevřel tímto číslo sedmý 
ročník své existence. Přestože jsem při přebí-
rání role šéfredaktora s uspokojením konsta-
toval, že časopis prošel náročnou fází svého 
etablování a lze jej považovat za stabilní sou-
část oboru, neznamená to, že bychom se nemě-
li zabývat jeho slabšími stránkami a přestat 
na nich pracovat. Letošní ročník nezačal pro 
časopis právě příznivě z hlediska ekonomic-
ké stránky. Stejně jako na ostatní neziskové 
organizace, také na vydavatele našeho časo-
pisu (Sdružení SCAN) letos dopadl pokles 
v dotačních prostředcích z RVKPP a podobně 
jako jiné organizace, dostává vydavatel rok 
od roku méně i v některých dalších dotačních 
programech. Časopis má díky důrazu na prů-
běžná úsporná opatření již třetí rok prakticky 
stejný rozpočet navzdory inflaci a zvyšujícím 
se nákladům na tisk apod. Rozpočtové pro-
pady se v minulých letech zatím dařilo vždy 
pokrýt díky nasazení výkonné redakce, kte-
rá okamžitě podávala další žádosti o dotace 
a snažila se prozatím s úspěchem chybějící 
prostředky získat. Letos je pokles finanční 
podpory ale natolik výrazný, že musíme sáh-
nout k dalším úsporným opatřením a otevřeli 
jsme též otázku případných úprav v desig-
nu časopisu, které by snížily tiskové nákla-
dy i za cenu snížení kvality papíru a barvy. 

editoria l
Tomáš Zíma
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gram adiktologie mám pochopitelně radost, 
že snad již ve velmi brzké době budeme 
schopni nabídnout tento program také v kom-
binované formě o kterou je velký zájem. Naši 
pracovníci nyní podnikají všechny potřebné 
kroky, aby bylo možné přijímací zkoušky rea-
lizovat co nejdříve a obor mohl přijmout prv-
ní zájemce i v této studijní formě. Přestože 
je to o něco delší časový horizont, myslím že 
není žádným tajemstvím, že bychom na naší 
fakultě rádi co nejdříve nabídli také nava-
zující magisterskou formou studia a v tom-
to směru opět již dnes např. porovnáváme 
různé typy vzdělávacích programů na magis-
terské úrovni, které nabízejí různé evropské 
univerzity. Zde mě velmi těší aktivita našich 
studentů a jejich zájem jak o praktické otáz-
ky spojené s léčbou a prevencí, tak o výzkum 
v oboru. Snažím se o podporu tohoto zájmu 
a v tomto školním roce se např. podařilo pro 
uzavřít dohodu s University of Ghent na stu-
dijní výměny pro studenty a pedagogy obo-
ru adiktologie v rámci programu Erasmus. 
Ani časopis nezůstává zmíněným aktivitám 
nic dlužen a naopak vnímám jako potřebné 
podporovat publikační činnost začínajících 
autorů v rámci rubriky „ze vzdělávací praxe“.  
Druhé tématicky zaměřené číslo bude věno-
váno genderovým otázkám a úzce navazuje 
na nedávnou konferenci k tomuto tématu.

Dovolte mi, abych na závěr editorialu zmínil 
ještě jednu připravovanou významnou akci 
a současně vás na ni všechny co nejsrdečněji 
pozval. Ve středu 27. června proběhne dru-
hý ročník udílení ceny za významný přínos 
oboru. Toto ocenění prošlo od loňského roku 
velkými proměnami jak z hlediska procesu 
nominace a výběru kandidátů, tak z hlediska 
koncepce ceny. Centrum adiktologie PK 1. LF 
UK opět připravuje jednodenní odborné sym-
pozium k příležitosti udělení ceny. Letošní 
téma bude více než aktuální a zajímavé, 
neboť cenu převezme MUDr. Jana Novotná 
z Brna, která se významně zasloužila jak 
o rozvoj mezioborově koncipovaných vzdě-

Editorial

lávacích kurzů a programů, tak o spolupráci 
mezi státními a nestátními poskytovateli pre-
ventivní a léčebné péče. Právě na tuto spo-
lupráci je program sympozia zaměřen a bude 
bezpochyby zajímavé diskutovat o tom co a jak 
se v posledních 15 letech povedlo či nepoved-
lo a jakým způsobem se dnes tato spolupráce 
rozvíjí. Na loňském sympozium věnovaném 
alkoholu ve spojitosti s oceněním doc. Jarosla-
va Skály a dr. Luďka Kubičky byla řeč o me-
zigeneračním dialogu a nutnosti více přiblížit 
služby zacílené na pacienty a klienty mající 
problém s alkoholem a nealkoholovými dro-
gami. Myslím, že síťování, spolupráce a dobrá 
návaznost jednotlivých typů služeb jsou téma-
ta, která a na loňské sympozium harmonicky 
navazují a posouvají diskusi o další krok dál.                    
 

V Praze 23. května 2007
Tomáš Zima
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MUDr. Viktor Mravčík
Je vedoucím Národního monitorovacího 

 střediska pro drogy a drogové závislosti 

(NMS). Odpovídá za řízení NMS a realizaci 

drogového informačního systému, spolu-

práci s Poradním výborem RVKPP pro sběr 

dat o drogách, vzdělávání pracovníků NMS, 

přípravu a publikaci výročních zpráv o stavu 

ve věcech drog v ČR. Dále odpovídá za proble-

matiku prevalenčních odhadů problémového 

užívání nelegálních drog .

Mgr. Barbora Orlíková
* 1978

Vystudovala psychologii na PedF UK v Praze. 

Od r.1999 do r. 2006 pracovala v oblasti 

prevence a léčby drogových závislostí, od 

r. 1999 do r. 2003 v rámci o. s.  SANANIM 

(Doléčovací centrum, Drogové informační 

centrum), od r. 2003 do r. 2006 v Asociaci 

nestátních organizací zabývajících se prevencí 

a léčbou drogové závislosti (projekt Právní 

poradna A. N. O.). Od r. 2002 spolupracuje 

na projektu Drogová poradna on-line o. s. 

SANANIM. Od r. 2006 je zaměstnankyní 

Národního monitorovacího střediska pro drogy 

a drogové závislosti (NMS).
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Překryv klientů mezi jed-
notlivými  nízkoprahový-
mi programy a zneužívání 
buprenorfinu v Praze

Mravčík V., Orlíková B.
Národní monitorovací středisko pro drogy 
a drogové závislosti, Úřád vlády ČR

Cíl: Rychlé zhodnocení překryvu a přelivu klientů mezi nízkoprahovými programy v Pra-
ze po uzavření jednoho z nich a zhodnocení aktuální situace na pražské drogové scéně 
s důrazem na zneužívání buprenorfinu (Subutexu®). Materiál a metodika: Dotazníkový 
průzkum proběhl od února do června 200� mezi 198 klienty nízkoprahových pro-
gramů o. s. SANANIM v Praze (99 z terénního programu, 99 z kontaktního centra), 
z toho bylo 191 (9�,� %) injekčních uživatelů drog. Byl použit jednostránkový dotazník 
sledující základní sociodemografické údaje, údaje o užívání drog a údaje o využívání 
jednotlivých nízkoprahových programů v minulosti a současnosti. Výsledky: Průzkum 
potvrdil příliv klientů z uzavřeného programu zejména do terénního programu. Klientela 
kontaktního centra se ukázala jako mnohem stálejší s méně kontakty s ostatními pro-
gramy. Co se týká zneužívání Subutexu® (ať už jediné nebo jedné z více hlavních drog), 
jeho užívání  uvedlo 111 (��,1 %) respondentů (z toho 7� jej získává převážně nebo také 
na černém trhu), užívání pervitinu uvedlo 9� (48,� %) a heroinu 2� (12,� %) responden-
tů. Subutex® byl také nejčastější drogou užívanou samostatně – jako jedinou jej užívalo 
82 (41,4 %) respondentů, z nich uvedlo 78 (9�,1 %) injekční aplikaci. Závěr: Ukázalo 
se, že uzavření (či otevření) programu způsobuje pohyb klientů mezi ostatními progra-
my, že tyto změny je však možné předvídat a plánovat příslušná opatření. Průzkum 
potvrdil údaje o frekventovaném užívání Subutexu® na drogové scéně v Praze (včetně 
vysoké míry injekční aplikace) a současně se potvrdily údaje o naopak nízkém výskytu 
heroinu. Opatření snižující dostupnost Subutexu® by s velkou pravděpodobností ved-
la k (opětovnému) nárůstu užívání heroinu se všemi jeho negativními důsledky.

Klíčová slova: nízkoprahový program - harm reduction - buprenorfin.

Mravčík, V., & Orlíková, B. (2007). Překryv klientů mezi jednotlivými  nízkoprahovými progra-
my a zneužívání buprenorfinu v Praze. Adiktologie, 7(1), 12-21.

Došlo do redakce: 29. listopadu 2006
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1. Úvod 
Podnět k realizaci průzkumu vzešel od proti-
drogové komise hl. m. Prahy jako odezva na 
zvýšený nárůst klientů hlášených harm redu-
ction programy o. s. SANANIM, tedy kon-
taktním centrem (KC) a zejména terénním 
programem (TP). K této situaci došlo po uza-
vření výměnného programu Českého červe-
ného kříže (ČČK) na Hl. nádraží v Praze v r. 
2006. Průzkum si kladl za cíl zjistit, jak kli-
enti na vzniklou situaci reagují, zda dochází 
k případnému přelivu klientů mezi jednotli-
vými programy harm reduction (HR) v Praze 
a jaký je jejich překryv v těchto programech.

Průzkum byl využit také pro rychlé zhodno-
cení aktuální situace na drogové scéně v Pra-
ze zejména s ohledem na zneužívání bupre-
norfinu (Subutexu®).

Samotný průzkum byl proveden po dohodě 
mezi protidrogovou koordinátorkou  hl. m. 
Prahy, vedením o.s. SANANIM a Národním 
monitorovacím střediskem pro drogy a drogo-
vé závislosti (NMS). Přímé rozhovory s klien-
ty a zaznamenání údajů prováděli pracovníci 
o. s. SANANIM, zpracování dat z dotazníků 
bylo personálně zajištěno ze strany NMS. 
Náklady na průzkum byly hrazeny z vlast-
ních zdrojů zúčastněných organizací.

Objem poskytovaných služeb jednotlivými 
pražskými programy HR v minulých letech 
demonstrují informace o počtu distribuova-
ných injekčních stříkaček ve výměnných pro-
gramech (tabulka 1). Je patrné, že výměnný 
program ČCK na Hl. nádraží v Praze předsta-
voval přibližně 10 % objemu pražských výměn-
ných programů a jeho absence od r. 2006 by 
se v síti pražských programů měla projevit.

2. Metodika
Byl použit jednostránkový dotazník sledující 
základní sociodemografické údaje (pohlaví, 
věk, občanství, bydliště), údaje o užívání drog 
(způsob aplikace, užívané drogy v členění 

heroin, pervitin, Subutex® legálně – získa-
ný u lékaře, Subutex® nelegálně – získaný 
na černém trhu, ostatní) a údaje o využívání 
jednotlivých pražských nízkoprahových pro-
gramů v minulosti a současnosti (jednotlivé 
KC a TP o. s. SANANIM, Drop In o. p. s., o. s. 
Progressive a výměnný program ČČK).

Sběr dat probíhal mezi klienty KC a TP 
SANANIM v období od února do června 2006, 
prováděli jej pracovníci samotných progra-
mů. Výběr respondentů nelze považovat za 
náhodný, studie se zúčastnili všichni respon-
denti, kteří přišli do kontaktu s nízkopraho-
vým zařízením, byli ochotni spolupracovat 
a splňovali kritéria pro zařazení do studie:

• věk respondenta nad 15 let,
• psychická a fyzická způsobilost k účasti ve 
studii.

Dotazníky vyplňovali pracovníci programů 
v přímém rozhovoru s klienty.

Data byla vkládána a analyzována v progra-
mu SPSS v. 11.5.

3. Výsledky
Průzkumu se zúčastnilo 99 klientů KC a 99 
klientů TP o. s. SANANIM, celkem tedy 198 
osob. Z toho bylo 145 (73,2 %) mužů a 53 
(26,8 %) žen. Věk respondentů se pohybo-
val v rozmezí 18–53 roků s průměrem 26,8 
roku, klienti TP jsou v průměru statisticky 
významně o 2 roky mladší (tabulka 2).

Celkem 188 respondentů (94,9 %) mělo české 
občanství. V 10 zbývajících případech se jed-
nalo občanství slovenské (4), ruské (3), ukra-
jinské, polské a bulharské (po 1 případu).

Trvalé bydliště v Praze uvádělo 124  (62,6 
%), ve Středočeském kraji 29 (14,6 %) 
a v ostatních krajích ČR 39 (19,7 %) respon-
dentů. V zahraničí mělo trvalé bydliště 6 
(3,0 %) respondentů. Jako místo současného 

Původní práce
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pobytu uvedlo Prahu 176 klientů (88,9 %), 
Středočeský kraj 17 (8,6 %) a ostatní kraje 5 
(2,5 %) klientů (graf 1).

3.1. Užívání drog
Celkem 59 (29,8 %) respondentů užívalo drogy 
5 let a méně, 139 (70,2 %) užívá drogy po dobu 
delší než 5 let. V udávané délce užívání drog 
nebyly nalezeny rozdíly mezi klienty KC a TP.

V dotazníku byla položena otázka na hlavní 
drogu v současnosti (explicitně byly vyjmeno-
vány heroin, pervitin, Subutex® legálně (zís-
kaný u lékaře), Subutex® nelegálně (získaný 
na černém trhu), případně jejich kombinace, 
pokud bylo hlavní drogu obtížné určit,  nebo 
jiné (kategorie „jiné“ se vyskytla pouze ve 2 pří-
padech, z toho v jednom se jednalo o metadon).

Ve 163 případech (82,3 %) uvedli respondenti 
jedinou hlavní drogu, 39 (19,7 %) respondentů 
uvedlo současné užívání dvou a více sledova-
ných drog (polydrug use sledovaných drog), 1 
respondent užívanou drogu neuvedl. Frekvence 
polydrug use se nelišila mezi klienty KC a TP.

Užívání pervitinu jako hlavní drogy (ať už jedi-
né nebo jedné z více hlavních drog) uvedlo 96 
(48,5 %) respondentů, užívání heroinu 25 (12,6 
%) respondentů. Užívání Subutexu® uvedlo 
111 respondentů (56,1 %), z toho 75 jej získává 
převážně nebo také na černém trhu (tabulka 3).

Subutex® byl také nejčastější drogou užíva-
nou samostatně – jako jedinou jej užívalo 82 
(41,4 %) respondentů. Nejčastější kombinací 
drog byla v 23 (11,6 %) případech kombinace 
Subutexu® a pervitinu (tabulka 4, graf 1).

Většina, tj. 191 (96,5 %), respondentů užívala 
drogy injekčně. Kouření uvedlo 47 (23,7 %) 
respondentů – zde však mohlo dojít k ne-
pochopení otázky a respondenty mohlo být 
hlášeno kouření konopí. Šňupání, stejně jako 
perorální aplikaci, uvádí shodně 19 (9,6 %) 
respondentů (tabulka 5).

Z 82 respondentů užívajících výhradně 
Subutex® uvedlo 78 (95,1 %) injekční apli-
kaci; jen 8 (9,8 %) uvedlo perorální aplikaci 
a 1 (1,2 %) aplikaci sublingvální.

Při porovnání klientů užívajících jen 
Subutex® (legálně či nelegálně) s klienty 
Subutex® neužívajícími nebyly nalezeny 
statisticky významné rozdíly v pohlaví, dél-
ce drogové anamnézy ani ve způsobu aplika-
ce drog. Respondenti užívající jen Subutex® 
byli o 2,1 roku statisticky významně mladší 
než klienti Subutex® neužívající.

Přehled podílu respondentů KC a TP využí-
vajících sledované pražské nízkoprahové pro-
gramy v minulosti a současnosti (tj. v době 
únor až červen 2006) uvádí tabulka 6. 

K přílivu klientů do TP došlo pravděpodobně 
z KC Drop In a z KC SANANIM (u posledně 
jmenovaného se tedy jedná o přechod z jiného 
centra téže organizace). K výraznému přílivu 
do TP došlo z programu ČČK na Hl. nádra-
ží v Praze. Naopak klienti TP využívají více, 
než-li tomu bylo v minulosti, terénní program 
Progressive a terénní program Drop In.

K přílivu klientů do KC SANANIM došlo 
výrazně rovněž z ČČK; k odlivu, jak bylo 
řečeno výše, došlo do TP SANANIM.

4. Diskuze
Provedený průzkum potvrdil, že k překryvům 
a případně přelivům mezi jednotlivými níz-
koprahovými programy v Praze dochází. Podílí 
se na nich jak zánik programů, v našem pří-
padě programu ČČK na Hl. nádraží v Praze, 
tak jejich vznik (viz např. terénní program o. s. 
Progressive). Lze předpokládat, že k dalšímu 
pohybu v této oblasti došlo i po otevření kontakt-
ního centra o. s. Progressive, ke kterému došlo 
po provedení tohoto průzkumu, v červenci 2006.

Klientelu nízkoprahových programů tvoří 
v cca 90 % uživatelé se současným pobytem 

Původní práce
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v Praze; podíl klientů z okolí Prahy, tj. ze 
středních Čech, je necelých 10 %. To je vzhle-
dem ke spádovosti velkoměsta relativně níz-
ký podíl ukazující na uspokojivou dostupnost 
středočeských nízkoprahových programů.

Ukázalo se také, že klientela KC SANANIM 
je mnohem stálejší co do podílu navštěvují-
cích ostatní HR programy v Praze v minulosti 
a současnosti než klientela TP. Podíl klientů 
TP SANANIM využívajících jiné programy 
včetně programů jiných organizací je vyšší než 
u klientely KC a podobně tomu bude pravděpo-
dobně i u klientů jiných terénních programů.

Klientela TP je v průměru přibližně o 2 roky 
mladší než klientela KC. I když se délka dro-
gové anamnézy mezi oběma typy programů  
nelišila, lze předpokládat, že klienti TP ve 
větší míře odrážejí aktuální trendy na drogo-
vé scéně. V této souvislosti je třeba u kliente-
ly TP zmínit vyšší podíl uživatelů Subutexu® 
a nižší podíl uživatelů pervitinu ve srovnání 
s klienty KC. Pokud nedojde k zásahu vněj-
ších vlivů, lze tento trend poklesu počtu 
uživatelů pervitinu a růstu počtu uživatelů 
Subutexu® pravděpodobně očekávat v nej-
bližších letech v léčebných zařízeních.

Únik Subutexu® na černý trh a jeho zneu-
žívání včetně injekčního je ve světě popsán 
(Alho et al.,  2006; Jenkinson et al.,  2005). 
V Evropě se to týká zejména Francie, kde 
je užívání Subutexu® v substituční léč-
bě závislosti na opioidech nejrozšířenější 
(Auriacombe et al.,  2004). V rámci 17 evrop-
ských zemí, kde je dostupná substituční léčba 
přípravkem Subutex®, 12 uvádí zneužívání 
buprenorfinu. Kromě Francie jde o Finsko, 
které hlásí nejvyšší výskyt užívání bupre-
norfinu získaného z černého trhu, Estonsko, 
Rakousko a také o Českou republiku.  Zdá 
se, že mezi výskytem  Subutexu® na čer-
ném trhu a jeho legální dostupností existuje 
(s výjimkou Francie) nepřímo úměrný vztah. 
Poptávka uživatelů po Subutexu je totiž stej-

ná či rostoucí a uživatelé si při jeho nedo-
stupnosti u lékařů drogu opatřují nelegálně. 
Ve Francii je buprenorfin snadno dostupný 
na předpis od lékaře, nicméně přes možnost 
jednoduchého opatření buprenorfinu je jeho 
rozšíření na černém trhu značné. Zřejmě zde 
má vliv fenomén získávání několika receptů 
od několika lékařů jedním pacientem (tzv. 
doktor shopping) a následné rozprodávání 
buprenorfinu na černém trhu. V Estonsku 
se dá Subutex® získat legální cestou také 
poměrně snadno, bohužel často končí nejen 
na místním, ale především finském černém 
trhu. Ve Finsku bylo zaznamenáno zvýšené 
množství buprenorfinu na černém tru poté, 
co se snížil příliv heroinu z Afghánistánu. 
Mezi Estonskem a Finskem byly přijaty poli-
tické dohody, které by měly zamezit šíření 
buprenorfinu z Estonska na finský černý 
trh. Ceny na černém trhu jsou v Evropě vel-
mi rozdílné, od 1–4 EURO za 8 mg Subutexu 
ve Francii až po 30–35 EURO za 8mg tabletu 
ve Finsku (EMCDDA, 2005).

V ČR byl únik Subutexu® na černý trh a je-
ho zneužívání opakovaně souhrnně popsán 
(Mravčík et al.,  2004; Mravčík et al.,  2005; 
Mravčík et al.,  2006). Zneužívání Subutexu® 
na pražské drogové scéně popisují terén-
ní pracovníci o. s. SANANIM přibližně od 
r. 2002 a uvádějí, že v následujících letech 
Subutex® zaujal místo heroinu; všímají si 
mimo jiné pozitivních dopadů tohoto feno-
ménu na stabilizaci klientů, zlepšení celko-
vého stavu klientů a snížení výskytu pře-
dávkování (Řezníčková and Nedvěd, 2004). 
Z průzkumu provedeného na české drogové 
scéně na začátku r. 2005 vyplývá, že zejmé-
na v Praze a severních Čechách mohou počty 
uživatelů Subutexu převyšovat počty uživa-
telů heroinu (Randák, 2005). V průzkumu 
realizovaném mezi klienty 23 kontaktních 
center v ČR na přelomu let 2004 a 2005 
dosáhlo zastoupení uživatelů Subutexu® 25 
%, ve srovnání s  tím pervitinu 78 % s regi-
onálními odlišnostmi; zmíněný průzkum 
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rovněž identifikoval 95% podíl injekčních 
uživatelů Subutexu® (Petroš et al.,  2005). 
Častý výskyt injekční aplikace Subutexu® 
je potvrzen i dalšími mimopražskými autory 
(Kotrbová et al.,  2004). Také další autoři si 
všímají zneužívání Subutexu® v ČR a jeho 
úniku na černý trh a věnují se také perspek-
tivám tohoto fenoménu (Nešpor and Csémy, 
2006). Mezi zmiňovaná opatření patří případ-
né zavedení Suboxonu® s ještě lepším bez-
pečnostním profilem než má Subutex® a od 
r. 2007 chystané zavedení hlášení pacientů, 
jimž je předepisován Subutex® (a případně 
v budoucnu Suboxon®), do registru uživa-
telů substitučních látek  vedeného Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky.

5. Závěry
Uzavření či otevření nového programu způ-
sobuje pohyb klientů mezi ostatními progra-
my a z tohoto hlediska je síť služeb „živým 
organismem“. S ohledem na to je třeba každý 
zásah do systému provádět opatrně a je třeba 
počítat se změnami jako je nárůst či pokles 
počtu klientů či případně změna struktury 
klientů – tyto změny je však možné předví-
dat a naplánovat příslušná opatření.

Průzkum potvrdil údaje o frekventovaném uží-
vání Subutexu® na drogové scéně v Praze (včet-
ně vysoké míry injekční aplikace) a současně se 
potvrdily údaje o nízkém výskytu heroinu. Tyto 
dva jevy spolu velmi pravděpodobně nepřímo 
úměrně souvisí. I přes veškerá negativa spo-
jená se zneužíváním Subutexu® je však třeba 
připomenout mnohem bezpečnější farmako-
logický profil Subutexu® ve srovnání s heroi-
nem. Jakákoliv opatření snižující dostupnost 
Subutexu® pro uživatele by s velkou pravděpo-
dobností vedla k (opětovnému) nárůstu užívání 
heroinu se všemi jeho negativními důsledky.

Autoři děkují za spolupráci na průzkumu pra-
covníkům o.s. SANANIM a jejich klientům 
a protidrogové koordinátorce hl. m. Prahy.

Kontakt na autora:
MUDr. Viktor Mravčík
Úřad vlády České republiky
Národní monitorovací středisko
pro drogy a drogové závislosti
Nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
Tel.: +420 296 153 222
E-mail: mravcik.viktor@vlada.cz

Původní práce

Program (rok zahájení)
Počet vydaných injekčních stříkaček (ks)

2002 2003 2004 200�

Terénní programy SANANIM (1995) 166 080 213 138 212 208 280 441

Kontaktní centrum SANANIM (1993) 296 707 359 771 571 830 760 602

Streetmobil Drop In (1997) - 65 000 87 538 120 165

Terénní program Drop In (1996) - 44 741 40 864 77 412

Nízkoprahové středisko Drop In (1992) 269 818* 171 089 169 730 220 742

Stanice prvního kontaktu Eset-Help (1997) 22 412 18 046 37 348 32 787

Výměnný program ČČK (1997) 94 550 102 900 91 186 173 000

Terénní program No biohazard Progressive (2004) - - - 28 250

Ostatní** 8 940 4 875 - 4 155

Celkem 858 507 979 560 1 210 704 1 697 554

Tabulka 1 Množství vydaného injekčního materiálu v jednotlivých výměnných programech v Praze v r. 
2002–200� (zdroj: závěrečné zprávy projektů v dotačním řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky a zprávy Hygienické stanice hl. m. Prahy)

Pozn.: * údaj se týká všech výměnných programů Drop In o. p. s. v r. 2002, ** např. již neexistující program o. s. 
Host (zaměřený na romské uživatele drog) , program o. s. Šance (zaměřený na homosexuální prostituci).
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Tabulka 2 Pohlaví a věk respondentů podle programu

Program Pohlaví Abs. % Průměrný věk

KC

Muž 69 69,7 29,4

Žena 30 30,3 24,7

Celkem 99 100,0 27,9

TP

Muž 76 76,8 26,3

Žena 23 23,2 23,8

Celkem 99 100,0 25,7

Celkem

Muž 145 73,2 27,7

Žena 53 26,8 24,3

Celkem 198 100,0 26,8

Graf 1 Trvalé bydliště a místo současného pobytu respondentů

Tabulka 3 Základní droga podle programu

Droga
KC (n=99) TP (n=99) Celkem(n=198)

Abs. % Abs. % Abs. %

Heroin 15 15,2 10 10,1 25 12,6

Pervitin 72 72,7 24 24,2 96 48,5

Subutex® 32 32,3 79 79,8 111 56,1

  - z toho jen legálně 10 10,1 26 26,3 36 18,2

  - z toho jen nelegálně 18 18,2 45 45,5 63 31,8

  - z toho legálně i nelegálně 4 4,0 8 8,1 12 6,1
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Tabulka 4 Kombinace drog uváděných jako základní

Kombinace drog Abs. %

Jen Subutex® 82 41,4

Jen pervitin 66 33,3

Pervitin a Subutex® 23 11,6

Jen heroin 14 7,1

Ostatní 13 6,6

Neuvedeno 1 0,5

Celkem 198 100,0

Tabulka � Způsob aplikace drogy podle programu

Způsob aplikace
KC (n=99) TP (n=99) Celkem(n=198)

Abs. % Abs. % Abs. %

Injekčně 97 98,0 94 94,6 191 96,5

Šňupání 8 8,1 11 11,1 19 9,6

Polknutí 6 6,1 13 13,1 19 9,6

Kouření 23 23,2 24 24,2 47 23,7

Čichání 2 2,0 0 0,0 2 1,0

Pod jazyk 1 1,0 0 0,0 1 0,5

Tabulka � Podíl klientů KC a TP využívajících sledované nízkoprahové programy v minulosti a současnosti (%)

Program KC TP Celkem

V minulosti Nyní V minulosti Nyní V minulosti Nyní

KC Drop In 37,4 35,4 43,4 31,3 40,4 33,3

KC SANANIM 64,6 99,0 64,6 52,5 64,6 75,8

ČČK 27,3 16,2 70,7 17,2 49,0 16,7

TP Drop In 25,3 24,2 73,7 77,8 49,5 51,0

TP SANANIM 37,4 44,4 87,9 92,9 62,6 68,7

TP Progressive 10,1 10,1 52,5 69,7 31,3 39,9
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Obranné mechanismy ega 
u klientů se syndromem 
závislosti na alkoholu

Červená H.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 
Oddělení pro léčbu závislostí

Background: Předmětem této studie bylo zkoumání obranných mechanismů ega  
a obranných stylů u klientů se syndromem závislosti na alkoholu za účelem mož-
ného využití zjištěných výsledků v klinické praxi, zejména diagnostice a psycho-
terapii. Na základě studia zkoumané problematiky bylo formulováno pět hypotéz, 
jež postihovaly i vztah užívaných obran s pohlavím, věkem, pracovní situací a ro-
dinným stavem, které byly následně ověřovány.
Metody: Tato stude je koncipována jako kvantitativní výzkum. Za základní meto-
du sběru dat jsme zvolili poslední verzi dotazníku obranných stylů Defense Style 
Questionnaire 40 (DSQ 40).
Soubor: Na základě prahového výběru byl tímto nástrojem vyšetřen výzkumný 
vzorek (n=�0) klientů s diagnostikovaným syndromem závislosti na alkoholu 
(F10.2 dle MKN-10), jež zároveň odpovídal dalším námi stanoveným kritériím. 
Výsledky: Bivariační rozdílová analýza prokázala statisticky významnou spojitost 
závislosti na alkoholu u žen s mechanismy Idealizace, Projekce, Devalvace a Izolace 
afektu, zatímco u mužů s mechanismy Suprese a Izolace afektu. Nebyla potvrzena 
spojitost mezi tímto syndromem a určitým obranným stylem. Výsledky odpovídají 
psychogenní etiologii tohoto problému u žen a poukazují na možnou spojitost s neu-
rotickou poruchou, depresivní poruchou, hraniční a narcistickou poruchou osobnos-
ti. U mužů je možné očekávat možnou spojitost mezi mechanismy Izolace afektu 
a antisociální poruchou osobnosti. Analýza výsledků dle klasifikace obranných 
mechanismů v rámci DSM-IV nabízí zajímavé úhly pohledu na zkoumanou proble-
matiku a četné interpretace funkce obranného fungování vysvětlující např. otázky 
častější prevalence zneužívání a otázku co-dependence u žen alkoholiček, facilitaci 
transgeneračního přenosu a agresivní a antisociální chování u mužů.

Klíčová slova: obranné mechanismy – obranné styly – syndrom závislosti na 
alkoholu – dotazník DSQ-40 – klasifikace obranných mechanismů v rámci DSM-IV.
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1. Úvod
Obranné mechanismy ega představují jeden 
ze základních teoretických konceptů v psy-
chologii. Tvoří ústřední rys širší organizace 
osobnosti a jejich poznání je žádoucí v klinické 
praxi, diagnostice i psychoterapii. Popularita 
problematiky obranných mechanismů ega 
v posledních letech stále roste, a to zejména 
v důsledku změny pohledu na tuto problema-
tiku z hlediska adaptability. Došlo  k význam-
nému posunu od původního psychoanalytické-
ho pojetí obran jakožto důkazu patologického 
procesu k současnému převažujícímu názoru, 
že obranné mechanismy mohou plnit i funk-
ci adaptivní a pomáhat udržování psychické 
rovnováhy (Freud, 1959, 1997, 1994a, 1994b; 
Freudová, 1992; Postel, 2003). Důkazem toho 
je i začlenění škály obranného fungování do 
čtvrté revize Diagnostického a statistického 
manuálu duševních poruch Americké psychi-
atrické asociace (dále jen DSM-IV), jež před-
stavuje významný krok směrem k integraci 
psychodynamického a diagnostického přístu-
pu. K nejdiskutovanějším otázkám současné-
ho výzkumu obranných mechanismů patří 
definování jednotlivých obranných mechanis-
mů a jejich vzájemných vztahů, klasifikace dle 
různých obranných stylů, stabilita a proměna 
obranných mechanismů u jednotlivých poruch 
v průběhu terapie, výskyt obranných mecha-
nismů a jejich vývoj v průběhu života a v ne-
poslední řadě i vývoj nástrojů jejich měření 
(Chabrol et al., 2004; Capdevielle et al., 1999).

Tato studie je věnovaná problematice obran-
né organizace ega u klientů se syndromem 
závislosti na alkoholu. Zajímalo nás, zda je 
možné vysledovat spojitost mezi syndromem 
závislosti na alkoholu a užíváním specifických 
obran, a to jak z hlediska konkrétních obran-
ných mechanismů, tak z hlediska úrovně 

zralosti obranného fungování, tzv. obranných 
stylů. Smyslem celé práce je možné využití 
zjištěných výsledků v praxi a nastínění mož-
ných způsobů, kterými by bylo možné analýzu 
obranné struktury ega v klinické praxi využít.

Inspirací pro provedení tohoto výzkumu byla 
autorčina stáž ve Francii1, kde se studiu 
obranných mechanismů věnuje velká pozor-
nost. Upoutaly nás i četné odborné studie 
potvrzující relace určitých typů obranných 
mechanismů, resp. stylů s konkrétními psy-
chickými poruchami (Bergeret, 1986; Ionescu 
et al., 2003; Kernberg, 1984; Mullen et al., 
1999; Watson, 2002 a další). Na téma alko-
holové závislosti se nám však v této souvis-
losti  nepodařilo, v rámci dostupných zdrojů, 
nalézt relevantní studie. Rozhodli jsme se 
proto právě tuto oblast podrobněji explo-
rovat. Tato studie představuje empirickou 
část autorčiny diplomové práce. Zájemce 
o teoretická východiska koncepce obranných 
mechanismů, problematiku jejich adapta-
bility a klasifikaci obranných mechanismů 
v rámci DSM-IV a jejich členění ve vztahu 
k jednotlivým psychickým poruchám proto 
odkazujeme na tuto práci (Červená, 2006). 

2. Předmět výzkumu a testova-
né hypotézy
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se v souvis-
losti se syndromem závislosti na alkoholu 
vyskytuje statisticky významná spojitost 
s některými konkrétními obrannými mecha-
nismy, resp. obrannými styly, která by je odli-
šovala od normální populace. Mimo to jsme 
sledovali i relaci užívaných obran s pohlavím, 
věkem, pracovní situací a rodinným stavem. 

1Na univerzitě Le Mirail v Toulouse, které se 
zúčastnila v rámci programu Erasmus-Socrates.
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Na základě studia relevantních literárních 
pramenů a odborných konzultací jsme dospě-
li k identifikaci základních diagnostických 
kritérií syndromu závislosti na alkoholu, 
specifických odlišností příčin vzniku a prů-
běhu rozvoje závislosti u jednotlivých pohlaví 
a okruhu, resp. shluku obranných mechanis-
mů, jež jsou na základě klinické zkušenosti 
nejčastěji se syndromem alkoholové závislos-
ti spojovány (Marhounová et al., 1995; Miller 
et al., 2003; Nešpor et al., 1996; Nešpor, 1999, 
2000; Presl, 1994; Smolík, 2002; Sztulman, 
2001), a dospěli tak k formulaci následujících 
výzkumných hypotéz:
• (1) Na základě poznatků z klinické praxe 
očekáváme možný vyšší výskyt obranných 
mechanismů: popření, racionalizace, projek-
ce, agování a pasivní agrese.
H0: Obranné mechanismy, které klienti se syn-
dromem závislosti na alkoholu užívají, se od 
normální populace statisticky významně neliší.
• (2) S ohledem na výše zmíněná klinická pozo-
rování očekáváme oproti normální populaci vyš-
ší výskyt nezralých obranných mechanismů.
H0: U klientů se syndromem závislosti na 
alkoholu se v porovnání s normální populací 
neobjevuje větší výskyt nezralých obranných 
mechanismů.
• (3) Vzhledem k rozdílné etiologii syndromu 
závislosti u mužů a žen a přítomnosti duál-
ních diagnóz v ženském vzorku předpokládá-
me rozdíly v užívání obranných mechanismů 
v závislosti na pohlaví. 
H0: U klientů se syndromem závislosti na alko-
holu se obranné mechanismy u žen statisticky 
významně neliší od obran, které užívají muži.
• (4) Na možnou pozitivní korelaci mezi úrovní 
dosaženého vzdělání a druhem, resp. zralostí 
užívaných obran by mohl poukazovat předpo-
klad vyšší míry sebereflexe u vzdělanějších osob. 
Tuto hypotézu však nemáme jinak podloženou.
H0: Úroveň dosaženého vzdělání u klientů se 
syndromem závislosti na alkoholu nemá vliv 
na typ užívaných obran.
• (5) Dále nás zajímalo, zda existuje statisticky 
významná relace mezi věkem, velikostí místa 

bydliště, pracovní situací a rodinným stavem 
a určitým druhem obranných mechanismů. 
H0: Obranné mechanismy u klientů se syn-
dromem závislosti jsou nezávislé na věku, 
velikosti místa bydliště, pracovní situaci 
a rodinném stavu.

3. Popis souboru
3.1. Kritéria výběru
S ohledem na cíle a plány výzkumu byl výběr 
proveden mezi klienty specializovaných lůž-
kových zařízení pro léčbu závislostí na alko-
holu2. Kritéria výběru vycházela ze snahy 
o co největší homogenitu vzorku zajištěním 
shodného typu ústavní léčby (střednědobá 
ústavní léčba), délky abstinence (uplynutí 
2 měsíců od detoxifikace) a počtu léčebných 
hospitalizací. Zároveň jsme vycházeli z pře-
svědčení, že klienti budou díky dvouměsíč-
ní abstinenci schopni lepší sebereflexe než 
během či krátce po detoxifikaci. Výsledná 
kritéria proto byla následující:
• diagnóza syndromu závislosti (F10.2) dle 
diagnostických kritérií MKN-10 (2000),
• klient ukončil druhý měsíc ústavní léčby,
• klient je v léčbě poprvé, maximálně podruhé,
• u klienta se nevyskytuje žádná duální diagnóza.

Největším metodologickým problémem, na 
který jsme v průběhu výzkumného projektu 
narazili, se stala vysoká psychiatrická komor-
bidita zkoumaného syndromu, a to zejména 
u ženského souboru, v důsledku čehož bylo 
velmi obtížné sehnat respondentky odpovída-
jící stanoveným kritériím.

Po podrobné exploraci problematiky ženské 
závislosti (Cyr, 2003; Höschl et al., 2002; 
Nešpor, 2003 a další) jsme zjistili, že přítom-
nost duální diagnózy je u této populace vel-
mi častá. Popov (2001) uvádí u závislých na 
alkoholu 20 – 40 % psychiatrických komplika-
cí. Existují však významné rozdíly z hlediska 

2PL Bohnice, Oddělení léčby závislostí VFN a PL 
Horní Beřkovice.
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frekvence i druhu psychiatrických poruch 
s ohledem na pohlaví. Dle Šmoldasové (2007) 
a Martinové (2003) se psychiatrická diagnóza 
vyskytuje u 20 – 40 % závislých mužů, zatím-
co u 40 – 60 % závislých žen. U závislých žen 
se jedná nejčastěji o neurotické a afektivní 
poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy 
osobnosti a závislost na další psychoaktivní 
látce (nejčastěji lécích), u mužů o poruchy 
osobnosti (zejm. dissociální porucha osobnos-
ti) a patologické hráčství. Rozdíl je dán prav-
děpodobně i poměrem etiologických faktorů, 
resp. sociogenních (80 % u mužů) a psycho-
genních (68 % u žen), při vzniku závislosti na 
alkoholu (Janovičová, in Kalina et al., 2003).

S ohledem na nižší míru komorbidity u mužů 
se nám podařilo u mužského vzorku splnit 
všechna kritéria výběru. U žen jsme se nao-
pak rozhodli, s ohledem na vyšší míru psychi-
atrické komorbidity, za účelem dosažení věr-
nějšího klinického obrazu explorovaného jevu 
od tohoto kritéria upustit a do zkoumaného 
vzorku zařadit i respondentky se stanovenou 
duální diagnózou, a to s plným vědomím, 
že tím může dojít k odpovídajícímu zkres-
lení našich výsledků. V rámci interpretace 
jsme proto rovněž postupovali s vědomím, že 
výsledky testů mohou reflektovat i charakter 
poruch v rámci duálních diagnóz. Abychom 
toto zkreslení co nejvíce redukovali, trvali 
jsme na podmínce, že syndrom závislosti na 
alkoholu bude představovat diagnózu základ-
ní, přičemž duální diagnózou nesmí být žád-
ná organická porucha, psychotická porucha 
či těžká forma deprese, které by výsledky 
šetření hrubě zkreslily. 

3.2. Výběr souboru
Při výběru respondentů jsme vycházeli z vý-
še definovaných kritérií a postupovali meto-
dou prahového výběru (respondenti se vybí-
rali z řad těch, kteří se v období sběru dat 
nacházeli v daných léčebnách). Uvědomovali 
jsme si sice, že může na základě tohoto 
výběru nastat chyba z hlediska sezónnosti, 

s ohledem na náročnost dodržení všech vyty-
čených kritérií jsme se však rozhodli toto 
riziko podstoupit. Navíc předpokládáme, že 
chyba může být rovněž do jisté míry kori-
gována delším časovým intervalem, během 
kterého byla data sbírána. Úspěšnost náběru 
byla stoprocentní. Sledovaný soubor splňoval 
všechna kritéria výběru.

3.3. Výzkumný soubor
Adekvátně použité metodice a stanoveným 
výzkumným cílům jsme se dotazovali cel-
kem 60 respondentů (n=60), 30 žen (50 %) 
a 30 mužů (50 %), ve věku od 26 do 63 let. 
Průměrný věk respondentů je u žen 42,13 
let (SD=8,43), u mužů 41,4 let (SD=9,42). 
Podařilo se vytvořit srovnatelné skupiny žen 
a mužů z hlediska věku, dosaženého vzdělá-
ní, velikosti místa bydliště, pracovní situace 
i rodinného stavu. Vzdělání: ZŠ – 23,3 %, SŠ 
– 43,3 %, VŠ – 33,3 % shodně u obou pohlaví; 
velikost místa bydliště: venkov – muži 23,3 
%, ženy 10 %, město – muži 23,3 %, ženy 40 
%, velkoměsto – muži 53,3 %, ženy 50 %; pra-
covní situace: nezaměstnaných 33,3 % mužů, 
43,3 % žen, zaměstnaných 66,7 % mužů, 
56,7 % žen; rodinný stav: 30 % svobodných 
mužů, 23,3 % žen,  33,3 % ženatých mužů, 
43,3 % vdaných žen a 36,7 % rozvedených 
mužů a 33,3 % žen.

Spektrum „tolerovaných“ duálních diagnóz 
u výzkumného souboru žen odpovídá výčtu 
nejčastěji se vyskytujících poruch zjištěných 
v rámci klinické praxe a odborné relevant-
ní literatury (viz výše), konkrétně se jedná 
o depresivní poruchu, úzkostnou poruchu, 
poruchy příjmu potravy, emočně nestabilní 
a smíšenou poruchu osobnosti.

4. Metoda
Za účelem dosažení definovaného cíle výzku-
mu jsme se rozhodli vydat cestou kvanti-
tativního výzkumu a jako základní meto-
du sběru dat jsme zvolili poslední verzi 
dotazníku obranných stylů „Defense Style 
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Questionnaire 40“ (dále jen DSQ 40) autorů 
Bonda a Wesleyho z r. 1993 (Bond, 1996). Jde 
o sebeposuzovací dotazník zaměřený na zjiš-
ťování vědomých derivátů obranných mecha-
nismů. Zjišťuje 20 obranných mechanismů, 
které byly na základě faktorové analýzy 
rozděleny do tří obranných stylů z hlediska 
jejich zralosti. Konkrétně jde o mechanismy: 
sublimace, humor, anticipace, suprese, odči-
nění, pseudoaltruismus, idealizace, reaktivní 
formace, projekce, pasivní agrese, agování, 
izolace afektu, devalvace, autistická fanta-
zie, popření, přesunutí, disociace, štěpení, 
racionalizace a somatizace. Jejich charakte-
ristika odpovídá definicím DSM-IV (1994). 
Dotazník obsahuje celkem 40 položek, resp. 
výroků a úkolem respondenta je vyjádřit na 
škále od 1 do 9, do jaké míry je pro něho daný 
výrok poplatný (Andrews et al., 1989, 1993). 
Překlad dotazníku DSQ 40 do češtiny a nor-
my pro českou populaci vytvořila Červenková 
ve spolupráci s Preissem z Psychiatrického 
centra Praha, který dotazník získal od auto-
ra Bonda (Červenková, 2005).

5. Výsledky
• (1) Vztah mezi syndromem závislosti na 
alkoholu a užíváním specifických obranných 
mechanismů, resp. obranných stylů

Výsledky srovnání přinesly zjištění, že u kli-
entů závislých na alkoholu dosahují skóry 
u některých obranných mechanismů oproti 
normě statisticky významného rozdílu.

U žen se statisticky významnými staly obranné 
mechanismy: idealizace, který vykazuje v prů-
měru výsledek vyšší o 0,76 bodu; mechanismus 
projekce o 0,93 bodu; mechanismus devalvace 
o 0,69 bodu a mechanismus izolace afektu 
o 1,09 bodu  (p=0,05). Obranný mechanismus 
reaktivní formace vykazuje naopak snížení 
v průměru o 0,81 bodu (p=0,05). Nejsilnější 
korelace se ukázala u mechanismu přesu-
nutí, kde došlo k snížení průměrného skóru 
o 1,09 bodu (p=0,01) (viz tab. č. 1 & graf č. 1).

U mužů se statisticky významnými staly 
mechanismy: suprese, kde došlo k zvýšení 
v průměru o 0,55 bodu, (p=0,05); vysoká 
korelace se ukázala u mechanismu agování, 
který je naopak statisticky významně nižší 
o 1,03 bodu, (p=0,01). Nejsilnější korelaci 
vykazuje mechanismus izolace afektu, který 
dosahuje průměrného zvýšení o 1,68 bodu 
(viz tab. č. 2 & graf č. 2).

Na základě těchto výsledků byla zamítnuta nulo-
vá hypotéza. Skóry, kterých dosáhla klinická 
skupina, se od norem statisticky významně liší.

• (2) Vztah mezi syndromem závislosti na 
alkoholu a zvýšeným výskytem užívání 
nezralého obranného stylu

Na základě rozboru našich dat jsme nenašli 
doklad pro existenci statisticky významného 
vztahu mezi syndromem závislosti na alko-
holu a zvýšeným výskytem užívání nezra-
lého obranného stylu. Nezralý obranný styl 
naopak vykazuje vztah negativní, který se 
však pohybuje pouze na hranici statistické 
významnosti (p=0,06),  a to pouze u klinic-
ké skupiny mužů (viz tab. č. 3 & graf č. 3). 
Přijímáme proto nulovou hypotézu, která 
popírá větší výskyt nezralých obran u klien-
tů se syndromem závislosti na alkoholu.

Srovnání jsme provedli i pro ostatní obranné 
styly, avšak ani u nich jsme nezaznamenali 
žádné statisticky významné vztahy. Z hlediska 
jednotlivých obranných mechanismů vykazu-
jících statisticky významné posuny vzhledem 
k normě však lze konstatovat, že se jich větši-
na řadí právě do této úrovně nezralých obran.

• (3) Rozdíly v užívání obranných mecha-
nismů u klientů se syndromem závislosti na 
alkoholu s ohledem na pohlaví

Výsledky získané vzájemným srovnáním kli-
nických skupin mužů a žen, za použití nepá-
rového T-testu s Welchovou korekcí, vykazují 
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statisticky významné odlišnosti u tří obran-
ných mechanismů: pseudoaltruismu, izolace 
afektu a somatizace. Průměrný skór obran-
ných mechanismů pseudoaltruismus a so-
matizace je u žen statisticky významně vyšší 
než u mužů, a to o 1,02 bodu, naopak statis-
ticky významně nižší jsou hodnoty mechanis-
mu izolace afektu o 1,28 bodu, (p=0,05) (viz 
tab. č. 4). Z hlediska obranných stylů jsme 
statisticky významné rozdíly nezaznamenali 
(viz tab. č. 5).

Na základě těchto zjištění tedy zamítáme 
nulovou hypotézu, obranné mechanismy uží-
vané u klientů se syndromem závislosti se 
v  souvislosti s pohlavím statisticky význam-
ně liší (viz graf č. 4).

• (4) Vliv dosaženého vzdělání na druh uží-
vaných obran u klientů se syndromem závis-
losti na alkoholu

Na základě korelace průměrných skórů jed-
notlivých obranných mechanismů a obran-
ných stylů obou klinických skupin s dosaže-
ným vzděláním jsme u mužů zaznamenali 
statisticky významnou negativní korelaci3 
u obranného mechanismu odčinění vyjádře-
nou Spearmanovým koeficientem, r = -0,3777  
(p=0,0396), dále rovněž negativní korela-
ci s mechanismem devalvace, r = -0,4178  
(p=0,0216), mechanismem disociace, r = 
-0,4551  (p=0,0115), a mechanismem soma-
tizace, r = -0,3679  (p=0,0455). Nejsilnější 
korelaci (negativní) vykazuje nezralý obran-
ný styl, r = -0,5641  (p=0,0012), spolu s me-
chanismy projekce, r = -0,5025  (p=0,0047), 
a štěpení,  r = -0,5204  (p=0,0032). Na 
hranici statistické významnosti se pohy-
buje ještě neurotický obranný styl, r = 
-0,3532  (p=0,0555), a obranné mecha-
nismy idealizace,  r =  -0,3264  (p=0,0784), 
a pasivní agrese, r = -0,3322  (p=0,0729).

3Negativní korelace v tomto případě znamená: čím 
vyšší vzdělání – tím nižší skór v položce v dotazníku.

U žen jsme naopak zjistili statisticky význam-
nou pozitivní korelaci u obranného mechanis-
mu pseudoaltruismus, r = 0,3878 (p=0,0342).

Tato zjištění vedla k zamítnutí nulové hypo-
tézy o vzájemné nezávislosti dosaženého 
vzdělání u klientů se syndromem závislosti 
na alkoholu.

• (5) Vliv věku, bydliště, rodinného stavu 
a pracovní situace na obranné mechanismy 
klientů se syndromem závislosti na alkoholu4

Výsledky korelací průměrných skórů jed-
notlivých obranných mechanismů a obran-
ných stylů obou klinických skupin s věkem 
respondentů prokázaly statisticky význam-
nou negativní korelaci u mužů, a to u obran-
ného mechanismu štěpení,  r = -0,4552 
(p=0,0115). U žen byla prokázána pozitivní 
korelace s mechanismem humor, avšak pou-
ze na hranici statistické významnosti,  r = 
0,3477 (p=0,0598).

U mužů tedy s věkem klesá užívání obran-
ného mechanismu štěpení, zatímco u žen 
s věkem roste užívání mechanismu humor. 
Nulovou hypotézu jsme proto zamítli.

Statisticky významnou korelaci jsme zazna-
menali u skupiny žen mezi velikostí místa 
bydliště a užíváním obranného mechanismu 
humor, r = 0,4048 (p=0,0265). U rodinného 
stavu a pracovní situace nebyla prokázána 
žádná statisticky významná korelace.

6. Diskuze
Jelikož náš výzkum přinesl výsledky, kte-
ré se ve valné většině rozcházely s výcho-
zími literárními zdroji (Marhounová et al., 
1995; Miller et al., 2003; Nešpor et al., 1996; 

4Zde by bylo třeba dalšího statistického zpracování 
adekvátními statistickými metodami, neboť s ohle-
dem na námi použité metody lze hovořit pouze o 
tendenci, nikoliv závislosti. Tyto výsledky je proto 
třeba považovat pouze za orientační.
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Nešpor, 1999, 2000; Presl, 1994; Smolík, 
2002; Sztulman, 2001), provedli jsme podrob-
nější analýzu zjištěných mechanismů pro-
střednictvím škály DSM-IV.

Ženy: Z hlediska této klasifikace patří mecha-
nismy idealizace a devalvace mezi obranné 
mechanismy „minoritní image-zkreslující 
úrovně“, charakteristické pro narcistické 
a hraniční poruchy osobnosti, sloužící přede-
vším k regulaci sebehodnoty. Existuje však 
i tzv. „neurotická idealizace“, vyskytující se 
většinou u depresivních pacientů, jež před-
stavuje reaktivní formaci proti agresivitě, 
kterou jedinec chová vůči dané osobě a slouží 
k redukci pocitů viny plynoucí z těchto pocitů.

Mechanismus projekce spadá do „úrovně 
popření“, která sdružuje hlavní obrany hra-
ničních poruch osobnosti, charakteristické 
udržováním nepříjemných a nepřijatelných 
podnětů mimo vědomí. Tento mechanismus se 
však často vyskytuje i u neurotických poruch.

Izolace afektu, jež bývá přirovnávána k „vytěs-
nění afektu za zachování jeho reprezentace“, 
je mechanismem „úrovně mentální inhibice“, 
která představuje repertoár převážně neuro-
tických obran. Často se pojí s mechanismem 
identifikace s agresorem, a to zejména u dětí, 
kterým slouží jako obrana proti týrání či zne-
užívání. (V dospělosti si tak mohou vzpome-
nout na prožité násilí, aniž by si vzpomněly 
na emoce hrůzy.) U dospělých je tento mecha-
nismus zodpovědný za „emocionální prázdno-
tu“ typickou např. u obsendantních neuróz.

Z hlediska klasifikace DSM-IV jde tedy o sou-
hrn obranných mechanismů, jež jsou charak-
teristické zejména pro neurotické poruchy, 
depresivní poruchy, hraniční a narcistické 
poruchy osobnosti. Výše zmíněné nálezy tedy 
naznačují, že by syndrom závislosti na alkoho-
lu u žen mohl souviset s určitými rysy těchto 
poruch, což podporují i popisy některých osob-
nostních rysů výše citovaných autorů (např. 

Presl, 1994; Nešpor, 2000). Na druhou stranu 
je však možné výsledky této analýzy inter-
pretovat tak, že zvýšené skóry daných obran-
ných mechanismů vyplývají z charakteristik 
zkoumaného souboru žen, u kterých jsme 
tolerovali přítomnost duálních diagnóz, a od-
povídají proto výše zmiňovaným poruchám. 
Vyšší výskyt užívání zjištěných obranných 
mechanismů tak může být výrazem těch-
to poruch spíše než syndromu závislosti 
na alkoholu, popř. s ním vůbec nesouviset.

Zvýšený výskyt mechanismu izolace afektu 
by mohl souviset s větší prevalencí zneužívá-
ní a týrání udávanou v literatuře u žen alko-
holiček (Nešpor, 1999), kde slouží k ochraně 
před bolestivými zkušenostmi. Je pravděpo-
dobné, že vlivem tohoto mechanismu nedo-
chází k emocionálnímu zpracování ohrožují-
cích zážitků, což by mohlo vést k větší celko-
vé úzkostnosti a depresivitě. Existují teorie, 
že z hlediska etiologie a patogeneze facilituje 
právě tento mechanismus transgenerační 
opakování, neboť vzpomínky na prožité utr-
pení toto riziko snižují (Chabrol et al., 2004).

 Z etiologického hlediska syndromu závislosti 
na alkoholu, může výskyt mechanismů idea-
lizace a devalvace reflektovat, u žen poměr-
ně častou, problematiku spoluzávislosti (co-
dependence), čemuž by odpovídala i jejich 
spojitost s hraniční organizací.

U mužů jsme zaznamenali statisticky význam-
né zvýšení skóru mechanismu suprese a izola-
ce afektu. V rámci klasifikace DSM-IV patří 
suprese mezi obranné mechanismy „vysoké 
adaptivní úrovně“, jež se blíží copingovému 
stylu. Jde o přechodný mechanismus odsunu-
tí problému na vhodnější chvíli, kdy ho bude 
možné řešit. Tento mechanismus je efektivní 
při každodenních událostech, avšak nedo-
stačivý při silnějších konfliktech. Zvýšený 
výskyt suprese by se v souvislosti s touto 
problematikou mohl podílet např. na typic-
kém odkládání rozhodnutí přestat pít, odklá-
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dání řešení problémů apod. Zvýšený výskyt 
mechanismu izolace afektu může, kromě 
interpretací, jež jsme nabídli u žen, díky úzké 
spojitosti s mechanismem identifikace s agre-
sorem, souviset i s antisociálními rysy, popř. 
poruchou osobnosti, které se se syndromem 
závislosti na alkoholu u mužů pojí nejčastěji.

Výsledky však přinesla i statisticky význam-
ná snížení skóru některých mechanismů. 
U žen šlo o mechanismy reaktivní formace 
a přesunutí, u mužů o mechanismus agování. 
S ohledem na povahu zkoumaného jevu by 
mohla mít i tato informace cennou výpovědní 
hodnotu a poukazovat na velmi silný nevědo-
mý charakter daných mechanismů.

S ohledem na výše zmiňované výchozí lite-
rární zdroje nás však zaujala i skutečnost, že 
výsledky nevykazovaly zvýšený výskyt mecha-
nismu popření, který je ve všech pramenech 
citován jako mechanismus pro závislosti na 
alkoholu nejcharakterističtější (Marhounová 
et al., 1995; Miller et al., 2003; Nešpor et al. 
a další). Příčinu tohoto jevu je možné hledat 
v samotném  předpokladu pro vstup do léčby, 
jehož základem je přiznání si problému závis-
losti. Ze stejných důvodů nás zaujal i mecha-
nismus racionalizace, který se oproti našemu 
očekávání od norem nelišil. Vysvětlením zde 
může být efekt intenzivní dvouměsíční psycho-
terapie zaměřené na zvyšování sebenáhledu.

Srovnání skupiny mužů a žen prokázalo sta-
tisticky významné odlišnosti u obranných 
mechanismů pseudoaltruismus, izolace a so-
matizace. Ženy užívají oproti mužům více 
pseudoaltruismu a somatizace, muži naopak 
více izolace afektu. Dle klasifikace DSM-IV 
se jedná o mechanismy neurotické. Naše 
předpoklady, že se zde projeví vlivy duálních 
diagnóz u ženské skupiny, se tedy potvrdily 
jen ohledně neurotických rysů.

Posouzení rozdílů v užívaných obranách u jed-
notlivých pohlaví, jež se významně odlišují od 

normy, z hlediska zralosti (dle škály DSM-IV), 
přináší zjištění, že muži užívají celkově zralejší 
obranné mechanismy nežli ženy. Tento výsledek 
potvrzuje klinickou zkušenost, že muži budou 
v době testování (po dvouměsíční léčbě) na 
pokročilejší úrovni než ženy, což pravděpodobně 
vyplývá z výše popsané odlišné etiologie problé-
mu, která u žen vede k vážnějším následkům 
závislosti na alkoholu a jejich obtížnější léčbě. 
Ženy se ve srovnání s muži rovněž častěji izolují, 
pijí tajně a osamoceně a okolí reaguje opožděně. 
V tomto ohledu je zde významný i náš předpo-
klad vlivu duálních diagnóz, kterým, jak jsme 
již výše uvedli, dané mechanismy odpovídají.

Přestože námi použitá metoda, dotazník DSQ 
40, je jedním z nejužívanějších nástrojů měře-
ní obranných mechanismů, resp. jejich vědo-
mých derivátů, narazili jsme v rámci našeho 
zkoumání na otázku, zda velmi silná míra 
snížení výskytu daného mechanismu nemůže 
reflektovat právě vysokou míru jeho „nevědo-
mosti“, kterou dotazník není schopen zachy-
tit. Tímto směrem uvažování bychom se však 
dostali až k samotné opodstatněnosti měření 
nevědomých psychických mechanismů pro-
střednictvím sebeposuzovací metody. Autoři 
tento problém ošetřili výchozím předpokla-
dem, že člověk je schopen posuzovat alespoň 
vědomé deriváty těchto nevědomých procesů. 
O tom lze samozřejmě pochybovat, na druhou 
stranu si však lze jen stěží představit nějakou 
jinou kvantitativní metodu zkoumání daného 
jevu. Z tohoto důvodu je nutné naše závěry 
považovat spíše za hypotézy a podněty k další-
mu, nejlépe kvalitativnímu ověření. Vhodnou 
metodou by patrně byl klinický rozhovor a sle-
dování obranných mechanismů, jak se proje-
vují v terapii. Vzhledem k tomu, že zahranič-
ní studie prokázaly citlivost tohoto dotazníku 
odlišovat od normy, můžeme naše zjištění 
brát alespoň v tomto ohledu za směrodatné.

7. Závěr
Výsledky našeho výzkumu prokázaly statistic-
ky významnou souvislost určitých obranných 
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mechanismů se syndromem závislosti na alko-
holu. U žen se prokázalo statisticky významně 
zvýšené užívání mechanismů idealizace, pro-
jekce, devalvace a izolace afektu. Z hlediska 
klasifikace DSM-IV jde o mechanismy cha-
rakteristické zejména pro neurotické poru-
chy, depresivní poruchy, hraniční a narcistic-
ké poruchy osobnosti, což nabízí interpretaci, 
že by syndrom závislosti na alkoholu u žen 
mohl souviset s určitými rysy těchto poruch.

Analýza těchto obranných mechanismů z hle-
diska klasifikace DSM-IV přinesla zajímavé 
úhly pohledu na zkoumanou problematiku 
a nabízí množství interpretací. Zvýšený výskyt 
užívání mechanismu izolace afektu by mohl 
souviset s větší prevalencí zneužívání a týrání, 
často popisovanou v odborné literatuře u žen 
závislých na alkoholu, jež slouží k ochraně před 
těmito bolestivými zkušenostmi. Tento mecha-
nismus by mohl zároveň facilitovat transgene-
rační přenos, popř. být zodpovědný za celkově 
vyšší depresivitu a úzkostnost. Mechanismy 
idealizace a devalvace, jakožto mechanismy 
hraniční, by mohly v rámci alkoholové závislosti 
vysvětlovat fenomén spoluzávislosti (co-depen-
dence),  jež je u žen poměrně častým jevem.

U mužů se statisticky významnými sta-
ly mechanismy suprese a izolace afektu. 
Mechanismus suprese, jenž je dle DSM-IV 
považován za adaptivní, by se mohl, ve své 
zvýšené formě, podílet na typickém odkládá-
ní rozhodnutí přestat pít, odkládání řešení 
problémů apod. Zvýšený výskyt mechanismu 
izolace afektu by mohl, díky své úzké spoji-
tosti s mechanismem identifikace s agreso-
rem, souviset i s antisociálními rysy, popř. 
poruchou osobnosti, které se se syndromem 
závislosti na alkoholu u mužů nejčastěji pojí.

Přestože se výsledky našeho výzkumu co do 
spektra obranných mechanismů vyskytujících 
se u syndromu závislosti na alkoholu pod-
statně liší od informací z odborných zdrojů, 
podrobná analýza za užití klasifikace DSM-IV 

ukázala, že je svým charakterem a funkcí pod-
porují, logicky do nich zapadají a nabízí možné 
interpretace, jež by mohly přispět k prohlou-
bení porozumění dalším aspektům této pro-
blematiky. Zajímavé podněty k zamyšlení při-
náší zejména výsledky zkoumání souboru žen. 
Domníváme se, že i přestože mohou být námi 
zjištěné obranné mechanismy spíše poplatné 
přítomným duálním diagnózám, mohou být, 
s ohledem na frekvenci jejich výskytu, infor-
mace, které nám podávají, považovány za vel-
mi přínosné a využitelné v terapeutické práci. 
I kdyby totiž byly pouhým výrazem přidruže-
ných psychických poruch, s ohledem na vyso-
kou míru komorbidity, budou se bezpochyby 
vyskytovat ve spektru nejčastěji užívaných 
obranných mechanismů závislých žen.

Vzhledem k takto časté komorbiditě s jinými 
duševními poruchami u žen závislých na alko-
holu by proto bylo zajímavé zkoumat problema-
tiku obranných mechanismů ve srovnání s re-
levantní kontrolní skupinou, a to tak, aby bylo 
možné odlišit vlivy dané poruchy od syndromu 
závislosti. Zajímavé, a pro terapii přínosné, by 
bylo i zjišťování proměn obranných mechanis-
mů v průběhu terapie, což by následně moh-
lo sloužit prediktivním účelům vývoje léčby.

Co se týče možných terapeutických využi-
tí, považujeme za zajímavé propojení prá-
ce s obrannými mechanismy s rozvíjením 
copingových stylů, v duchu Plutchikovy teo-
rie o tom, že s každou nevědomou obranou 
koresponduje určitý realistický obranný styl 
(Conte et al., 1994). Mohli bychom tak při 
práci na postupném odkrývání obranných 
mechanismů navázat rozvíjením odpovídají-
cích copingových stylů, což by mohlo být pro 
klienta snazší  a přijatelnější (viz obr. č. 1).

Kontakt:
Mgr. Helena Červená
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oddělení pro léčbu závislostí
E-mail: helena_cervena@post.cz
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ČESKÉ NORMY
KLINICKÁ 

SKUPINA
JEDNOVÝBĚROVÝ T TEST

  PRŮMĚR SD PRŮMĚR SD P t Rozdíl
9�% 

IS rozdílu

Z skór 

rozdílu

Sublimace Ž 6,09 1,95 6,33 1,90 0,39 0,86 0,24 -0.41 - 1.01 0,12

Humor Ž 6,58 1,73 7,05 1,71 0,14 1,54 0,47 -0.17 - 1.11 0,27

Anticipace Ž 5,78 1,56 5,62 1,55 0,58 0,57 -0,16 -0.74 - 0.42 -0,10

Suprese Ž 5,22 1,7 5,50 1,88 0,42 0,82 0,28 -0.42 - 0.98 0,16

Odčinění Ž 4,27 1,74 4,52 2,04 0,51 0,67 0,25 -0.51 - 1.01 0,14

Pseudoaltruism Ž 5,26 1,82 5,67 1,65 0,18 1,36 0,41 -0.20 - 1.02 0,22

Idealizace Ž 3,27 1,95 4,03 1,96 0,04 2,12 0,76 0.02 - 1.49 0,39

Reakt.formace Ž 4,51 1,79 3,70 1,73 0,02 2,56 -0,81 -1.45 - 0.16 -0,45

Projekce Ž 2,52 1,76 3,45 2,22 0,03 2,3 0,93 0.10 - 1.75 0,53

Pas.agrese Ž 2,67 1,69 3,22 1,76 0,1 1,71 0,55 -0.10 - 1.20 0,32

Agování Ž 4,42 2,19 4,25 2,30 0,69 0,41 -0,17 -1.02 - 0.68 -0,08

Izolace Ž 3,46 2,13 4,55 2,34 0,02 2,55 1,09 0.21 - 1.96 0,51

Devalvace Ž 3,81 1,37 4,50 1,67 0,03 2,26 0,69 0.06 - 1.31 0,50

Aut.fantazie Ž 3,69 2 4,40 2,57 0,14 1,51 0,71 -0.24 - 1.66 0,36

Popření Ž 3,22 1,57 3,75 2,00 0,16 1,45 0,53 -0.21 - 1.27 0,34

Přesunutí Ž 4,19 1,72 3,10 1,82 0,003 3,28 -1,09 -1.76 -0.41 -0,63

Disociace Ž 3,11 1,5 3,20 1,81 0,79 0,27 0,09 -0.58 - 0.76 0,06

Štěpení Ž 3,41 1,94 3,55 1,56 0,63 0,49 0,14 -0.44 - 0.72 0,07

Racionalizace Ž 5,97 1,91 5,50 1,99 0,21 1,29 -0,47 -1.21 - 0.27 -0,25

Somatizace Ž 4,78 1,84 5,43 1,83 0,06 1,95 0,65 -0.03 - 1.33 0,35

Tabulka č. 1 Srovnání výsledků klinické skupiny žen s normou pro jednotlivé obranné mechanismy

Graf č. 1 Srovnání výsledků klinické skupiny žen s normou pro jednotlivé obranné mechanismy
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Tabulka č.2 Srovnání výsledků klinické skupiny mužů s normou pro jednotlivé obranné mechanismy

ČESKÉ NORMY
KLINICKÁ 

SKUPINA
JEDNOVÝBĚROVÝ T TEST

  PRŮMĚR SD PRŮMĚR SD P t rozdíl
9�% CI 

rozdílu
Z skór 

Sublimace M 5,71 1,91 5,97 2,11 0,51 0,67 0,26 -0.52 - 1.04 0,13

Humor M 6,58 1,78 6,27 1,90 0,39 0,89 -0,31 -1.01 - 0.39 -0,18

Anticipace M 5,53 1,36 5,80 1,34 0,29 1,1 0,27 -0.23 - 0.77 0,20

Suprese M 5,73 1,67 6,28 1,45 0,05 2,08 0,55 0.01 - 1.09 0,33

Odčinění M 4,1 1,95 4,53 1,54 0,14 1,53 0,43 -0.14 -1.00 0,22

Pseudoaltruism M 4,57 1,48 4,65 1,70 0,8 0,26 0,08 -0.55 - 0.71 0,05

Idealizace M 3,46 1,78 3,42 1,74 0,9 0,13 -0,04 -0.68 - 0.60 -0,02

Reakt.formace M 3,88 1,74 4,48 2,22 0,15 1,48 0,60 -0.22 -1.42 0,35

Projekce M 3,33 1,74 3,48 1,86 0,66 0,44 0,15 -0.54 - 0.84 0,09

Pas.agrese M 3,71 1,72 3,13 1,76 0,08 1,81 -0,58 -1.23 - 0.07 -0,34

Agování M 5,25 1,96 4,22 1,94 0,007 2,91 -1,03 -1.75 - 0.30 -0,53

Izolace M 4,15 2,15 5,83 1,79 <0,001 5,14 1,68 1.01 - 2.34 0,78

Devalvace M 4,38 1,5 4,50 1,46 0,66 0,45 0,12 -0.42 - 0.66 0,08

Aut.fantazie M 3,72 2,1 4,28 1,86 0,11 1,62 0,56 -0.13 - 1.25 0,27

Popření M 3,81 1,89 4,22 1,51 0,15 1,49 0,41 -0.15 - 0.97 0,22

Přesunutí M 3,79 1,91 3,22 1,87 0,11 1,67 -0,57 -1.26 - 0.12 -0,30

Disociace M 3,72 1,79 3,65 1,72 0,83 0,22 -0,07 -0.71 -0.57 -0,04

Štěpení M 4,52 1,98 4,30 2,10 0,57 0,57 -0,22 -1.00 - 0.56 -0,11

Racionalizace M 5,59 1,9 5,30 1,52 0,3 1,05 -0,29 -0.85 -0.27 -0,15

Somatizace M 4,71 1,89 4,42 1,55 0,31 1,02 -0,29 -0.86 - 0.28 -0,16

Graf č. 2 Srovnání výsledků klinické skupiny mužů s normou pro jednotlivé obranné mechanismy
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Tabulka č.3 Srovnání výsledků klinické skupiny mužů a žen s normou pro jednotlivé obranné styly

ČESKÉ NORMY
KLINICKÁ 

SKUPINA
JEDNOVÝBĚROVÝ T TEST

Obranné styly  PRŮMĚR SD PRŮMĚR SD P t rozdíl 95% CI rozdílu Z skór 

zralé Ž 5,92 1,15 6,13 1,15 0,33 1 0,21 -0.21 - 0.63 0,18

 M 5,89 1,1 6,08 1,07 0,34 0,97 0,19 -0.20 - 0.58 0,17

neurotické Ž 4,33 1,26 4,46 1,09 0,52 0,65 0,13 -0.27- 0.53 0,11

 M 4 1,17 4,27 1,03 0,16 1,44 0,27 -0.11 - 0.65 0,23

nezralé Ž 4,31 0,67 4,08 0,92 0,18 1,37 -0,23 -0.57- 0.11 -0,35

 M 4,51 0,7 4,21 0,83 0,06 1,98 -0,30 -0.61 - 0.01 -0,42

Graf č. 3 Srovnání výsledků klinické skupiny s normou pro jednotlivé obranné styly
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Tabulka č.4 Vzájemné srovnání výsledků klinické skupiny mužů a žen pro jednotlivé obranné mechanismy  

Ob.mechanismy Ženy  Muži   Nepárový T-tes s Welchovou korekcí

Ž X M PRŮMĚR SD PRŮMĚR SD P T
Stupně 

volnosti 

9�% CI 

rozdílu

Sublimace 6,33 1,90 5,97 2,11 0,48 t=0.7076 df=57 0,37 -1.4 - 0.67

Humor 7,05 1,71 6,27 1,90 0,10 t=1.678 df=57 0,78 -1.7 - 0.15

Anticipace 5,62 1,55 5,80 1,34 0,63 t=0.4903 df=56 -0,18 -0.56 - 0.93

Suprese 5,50 1,88 6,28 1,45 0,08 t=1.811 df=54 -0,78 -0.084 - 1.65

Odčinění 4,52 2,04 4,53 1,54 0,97 t=0.03574 df=54 -0,02 -0.91 - 0.95

Pseudoaltruism 5,67 1,65 4,65 1,70 0,02 t=2.351 df=57 1,02 -1.88 - -0.15

Idealizace 4,03 1,96 3,42 1,74 0,20 t=1.289 df=57 0,62 -1.57 - 0.34

Reakt.formace 3,70 1,73 4,48 2,22 0,13 t=1.528 df=54 -0,78 -0.24 - 1.81

Projekce 3,45 2,22 3,48 1,86 0,95 t=0.06308 df=56 -0,03 -1.02 - 1.09

Pas.agrese 3,22 1,76 3,13 1,76 0,86 t=0.1836 df=57 0,08 -0.99 - 0.82

Agování 4,25 2,30 4,22 1,94 0,95 t=0.06066 df=56 0,03 -1.13 - 1.06

Izolace 4,55 2,34 5,83 1,79 0,02 t=2.388 df=54 -1,28 0.20 - 2.36

Devalvace 4,50 1,67 4,50 1,46 1,00 t=0.0000 df=57 0,00 -0.81 - 0.817

Aut.fantazie 4,40 2,57 4,28 1,86 0,84 t=0.2017 df=52 0,12 -1.27 - 1.04

Popření 3,75 2,00 4,22 1,51 0,31 t=1.023 df=53 -0,47 -0.44 - 1.38

Přesunutí 3,10 1,82 3,22 1,87 0,81 t=0.2451 df=57 -0,12 -0.83 - 1.07

Disociace 3,20 1,81 3,65 1,72 0,33 t=0.9856 df=57 -0,45 -0.46 - 1.36

Štěpení 3,55 1,56 4,30 2,10 0,12 t=1.570 df=53 -0,75 -0.20 - 1.70

Racionalizace 5,50 1,99 5,30 1,52 0,66 t=0.4369 df=54 0,20 -1.11 - 0.71

Somatizace 5,43 1,83 4,42 1,55 0,02 t=2.325 df=56 1,02 -1.89 - 0.14

Graf č. 4 Vzájemné srovnání výsledků klinické skupiny mužů a žen pro jednotlivé obranné mechanismy
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Tabulka č.�  Vzájemné srovnání výsledků klinické skupiny mužů a žen pro jednotlivé obranné  styly

Obr. č. 1 Osm základních obranných mechanismů a copingových stylů (Conte, Plutchik et al. 1994)

Obranné styly PRŮMĚR SD PRŮMĚR SD P T
Stupně 

volnosti
9�% CI rozdílu

Zralé 6,13 1,15 6,08 1,07 0,87 t=0.1614 df=57 0,05 -0.62 - 0.52

Neurotické 4,46 1,09 4,27 1,03 0,49 t=0.7015 df=57 0,19 -0.73 - 0.35

Nezralé 4,08 0,92 4,21 0,83 0,55 t=0.6053 df=57 -0,14 -0.31 - 0.59
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V prehľadnej práci sa sumarizujú aktuálne poznatky o polymorfnej závislosti. 
Diskutuje sa o mechanizmoch vzniku  polymorfnej závislosti. Poukazuje sa na 
terminologické nejasnosti. Referuje sa o klasifikačných a klinických problémoch. 
Poukazuje sa na nedostatok štúdií o efektívnej liečbe a na zlú prognózu.

Klíčová slova: polymorfná závislosť – klasifikácia – terapia – prognóza.
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1. ÚVOD
U ľudí závislých od niektorej návykovej lát-
ky je časté kombinované užívanie viacerých 
typov návykových látok.

U nás je napr. časté užívanie diazepamu pri 
alkoholizme, užívanie diazepamu alebo iných 
benzodiazepínových derivátov  heroinistami. 
V zahraničí závislí od heroínu často užívajú 
aj kokaín. Niekedy sú ilegálne pripravované 
a predávané kombinácie psychostimulancií 
a opiátov. Kombinovanie psychotropných 
látok najčastejšie vzniká 4 mechanizmami 
(Miller, 1994; Sadock a Sadock, 2000):
1. Je snaha o zvýraznenie účinkov základ-
nej drogy (alkohol, flunitrazepam a prchavé 
látky), alebo
2. je potreba zmiernenia abstinenčných prí-
znakov pri nedostatku základnej drogy (napr. 
alkoholik kombinuje alkohol s anxiolytikami 
a hypnotikami), alebo
3. ľudia kombinujú drogy, aby dosiahli via-
cero typov účinkov. Tak napr. heroín (ako 
tlmivá látka) sa kombinuje so stimulačne 
pôsobiacimi látkami (napr. kokaín alebo 
amfetamíny). Určitá časť ľudí kombinuje 
tlmivú a stimulačnú látku ešte s halucino-
génne pôsobiacou látkou.
4. Veľmi často je v pozadí kombinovania 
viacerých látok  snaha tlmenie nežiadúcich 
účinkov (napr. mitigácia anxiety benzodiaze-
pínmi pri kokaínovej závislosti).

Existujú však ľudia, ktorí – niekedy od zači-
atku – užívajú súčasne viac typov drog a ne-
dá sa určiť, ktoré sú pre nich najdôležitejší-
mi alebo na ktoré je vytvorená najsilnejšia 
patologická väzba. V týchto prípadoch ide 
o polymorfné závislosti (polytoxikománie). 
Môže sa jednať o rôzne kombinácie návy-
kových látok, napr. závislosť od nikotínu, 
alkoholu, prchavých látok a analgetík.

1.1. Terminológia
V literatúre nie je jednotná terminológia. 
V nemeckej jazykovej oblasti sa uvádza 

termín multiple Substanzgebrauch, alebo 
multiple Substanzabhängigkeit (Dilling et 
al., 1992). Starší autori používali termín 
Mehrfachabhängigkeit (mnohonásobná 
závislosť) (Feuerlein, 1984). V angličtine sa 
najčastejšie používa termín polysubstance 
use alebo dependence (APA, 2002). Používa 
sa ale aj termín polydrug use alebo depen-
dence (Sue a spol., 1986).  Schuckit (1995) 
dáva prednosť termínu multidrug use, abuse 
a pod. Vyskytuje sa aj termín multiple sub-
stance use, abuse a pod. Ako vidno, aj v jed-
nej jazykovej oblasti je veľká nejednotnosť.

Predpokladá sa, že pri polymorfnej závislosti 
sa uplatňujú rovnaké etiologické a patofyzi-
ologické mechanizmy (Gastpar et al., 1999).

2. KLASIFIKAČNÉ POZNÁMKY
V nedávnej minulosti  sa za polymorfnú 
závislosť považovala závislosť vzniklá pri 
„užívaní viac ako jednej drogy súčasne“ . 
Pripúšťalo sa aj, aby bola prítomná závislosť 
aj na nikotín (Sue et al., 1986). V minulosti 
sa aj zdôrazňovala diferencia medzi tzv. 
primárnou drogou a sekundárnou, poťažne 
sekundárnymi drogami. Primárna droga je 
tou základnou, ktorá formuje obraz závislos-
ti, sekundárne sa nemuseli konzumovať za 
každých okolností (Miller, 1994).

Súčasné klasifikácie už majú celkom jed-
noznačné stanovisko. Americký diagnostic-
ký a štatistický manuál (APA: DSM IV-TR) 
definuje polymorfnú závislosť ako závislosť 
minimálne na 3 rôzne substancie ( kofein 
a nikotín sa nezohľadňuje), ktorá trvá mini-
málne 12 mesiacov. Žiadna z tých 3 substan-
cií nedominuje. Kód DSM IV-TR pre poly-
morfnú závislosť je 304.8. Vo vysvetlivkách 
sa uvádza ako príklad jedinec, ktorý je viac 
ako 12 mesiacov závislý na alkohole, vyne-
cháva preto aj z práce, nie je schopný praco-
vať. Užíva preto kokain, ale ten vedie k de-
presívnym stavom. Nepriaznivé a abstinenč-
né pocity sa snaží tlmiť kodeinom. Postupne 
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sa formuje závislosť na všetky tri substancie, 
nie je schopný abstinovať (APA: DSM IV-TR).

Klasifikácia Svetovej zdravotníckej organi-
zácie (ICD 10, kód F 19.2) je v tomto ohľade 
oveľa jednoduchšia. Uvádza sa, že ide o zá-
vislosť na niekoľkých látkach, pričom nie 
je jasné, či niektoré prevládajú. Neuvádza 
minimálny počet, nevylučuje kofein a niko-
tin. Nespomína časový faktor (Smolík, 1996).

3. VÝSKYT
Nejednotnosť v názvosloví a definíciách 
samozrejme aj sťažuje zisťovanie výskytu 
tohoto javu (Európske monitorovacie  cent-
rum pre drogy a drogovú závislosť, 2006).

3.1. České a slovenské štúdie
V našich podmienkach realizovali ojedinelý 
výskum charakteristík konzumu psychotrop-
ných látok v 70. a 80. rokoch Vojtík a Břicháček 
(1987). Išlo o súbor 1011 adolescentov. Z nich 
viac ako ¼ (269 probandov) kombinovalo via-
cero psychotropných látok. Najviac obľúbené 
boli opioidy, potom antiparkinsoniká, prcha-
vé látky a analgetiká. Tieto 4 skupiny psy-
choaktívnych látok sa aj načastejšie podieľa-
li na polymorfnom abúze alebo závislosti.

Miovská et al. (2006) publikovali informácie 
o 1 057 pacientov hospitalizovaných v roku 
2003 pre závislosti (diagnózy F10–19) v Čes-
kej republike. Polymorfná závislosť v tejto 
skupine tvorila 12,2 %.

V slovenskej práci (Kolibáš et al.,1994) sa 
porovnávali skupiny závislých hospita-
lizovaných na Psychiatrickej klinike LF 
UK a FN v Bratislave v 70. a 90. rokoch. 
V skupine pacientov zo 70. rokov tvorili 
polymorfne závislí  20 %, v 90. rokoch 24 %. 
U polymorfne závislých sa signifikantne čas-
tejšie (p<0,01) vyskytovala porucha osobnos-
ti než u alkoholove závislých (23 % vs. 6 %). 
Podobne v inej skupine adolescentných pac-
cientov Psychiatrickej kliniky  LF UK a FN 

v Bratislave (n=151) sme sledovali výskyt 
polymorfnej závislosti u pacientov s prcha-
vými látkami ako primárnou drogou. V roku 
1977 tvorili konzumenti viacerých látok 25 
%.  Desať rokov neskôr v roku 1986 už až 
54,3 %. Išlo o alkohol, analgetiká, anxiolyti-
ká, psychostimulanciá, ale už aj marihuanu 
(Kořínková et al., 1989).

V nedávnej dobe publikoval Škodáček (1999) 
analýzu súboru 97 detí a adolescentov (11–17 
rokov) so závislosťou. V jeho súbore  bolo 23, 
teda tiež asi ¼ polytoxikomanov.

3.2. Iné štúdie
Podľa amerických štúdií viac než 80 % alkoho-
likov vo veku pod 30 rokov má aj iné závislos-
ti – od kokaínu, benzodiazepínov, barbiturá-
tov a kanabinoidov. Kombinácie sa vyskytujú 
v tejto vekovej skupine aj u 70 % kokainistov, 
50 % závislých od kanabinoidov. Relatívne 
najmenej kombinujú psychotropné látky 
závislí od benzodiazepínov (Miller, 1994).

V Austrálii  37 % závislých od heroínu užíva 
k ópioidom aj benzodiazepíny, prípadne iné 
sedatíva, v Dánsku je podobná sitiuácia až 
u 75 %. V USA a Európe je najobľúbenejší 
flunitrazepam, potom diazepam, alprazolam 
a lorazepam. Niekedy sa kombinujú aj analge-
tiká a kanabinoidy (Sadock a Sadock., 2000).

Konzumenti benzodiazepínov zvýšene konzu-
mujú aj nikotín, kofeín a alkohol. Dávky nikotí-
nu, kofeínu a alkoholu vysoko korelovali s výš-
kou dávky benzodiazepinu (Lekka et al., 1997).

Niektoré kombinácie sú veľmi obľúbené 
a niektoré menej. Vo švajčiarskej štúdii 
porovnali 108 konzumenov extázy s kontrol-
nou skupinou 103 rovnako starých nekonzu-
mentov extázy. V prvej skupine konzumovalo 
súčasne kanabinoidy 90 %, kým v kontrolnej 
skupine len 33 %. Kokain konzumovalo z pr-
vej skupiny 64 %, z kontrolnej skupiny len 31 
%, amfetamíny 38 % a 18 % (Ayer et al., 1997).
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Podobné výsledky sú zo Španielska. 
Konzumenti extázy v 80 % konzumovali aj 
kanabis, v 42 % kokaín, len veľmi malý bol 
výskyt konzumu heroínu. Naopak konzumen-
ti heroínu v Španielsku konzumujú v 90 % aj 
kanabis aj kokaín (EMCDDA,2006).

Existuje viacero prác poukazujúcich na vyso-
kú komorbiditu ADHD (hyperkinetická poru-
cha s poruchou pozornosti). U jednej nemeckej 
skupiny  61 polymorfne  závislých zistili vyso-
kú komorbiditu ADHD v dospelom veku. Až 
2/3 z tejto skupiny polymorfne závislých mali 
aj ADHD, kým u alkoholikov sa vyskytovala 
v len jednej štvrtine (Ohlmeier et al., 2006).

Schuckit (1995) uvádza 2 vlastné súbory. 
V jednom 102 príslušníkov armády liečených 
primárne pre alkoholizmus v 79 % konzumo-
vali aj iné návykové látky (32 % marihuana, 
20 % stimulanciá a/alebo kokaín, 16 % halu-
cinogény). V druhom súbore 171 pacientov 
vyšetrili civilov liečených primárne pre alko-
hol. 8 % v posledných 3 mesiacoch konzumo-
valo aj kokaín, 21 % marihuanu, 3 % haluci-
nogény. Podľa autora sú pacienti s polymorf-
nou závislosťou v USA  mladší, pochádzajú 
zo stredných vrstiev, majú poruchu osobnos-
ti, s častými poruchami adaptácie.

4. FARMAKOLOGICKÉ 
VLASTNOSTI
1. Súčasné užívanie dvoch a viacerých drog 
vedie k potenciácií ich účinku. Napríklad konzum 
heroinu a metadonu súčasne vedie k výraznej 
potenciácii tlmivého účinku, aj na dýchacie 
centrum. Ide o farmakodynamickú potenciáciu.
2. Inokedy konzum dvoch a viacerých drog 
vďaka skríženej tolerancii vedie k mitigácii 
jednotlivých účinkov. Je potrebné potom pre 
očakávaný efekt užiť časom vyššie dávky. 
K takémuto javu dôjde pri indukcii prísluš-
ných hepatálnych enzýmov (napr. u bar-
biturátov) alebo z farmakodynamických 
dôvodov (napriklad alkohol, benzodiazepiny 
a prípadne iné sedatíva) (Schuckit, 1995).

5. KLINICKÉ CHARAKTERISTIKY
5. 1. Príznaky intoxikácie 
Príznaky intoxikácie spôsobené súčasným 
konzumom viacerých psychotropných látok  
majú synergistický charakter, teda neide 
o sumačný efekt. Napríklad konzum alkoholu 
s barbiturátmi a benzodiazepinmi vedie k vý-
raznému útlmu funkcie dýchacieho centra. 
Dôsledkom môže byť smrť (Sue et al., 1986). 
Podobne pacienti liečení metadonom alebo 
závislí od metadonu často zneužívajú feno-
barbital a benzodiazepíny. Je to všeobecne 
nebezpečná kombinácia. Pri detoxifikácii sa 
doporučuje najprv vysadiť pomaly fenobar-
bital (Witters a Venturelli, 1988). Súčasne 
užívaný alkohol a kokain výrazne zvyšujú 
kardiovaskulárnu toxicitu, ópioidy s extázou 
a amfetamínom vedú k dodatočnej akútnej 
toxicite (EMCDDA, 2006).

5. 2. Komorbidita, komplikácie
Veľmi často ide u jedincov s polymorfnou 
závislosťou  súčasne o poruchy osobnosti 
(psychopatie), ťažkú sociálnu patológiu (neza-
mestnaní, bezdomovci, opakované kriminálne 
správanie). Časté sú aj mnohopočetné telesné 
choroby a psychiatrické komplikácie závis-
losti. 25–50 % suicídií  u alkoholikov ide na 
vrub kombinácie viacerých psychotropných 
látok (Miller, 1994). Schuckit (1995) uvádza 
aj častejší výskyt toxických psychóz a takisto 
návratných psychóz („flashbacks“) najmä pri 
kombinácii halucinogénov, stimalancií a ma-
rihuany. Poznamenáva ale, že je o tom  málo 
dostupných informácií.
• Kombinácia užívania amfetamínu s extá-
zou, prípadne inými látkami vedie k výraz-
nému poškodeniu CNS. Obe látky znižujú 
časom ponuku serotonínu, následkom sú 
ťažké depresívne stavy (Dennison, 2003).
• Viacero štúdií konštatuje, že polymorfná 
závislosť sa častejšie kombinuje s poruchou 
osobnosti než jednoduché závislosti. Častejšie 
sa zisťuje zvýšená impulzivita, non-kon-
formnosť, ale aj zvýšená miera anxiozity ako 
osobnostného rysu (Hallman et al., 2001). Aj 
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vo vyššie citovanom českom súbore sa u paci-
entov s polymorfnou závislosťou najčastejšie 
ako druhá diagnóza v 44,3 % vyskytla poru-
cha osobnosti (Miovská et al.,2006).

Polymorfná závislosť sa častejšie zisťuje aj 
u vrahov, predovšetkým kombinácia alko-
holovej závislosti s amfetamínovou a/alebo 
LSD a fencyklidínovou závislosťou.  Toto 
pozorovanie bolo častejšie v súboroch mla-
dých vrahov. Naopak sa takmer nezisťuje 
kombinácia alkoholu s kanabinoidmi alebo 
ópioidmi. Tieto látky pôsobia inhibične na 
násilie (Malquist, 2006).

6. LIEČBA
Liečba je zásadne stacionárna, má trvať 
minimálne 6 mesiacov a musí kombinovať 
viacero typov liečby (farmakoterapia, psy-
choterapia, socioterapia). Ak je pridružená 
porucha osobnosti, sú prítomné telesné a so-
ciálne dôsledky, tak má trvať aj dlhšie ako 6 
mesiacov (Feuerlein,1984).

V zahraničí sú programy (napr. Švajčiarsko, 
Holandsko), ktoré počítajú s dobou liečby 
takýchto pacientov jeden rok, prípadne aj 
viac. Podľa niektorých  pre problematickejšiu 
liečbu, pre väčší výskyt behaviorálnych pro-
blémov (disociabilita, kriminalita a pod.) a ak 
je prítomná aj závislosť od heroínu je indi-
kovaná metadónová udržiavacia liečba. Vo 
viacerých prácach sa doporučuje kombinácia 
viacerých farmák pri zvládaní polymorfných 
závislostí. Tak napr. v jednej otvorenej pro-
spektívnej štúdii sa porovnávala kombinácia 
buprenorfínu s karbamazepínom s kombi-
náciou oxazepamu s karbamazepínom. Prvá 
kombinácia bola efektívnejšia pri detoxifiká-
cii u polymorfných závislých aj s heroínovou 
závislosťou. Výhodou bola aj lepšia emočná 
stabilizácia s ústupom depresívnych a anxi-
óznych symptómov (Paetzold et al., 2000).

Porovnával sa aj efekt kombinácie buprenor-
fínu s karbamazepinom s kombináciou meta-

dónu s karbamazepinom. Karabamazepin sa 
doporučuje pre možnosť zábrany  provokácie 
epileptických záchvatov počas detoxifikácie. 
Kombinácia buprenorfínu s karbamazepi-
nom je bezpečnejšia než kombinácia metadó-
nu s karbamazepinom, najmä pri neprehľad-
nom konzume mnohých psychoaktívnych 
látok (Seifert et al., 2002).

Pri kombinácii užívania amfetamínu alebo 
metamfetamínu s extázou dochádza k vyčer-
paniu serotonínergného systému s následnou 
ťažkou depresiou. SSRI sú tu liekom voľby 
(Dennison, 2003).

Ak sa vyskytne súčasná závislosť od benzodia-
zepínov, barbiturátov a alkoholu, čo je dosť čas-
tý zjav, odporúča sa použiť kontrolovaná substi-
túcia jedným benzodiazepínom (napr. diazepa-
mom).  Pri kombinovanej závislosti od ópioidov 
a benzodiazepínov sa nedoporučuje kombino-
vať v liečbe buprenorfín s benzodiazepínom 
pre možné farmakodynamické interakcie, 
pozorovali sa aj úmrtia (Ciraulo et al., 2005).

7. PROGNÓZA
Prognóza  pacientov s polymorfnou závislos-
ťou je zlá nielen pre poruchu osobnosti a zlú 
spoluprácu pacientov pri liečbe, ale aj preto, 
že nemajú blízkych ľudí, ktorí by ich podpo-
rili. Je ťažká, až nemožná sociálna stabilizá-
cia. Súčasné právne normy sťažujú možnosť 
zásahu zdravotníkov do priebehu závislosti. 
Nie bezvýznamné sú aj postoje zdravotníkov 
voči týmto ľuďom. Známa zlá prognóza, ale 
aj súčasná zlá sociálna situácia a spôsob ich 
vystupovania odradia zdravotníkov od anga-
žovania sa, prípadne sú zdrojom nepria-
teľských, neodborných postojov zdravotníkov.

V jednej nedávno publikovanej dvaapolročnej 
štúdii sledovali závislých od ópioidov (heroí-
nu), kokaínu a iných látok, ktorí boli liečení 
metadónom. Ich prognóza bola horšia než 
u pacientov len so závislosťou od heroínu. 
Metadón dostatočne potlačil konzum heroí-
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nu, ale nie kokaínu. Konzum kokaínu sa 
dokonca mierne  zvýšil (Epstein et al., 2005).

8. ZÁVER
Všeobecne sa uznáva, že polymorfná závislosť 
je častá. Napriek tomu sú k dispozícii len spo-
ré epidemiologické údaje. Nie je jednota v dia-
gnostike, nie je jednota ani len v terminológii.

Je nedostatok valídnych štúdií o klinických 
charakteristikách, chýbajú štúdie o tera-
pii. Konštatuje to aj čerstvá výročná sprá-
va Európskeho monitorovacieho strediska 
pre drogy a drogové závislosti v Lisabone 
(EMCDDA, 2006). Prognóza sa všeobecne 
chápe ako veľmi nepriaznivá.

Kontakt: 
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc, 
Vlčkova 29
811 05 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: novotny@faneba.sk
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Kognitivní a emocionál-
ní reakce rodičů dospíva-
jících dětí,  které užívají 
drogy

Pešek R.1,2, Vondrášková A.1
1Sociálně psychologické centrum Arkáda, 
Písek
2Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Článek se zabývá popisem projevů a možnostmi zvládání kognitivních a emocio-
nálních reakcí, které prožívají rodiče a blízké osoby především dospívajících dětí, 
které už delší dobu užívají nealkoholové drogy. Jsou popsána stadia prožívání, 
která korespondují s modelem E. Kübler-Rossové odvozeným z prožitků blízkých 
osob lidí vážně nemocných a umírajících. U rodičů dětí, které užívají drogy, se 
objevují zejména tyto reakce: šok, zmatek a panika – pocity křivdy, zrady a sebe-
lítosti; zlost – pocity viny;  smlouvání; stud; truchlení a pocity strachu – rezigna-
ce a pocity marnosti; odpor a hnus; smíření – anticipační úzkost a nepřiměřený 
optimismus. V rámci individuální a skupinové poradenské práce s rodiči se 
autorům osvědčuje o těchto reakcích rodiče informovat a společně s nimi hledat 
účinné způsoby, jak je zvládat.

Klíčová slova: dítě užívající drogy – rodiče – emocionální prožívání – možnosti 
zvládání.
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1. Úvod. Poradenská práce s rodiči
Terapeutická práce s dospívajícími klienty 
(dále jen dětmi), kteří vykazují problémové 
chování ve spojení s užíváním drog, je účinněj-
ší, pokud se do poradenského procesu aktivně 
zapojí i rodiče, příbuzní a blízké osoby (dále jen 
rodiče) klienta. Vedle individuálních konzulta-
cí je s těmito spojenci možná a žádoucí rodinná 
i skupinová práce. V rodičovské skupině pat-
ří k účinným faktorům především samotné 
členství, emoční podpora, pomáhání druhým, 
sebereflexe, sebeprojevení a odreagování, zpět-
ná vazba, náhled a získávání nových informa-
cí a sociálních dovedností (Kratochvíl, 2001). 
Individuální poradenství a psychoterapie 
může využívat kognitivně-behaviorální pojetí, 
v jehož rámci předává terapeut rodičům stan-
dardní tematizovaná doporučení (např. Broža, 
2003; Hajný, 2001; Kalina, 2003; Nešpor, 2001; 
Nešpor a Csémy, 2003), která se v aktivní 
spolupráci s rodiči přizpůsobují specifickému 
problému konkrétního dítěte, jeho aktuálním 
vývojovým potřebám a problémům (Broža, 
2003; Langmeier a Krejčířová,  2006) i povaze 
rodinného systému, ve kterém se dítě pohybuje.

2. Psychické reakce rodičů 
v analogii ke schématu Kübler-
Rossové
V rámci různých projektů, jež realizovalo nebo 
v současnosti realizuje (např. projekt Zpět do 
školních lavic) sociálně psychologické centrum 
Arkáda v Písku, má poradenská práce s rodiči 
problémových dětí dlouholetou tradici. V textu 
níže uvedené poznatky pramení ze zkušeností 
z individuálních sezení s 37 rodiči v období od 
ledna r. 2005 do dubna r. 2007 a ze zkušeností 
z rodičovské skupiny, která probíhá jedenkrát 
za čtrnáct dní a které se v období od září r. 
2006 do dubna r. 2007 alespoň jednou účastnilo 
9 rodičů. V současnosti (duben r.  2007) navště-
vuje rodičovskou skupinu v průměru 6 rodičů.

Během realizace individuálních a skupinových 
setkání pozorovali autoři, že se u rodičů obje-
vují následující kognitivní a emocionální reak-

ce: šok, zmatek a panika – pocity křivdy, zrady 
a sebelítosti; zlost – pocity viny;  smlouvání; 
stud; truchlení a pocity strachu – rezignace 
a pocity marnosti; odpor a hnus; smíření – 
anticipační úzkost a nepřiměřený optimismus. 
Reakce se vyskytují v posloupnostech, které 
však nejsou zcela předpověditelné, u některých 
rodičů se reakce zdánlivě překonané vracejí 
jakoby v novém vydání. Některé z uvedených 
reakcí, konkrétně šok, popření, zlost, smlouvá-
ní, truchlení, rezignaci a smíření, popsala E. 
Kübler-Rossová (1969) v souvislosti s prožívá-
ním lidí vážně nemocných a umírajících. Tyto 
reakce se objevují také u příbuzných a blízkých 
osob těžce nemocných a/nebo umírajících lidí.

Jedná-li se o rodiče dětí, které užívají drogy, 
lze říci, že všechny tyto reakce se nevyskytu-
jí u všech rodičů. Různé psycho-emocionální 
reakce se mohou vzájemně střídat a prolínat, 
mohou trvat různě dlouhou dobu, mohou být 
různě intenzivní. Určitou psychickou fázi 
může lépe zvládat jeden rodič, jinou fázi lépe 
zvládá druhý rodič.
 
3. Šok,  zmatek a panika
Šok bývá bezprostřední reakcí na zjištění toho, 
že dítě bere drogy. Tuto skutečnost rodiče zjiš-
ťují zhruba po jednom až půldruhém roce od 
doby, kdy dítě začalo drogy užívat. Šoková 
reakce může proběhnout pod obrazem neklidu, 
úzkosti a strachu. Objevují se panické reakce 
provázené myšlenkami typu, např.: „Proč se to 
stalo zrovna nám a právě teď?“/ „Co se bude 
dít dál?“/ „Co teď máme dělat?“ Zejména u hy-
perprotektivních rodičů lze pozorovat obran-
né psychologické mechanismy, jako jsou nea-
dekvátní bagatelizace a popírání problému, 
kdy si rodiče snaží ochraňovat svou představu 
o bezproblémovém vývoji svého potomka – jed-
ná se o kognitivní interpretace, např. „Dneska 
je kouření trávy mezi mladými normální.“/ 
„Tak si to náš Honza taky zkusil, no a co?“/ 
„Nevím, proč ho musíš (jako jeho matka) hned 
tahat do protidrogové poradny jako nějakou 
fetku.“/ „To se nějak vysvětlí, třeba ty drogy 
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a nádobíčko nejsou našeho Franty, mohl si 
to u něj jenom někdo schovat.“ Ve fázi šoku 
rodiče často požadují rychlou „opravu“ svého 
dítěte, což je většinou nereálné.

Rodiče by měli i bez dítěte co nejdříve navští-
vit odborníka a sdělit mu vše podstatné, co se 
dozvěděli o braní drog u svého dítěte. Od profesi-
onála by měli v rámci krizové intervence získat 
přijetí, uklidnění, společně s ním by měli vyhod-
notit závažnost situace a naplánovat další kon-
krétní kroky do nejbližšího období  (např. zapo-
jení dalších členů rodiny do řešení problému).

4. Pocity křivdy, zrady a sebelítosti 
Pocity ublížení a nespravedlnosti mohou vzni-
kat na podkladě myšlenek typu, např.: „My 
chudáci rodiče, tak jsme se o tebe starali a ty  
ses nám takhle odvděčil.“ Jedná se o emo-
cionální reakci, na kterou se někdy naba-
luje v podstatě příjemná emoce sebelítosti. 
V sebelítostivých myšlenkách si rodiče mohou 
libovat, a tak zvyšují svou pasivitu a oddalu-
jí přijetí racionálního přístupu ke drogovému 
problému svého dítěte.

V této fázi je vhodné rodičům empaticky vyjá-
dřit pochopení, nechat je vypovídat z kognic, 
které k pocitům křivdy a sebelítosti vedou, 
a následně je učit tyto problémové myšlenky 
a představy rozpoznávat a společně s nimi 
rozumově testovat jejich výhodnost pro další 
adekvátní řešení drogového problému dítěte. 

5. Zlost
Zlost (hněv, vztek, agrese) je emocionální reak-
ce zaměřená proti zlému osudu, který rodiče 
potkal v souvislosti s jejich dítětem, jež užívá 
drogy. Tato emoce se nabaluje na pocity křivdy 
a sebelítosti. Zlost může směřovat na nevděčné 
dítě nebo na zástupné cíle, jako jsou např. part-
ner, další příbuzní, učitel, lékař, terapeut, na 
které rodič může svalovat vinu. Rodiče se zlobí 
také sami na sebe, že selhali ve výchově svého 
dítěte. Zlost se může projevovat v myšlenkách 
typu: „Takhle jsi se nám, ty jeden spratku, 

odměnil za všechno, co jsme pro tebe udělali!?“/ 
„Je to zmetek, nenávidím ji. Já se léčím, boju-
ji s rakovinou a ona si takhle dobrovolně ničí 
své zdraví drogami!“/ „Co jste jako učitelé, jako 
odborníci na protidrogovou prevenci zanedbali, 
proč jste neudělali více!?“ /„Neměli jsme naši 
Danču od dětství tak rozmazlovat!“ Pocit zlosti 
je přiměřenou reakcí už z toho důvodu, že dro-
gová závislost dítěte může významným způ-
sobem narušit rodičovskou představu o dalším 
předpokládaném vývoji dítěte, může pokazit 
rodinnou atmosféru, partnerský vztah apod.

Emoce zlosti nevzniká jako bezprostřed-
ní důsledek zevní události, ale tím, jak si 
tuto skutečnost pro sebe rodiče vysvětlují. 
Z terapeutického hlediska není výhodné pocit 
zlosti ani zbrkle a otevřeně ventilovat, ani tuto 
emoci příliš potlačovat. Svůj hněv si rodiče 
někdy ani neuvědomují, dokonce si sami před 
sebou mohou hrát na to, že jsou ledově klidní 
– to se týká hlavně otců problémových dětí. 
Řada lidí je totiž od dětství trénována v tom, že 
zlost, agresi a vzdor musí pokládat za emoce, 
které kultivovaný člověk nemá. To je ale pově-
ra (Praško a Prašková, 1996). S adekvátním 
zvládáním emoce zlosti mají potíž především 
otcové dětí, které berou drogy. Jedná se např. 
o muže, u nichž se objevují maladaptivní 
kognitivní schémata typu: „Každý problém 
v rodině je rychle řešitelný – pokud ho muž 
nezvládne vyřešit, je neschopný…“ Tito otco-
vé často považují návštěvu odborníka za pro-
jev své slabosti a selhání, a tak k odborníko-
vi přichází většinou jenom jejich partnerky, 
matky dítěte, které popisují mj. dlouhodobou 
podrážděnost svého muže, jeho výbuchy zlosti 
a výčitky zástupně směrované proti manžel-
ce, vyhýbání se tématům ohledně návyko-
vého problému dítěte, předstíranou lhostej-
nost manžela k drogovému problému jejich 
dítěte, jeho zvýšené užívání alkoholu apod.

Zlost je v dané situaci normálním pocitem, 
nicméně z hlediska dalšího racionálního 
zvládání drogového problému dítěte se jedná 
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o emoci problematickou. Dlouhodobě a in-
tenzivně prožívaná zlost omezuje schopnost 
konstruktivně myslet a účelně řešit problé-
my, zlostné reakce rodičů mohou vyvolávat 
agresivní odezvy ze strany dítěte nebo part-
nera, a tím se problém ještě více komplikuje. 
Nehledě na skutečnost, že dítě, které bere 
drogy, se bude hněvným reakcím svých rodi-
čů pravděpodobně vyhýbat, třeba dalšími 
úniky do drogového prostředí. Rodiče by měli 
být o těchto souvislostech informováni a po-
mocí různých metod (např. vypovídání se ze 
zlostných myšlenek, kognitivní restruktu-
ralizace, abreaktivní techniky, svalová rela-
xace) by se měli naučit tuto emoci zvládat.

A. Ellis (2001) je skeptický ohledně trvalejší 
účinnosti standardních ventilačních a katarz-
ních metod pro zvládání zlosti a doporučuje pře-
devším nácvik rozlišování mezi „špatným“ člo-
věkem (svým dítětem) a konkrétním „špatným“ 
chováním, které člověk (v jádru „dobrý“) může 
uskutečňovat (např. braní drog). Dovednost roz-
lišování mezi „špatným“ člověkem a „špatnými“ 
činy je podle A. Ellise zvláště důležitá, protože 
vyplývá z poznání, že prožívaná emoce zlosti 
má schopnost ovlivňovat myšlení ve smyslu 
zobecňování ze „zlého“ skutku na „zlého“ člově-
ka. Taková generalizace potom může vést k od-
mítání celé osobnosti dítěte a z toho vyplývající 
odměřené chování rodiče může zase umocňovat 
zlost a odpor dítěte směrem k rodiči. Roztáčí 
se tak nekonečná spirála, jejímž výsledkem 
je jen zhoršování drogového problému dítěte, 
psychického stavu rodičů a rodinné atmosféry.

Pokud se rodiče naučí zvládat emoci zlosti 
dříve, než zlost ovládne je, je pravděpodobné, 
že se tento pocit bude postupně transformo-
vat v pocit zklamání (viz níže kap. „Truchlení 
a pocit strachu“), který je podle A. Ellise 
výhodnější mj. v tom smyslu, že již tolik neblo-
kuje racionální myšlení, rodiče mohou získat 
vyšší náhled na problém a snadněji si začnou 
uvědomovat širší paletu různých alternativ 
řešení problému. Jak bylo řečeno výše, zlost  

může být zástupně obrácena také na blízkou 
osobu, která by měla o možnosti této projek-
ce vědět, nechápat vyjadřovanou zlost osob-
ně, ale naopak by měla takovou reakci u do-
tyčného rozumně podporovat a vysvětlovat.

6. Pocity viny
Výčitky svědomí bývají způsobeny negativními 
myšlenkami typu, např.: „Co jsme jako rodiče 
ve výchově našeho Jarouše zanedbali?“/ „Kde 
se stala chyba?“/ „Že jsem se nevykašlala na tu 
kariéru ve firmě a víc se nevěnovala naší Pavle.“ 
Tyto neodbytné myšlenky bývají emočně velmi 
vyčerpávající a rodiče si od nich často ulevují 
tím, že na ně hledají odpověď ve smyslu „bylo 
to určitě tím a tím, může za to ten či onen…“

Najít hlavní příčiny vzniku drogového problé-
mu dítěte není zpravidla jednoduché, bývá to 
velká detektivka – ale i přes toto poznání je 
evidentním faktem, že se rodičům více uleví 
až tehdy, když se společně s terapeutem dobe-
rou jedné nebo několika málo hlavních pří-
čin, než aby přistoupili na variantu, že příčin 
může být mnohem více a že se povětšinou jed-
ná stejně jen o obtížně ověřitelné domněnky.

Rodičům by také mělo být sděleno, jak se s tě-
mito „jasnými“ důvody obezřetně nakládat ve 
vztahu ke svému dítěti. Není totiž výjimkou, že 
dítě nalezenou „pravou“ příčinu začne zneuží-
vat ve smyslu úlevy od svých pocitů viny a pře-
nášení zodpovědnosti za svůj problém s droga-
mi na rodiče. Tím může své rodiče citově vydí-
rat ve smyslu, např.: „Za to, že jsem se naučil 
brát drogy, můžeš ty (matka dítěte), protože 
jsi mi jako zdravotní sestra od dětství dávala 
na každou bolístku nějaký prášek...“ Podobné 
výpady dítěte mohou působit mnoho emotiv-
ních a nekonstruktivních konfliktů, které pak 
dále narušují vztah mezi rodiči a dítětem.

Ve fázi prožívání pocitů viny má bezpochyby 
úlevný efekt také to, když se rodič ze svých poci-
tů viny vypovídá někomu blízkému, odborníkovi 
nebo jiným rodičům v rámci rodičovské skupiny.
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 7. Smlouvání
Smlouvání nebo vyjednávání je obdobím, které 
může představovat regresi k magickému myš-
lení. Rodiče obíhají nejlepší lékaře a terapeuty 
v oboru, modlí se k Bohu apod. Tím si chtějí 
zajistit, popř. si vymodlit co nejrychlejší uzdra-
vení svého dítěte. Současně hledají ve svém 
předešlém životě viny, které podle nich mohly 
být příčinou drogové závislosti jejich potomka, 
a snaží se tato zavinění symbolickým nebo rea-
listickým způsobem odčinit či napravit, např.: 
„Jestli se z toho náš Jirka dostane, tak už se 
nikdy nenapiji alkoholu…“ V tomto období 
mohou rodiče vyhledávat různé alternativní 
léčebné postupy, kdy oni sami nebo společně 
se svým dítětem navštěvují různé šarlatány, 
kterým platí vysoké finanční částky za jejich 
pochybné rady a léčebné metody. Hlavně v dů-
sledku pocitů viny přistupují rodiče někdy také 
na uzavírání „kšeftů“ se svým dítětem ve smys-
lu nabízení různých výhod a odměn, když ono 
s užíváním drog přestane, např.: „Když necháš 
toho fetování, koupím ti to auto, které jsi vždyc-
ky chtěl.“  Zrovna tak není výjimečné, že rodiče 
své dítě doma zamykají, hlídají ho, aby neutek-
lo, a mluví mu „do duše“, odvážejí ho někam 
daleko na vesnici k babičce, popř. ho berou na 
měsíční „terapeutickou“ dovolenou do zahraničí.

Pokud se fáze smlouvání u rodičů objeví, je 
vhodné, aby blízcí lidé trpělivě a racionálně 
zpochybňovali jejich snahy vyhledávat různé 
podvodníky – nebezpečím jsou především pro-
dlení pro zahájení adekvátní terapie nebo rizi-
ka plynoucí z přerušení standardní léčby dítě-
te. Stejně tak je potřebné rodičům vysvětlit, že 
vyjednávání s dítětem ve smyslu „kšeftování“, 
hlídání a přesvědčování je kontraproduktivní. 
Na základě takového přístupu se dítě rychle 
a obratně učí své rodiče citově vydírat a po-
stupem času chce stále více a více výhod za 
pořád menší a krátkodobější pozitivní změny 
ve svém chování. Nehledě na to, že případné 
materiální odměny dítě s nejvyšší pravděpo-
dobností dříve či později zneužije k získání 
drog.  Podobné to je se domácím vězením nebo 

se nucenou změnou prostředí – pokud dítě 
není alespoň minimálně vnitřně motivované 
k tomu, aby přestalo užívat drogy, tak z chrá-
něného prostředí uteče.

8. Stud
Rodiče se mohou stydět ne tolik za to, že jejich 
dítě drogy bere, ale až za zjištěný fakt, že drogy 
prodává, kvůli nim krade, dělá prostituci apod. 
Rodiče se také stydí sami za sebe, protože jsou 
přesvědčeni (často iracionálně), že směrem ke 
svému dítěti po výchovné stránce selhali.

Pro zvládání emoce studu bývá prospěšné, 
aby se rodiče ze svých nepříjemných myšlenek 
a představ vypovídali v bezpečném prostředí. 
Terapeut je může jednak emočně podpořit, 
jednak může pomocí sokratovského dialogu 
zpochybňovat jejich kognice, které k pocitu 
studu vedou. V podstatě nenahraditelný pozi-
tivní vliv na postupné rozpouštění studu má 
pravidelná účast na rodičovské skupině, kde 
účinně působí jeden z hlavních pozitivních 
faktorů skupinové psychoterapie, a to sdílený 
pocit společenství a sounáležitosti („Jsem mezi 
svými...“, „Jsme na jedné lodi...“, „I ostatní pro-
žívali nebo ještě prožívají stud za své dítě...“).

Opakovaným problémem bývá to, že rodiče 
nechtějí anebo neumí o drogovém problému 
svého dítěte mluvit s jinými lidmi. O těchto 
věcech nechtějí hovořit z různých důvodů, 
např. se za své dítě stydí, mají obavy z toho, 
že je druzí lidé v myšlenkách odsoudí a od-
mítnou, protože podle nich nezvládli výcho-
vu dítěte, nebo jsou rodiče ze svého dítěte 
natolik vyčerpáni (viz níže kap. „Rezignace, 
pocity marnosti a umožňování“), že si toto 
martyrium nechtějí rozhovorem připomínat. 
V krajních případech se rodiče z obav, že při-
jde na dané téma hovor, začnou více vyhý-
bat lidem, se kterými se dříve běžně stýkali.  
V praxi se osvědčují tato tři doporučení: a) 
v rámci sokratovského dialogu zpochybňovat 
myšlenky, které vedou ke studu a k obavám 
z odmítnutí druhými lidmi, b) nevyhýbat se 
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kontaktu s druhými lidmi, c) rozdělit si přáte-
le a známé osoby do několika kategorií podle 
důvěrnosti vztahu a směrem ke každé katego-
rii si připravit určitou strategii hovoru, popř. 
způsob odmítání tohoto nepříjemného tématu. 
Strategie takových hovorů jsou pochopitelně 
odvislé od konkrétní situace, kterou mohou 
ovlivňovat faktory, jako jsou např. momentální 
emocionální rozpoložení rodiče, prostředí, kde 
rozmluva probíhá, stávající stav dítěte apod.

9. Truchlení a pocit strachu
Může se jednat o výraznou a časově poměrně 
dlouhou emocionální reakci. Některým rodi-
čům je třeba doporučit, aby zvážili návštěvu 
psychiatra s žádostí o dočasnou psychofarma-
koterapii. Ve fázi truchlení (smutnění, depre-
se) mohou být rodiče, alespoň zpočátku, velmi 
plačtiví, nesoustředění, podráždění, mohou 
je trápit poruchy paměti a potíže související 
s usínáním a spánkem. Pronásledují je neod-
bytné, automatické negativní myšlenky typu, 
např. „Moje Janča bere drogy, ztrácím ji...“/ 
„Už nevíme jak dál, nic na naše dítě už neza-
bírá…“/ „Co asi teď dělá náš Jirka? Co když 
se sjetej válí někde v parku?“ „Co když se 
těch drog už nikdy nezbaví a umře někde na 
ulici…?“ Postupem času si rodiče uvědomují 
skutečnost, jaká opravdu je. Stále zřetelně-
ji vidí problémy, které jsou nebo mohou být 
důsledkem nelepšícího se drogového chování 
jejich dítěte, mají strach z možných scénářů 
jeho dalšího života, jsou smutní z momentální 
nemožnosti realizace některých životních plá-
nů, které si pro své dítě představovali. Zrovna 
tak ale mohou ve svém škarohlídství přehánět.
V této etapě je potřebné rodičům trpělivě 
naslouchat a citlivě posilovat jejich motivaci 
pro uskutečňování terapeutických doporuče-
ní, která je možné v danou dobu realizovat. 
Velký význam má vzájemná podpora všech 
členů rodiny. Někdy se rodičům uleví, když se 
v bezpečném prostředí vypláčí.

Co se týče strachu z dalšího vývoje dítěte, 
jehož drogové chování se nelepší či se nadále 

zhoršuje, rodiče potřebují v první řadě něko-
ho, kdo jim bude s pochopením a porozu-
měním naslouchat. V další fázi lze pracovat 
s katastrofickými myšlenkami a představami. 
Terapeut může rodičům pomoci, aby si uvědo-
mili a přesně si vybavili konkrétní momenty 
těchto nepříjemných kognicí. Potom je možné 
rozvíjet sokratovský dialog, v jehož rámci si 
rodič může uvědomit přehnanost některých 
okamžiků svých katastrofických představ.

Na základě zpětných vazeb lze tvrdit, že někte-
rým rodičům pomáhá i otázka typu: „Co by to 
pro vás znamenalo, co by na tom bylo tak hroz-
ného, kdyby se vaše dítě z drog už nikdy nedo-
stalo a skončilo by na ulici jako troska?“ Někteří 
rodiče si pomocí této otázky uvědomí, že jim 
někdy tolik nezáleží na jejich dítěti, jako více na 
sobě, na vlastních očekáváních, která promítají 
do svého dítěte, např.: „Hrozné by na tom bylo 
(mimo jiné) to, že by můj syn nenaplnil (moje) 
očekávání. Já (otec) jsem do toho našeho Roberta 
investoval tolik energie, času ( při výchově) 
a peněz (např. placením školného na soukromé 
střední škole). Měl jsem totiž za to, že se sta-
ne inženýrem a převezme po mně naši firmu.“ 

10. Rezignace, pocity marnosti 
a umožňování
Stadium odevzdanosti je možné v kognitiv-
ní rovině charakterizovat myšlenkami typu, 
např.: „Už se s tím stejně nedá nic dělat, 
všechno jsme už vyzkoušeli, zbývá nám už 
jen čekat, až se něco stane. Ještě, že se nám 
povedl alespoň druhý syn.“ Toto stadium lze 
rovněž pojímat jako nezpracovanou, dále 
pokračující fázi truchlení. Rodiče ve fázi rezig-
nace obvykle přestanou docházet na konzulta-
ce k odborníkovi, protože v tom nevidí smysl. 
V této etapě se mohou objevovat dva extrémní 
druhy přístupu k dítěti. Buď rodiče nechá-
vají své dítě doma, tolerují a umožňují jeho 
problémové chování a snaží se co nejrychleji 
zažehnávat první náznaky vzniku problému 
či konfliktu: „Raději mu dám těch 200 Kč, 
než aby zase něco ukradl babičce,“ nebo se 
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svého dítěte po citové a právní stránce (např. 
institut vydědění) vzdají, vyhodí ho z by-
tu a už se dále nezajímají o jeho další osud.

Pokud rezignovaný rodič alespoň občas tera-
peuta navštíví, je vhodné mu s účastí naslou-
chat, vyjadřovat pochopení, citlivě zpochybňo-
vat jeho odevzdanecké myšlenky a představy 
a posilovat v něm trpělivost a reálnou naději 
pro zlepšení situace jeho problémového dítě-
te. Stejně tak je potřebné podněcovat u rodiče  
motivaci k realizaci vhodných doporučení smě-
rem k jeho dítěti.

S fází rezignace souvisí i určité druhy cho-
vání, kterým rodiče svému dítěti braní drog 
usnadňují. U těchto tzv. umožňovačů se obje-
vují některé, více či méně skryté důvody (čas-
to reálného základu), proč to dělají. Jedná 
se např. o paralyzující obavu z tvrdého dopa-
du dítěte na „feťácké“ dno, strach z toho, že 
když rodiče přestanou dítěti dávat peníze, či 
ho dokonce vyhodí z domova, tak potom tuto 
situaci nebudou schopni emočně zvládat, 
protože dítě se začne vztekat, bude je citově 
vydírat, začne za nimi pod vlivem drog cho-
dit do práce, kde od nich bude žadonit pení-
ze a bude jim tam dělat ostudu, bude spát na 
ulici před domem, budou ho v intoxikovaném 
stavu vozit domů policisté apod. Rodiče mohou 
svým usnadňováním také odvádět pozornost 
od nějakého závažnějšího, např. vztahového, 
problému v rodině, na jehož otevření a řeše-
ní „bohudík“ není čas, protože je tu vážněj-
ší problém v podobě užívání drog dítětem.     
11. Odpor a hnus 
Mnoho rodičů, především ve fázi rezigna-
ce a umožňování (viz výše kap. „Rezignace, 
pocity marnosti a umožňování“), se rovněž 
shoduje na tom, že směrem ke svému dítěti 
opakovaně prožívají emoci hnusu. Tento pocit 
je vesměs podmíněný situačně a objevuje se 
v momentech, kdy je dítě doma viděno, jak se 
pohybuje ve svém pokoji, ve kterém je velký 
nepořádek, jak si ošetřuje kožní ekzémy v kou-
pelně, jak si nitrožilně aplikuje drogy apod.

V těchto případech je v první řadě potřebné 
rodičům doporučit, aby dodržovali základní 
hygienické zásady a tak eliminovali riziko 
nakažení se různými infekčními nemoce-
mi. Někdy nezbývá nic jiného, než po dítěti 
striktně a důsledně vyžadovat, aby tyto druhy 
rizikového chování neuskutečňovalo ve spo-
lečné domácnosti, ale snažilo se více využívat 
prostředí a služeb např. kontaktního centra.

12. Smíření
Smíření (přijetí, vyrovnání) představuje realis-
tické uvědomění si všech možností konstruk-
tivního řešení problému. Takové rozpoložení 
lze na kognitivní úrovni charakterizovat myš-
lenkami typu, např.: „Je to sice nepříjemný 
a závažný problém, co se týče našeho Milana, 
ale je možné s tím něco dělat. Musíme se řídit 
radami odborníka, musíme být trpěliví a dů-
slední v realizaci potřebných doporučení...“

V tomto stadiu bývá u rodičů přítomná nadě-
je, kterou by měl odborník pomáhat posilo-
vat a uvádět ji do reálné podoby. V této fázi 
rodiče potřebují také přiměřenou psychickou, 
citovou a sociální podporu, kterou si mohou 
dávat jednak navzájem se svými blízkými, 
jednak mohou využít služeb terapeuta nebo 
návštěv rodičovské skupiny. Z hlediska vyu-
žívání obranných psychologických mecha-
nismů se ve fázi smíření objevují humor 
(často cynického až černého ražení, např.: 
„Náš Milan už potřetí nastoupil do léčebny, 
tak jsme s manželem včera večer tipova-
li, jak dlouho tam tentokrát asi vydrží…“), 
suprese (dovednost dočasně odkládat nega-
tivní myšlenky, představy a emoce, aniž by 
byly popírány, např.: „Dnes se tím zabývat 
nebudu...“), anticipace (dovednost realis-
ticky očekávat a plánovat do budoucnosti, 
včetně uvědomění si možných problémů 
a ztrát), altruismus (dovednost konstruktiv-
ně přepracovat vlastní bolestnou zkušenost 
do pomoci druhým, např. v podobě iniciace 
vzniku svépomocné rodičovské skupiny anebo 
aktivní účasti v této skupině) (Klimpl, 1998).
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 13. Anticipační úzkost a nepřimě-
řený optimismus
Pokud dítě nastoupí do léčby (ústavní nebo 
komunitní), rodiče se nezřídka obávají toho, 
že jejich dítě léčbu neukončí. Někteří rodiče 
popisují určitou tenzi, úzkost a strach hlavně 
v prvních dnech a týdnech po nástupu dítěte 
do léčebny nebo terapeutické komunity. Mají 
strach z toho, že dítě z léčebny uteče, nebo 
bude vyhozeno a bude se opakovat předcho-
zí martyrium. Na stranu druhou se jedná 
o nepřiměřený optimismus ve smyslu „Už je 
konečně v léčebně, máme vyhráno…“ Taková 
nerealistická přesvědčení vedou zpravidla 
k tomu, že rodiče přestanou navštěvovat pora-
denské konzultace – ovšem často do té doby, 
než jejich dítě předčasně opustí léčebnu, nebo 
po určité době abstinence znovu začne užívat 
drogy. Poté  konsternovaní rodiče přicházejí 
znovu s žádostí o radu a opětovně se u nich 
objevují mnohé z výše popsaných reakcí.

Naději rodičů na uzdravení jejich dítěte je 
třeba citlivě usměrňovat do reálné podoby, 
nicméně s akcentem pozitivního dění do 
budoucnosti. Rodiče by také měli být připra-
veni na to, co budou konkrétně dělat, když 
dítě léčbu neukončí, popř. když léčbu ukončí, 
ale po určité době začne znovu brát drogy. 
Stejně tak by rodiče měli vědět, v jakých 
směrech bude jejich dítě po ukončení léčby 
potřebovat psychickou a sociální podporu, 
jakým konkrétním způsobem mu mohou 
v prvních měsících abstinence pomoci. 
V poradenství s rodiči by v tomto stadiu měl 
být zdůrazněn smysl a význam následné péče.

V době, kdy dítě absolvuje reziduální léčbu, 
je výhodné rodiče udržet v kontaktu a zamě-
řit se na řešení jejich problémů, které mohly 
„vyplavat na povrch“ v době předchozí pora-
denské procedury.  Jedná se např. o hledání 
náplně volného času a smyslu života pro mat-
ku „věčnou pečovatelku“ v tom případě, že 
dítě začne abstinovat a matka mu už nebude 
muset věnovat tolik času,  pozornosti a pé-

če jako dříve. Zrovna tak je možné narazit 
na partnerské konflikty, které byly předtím 
maskovány pozorností směrem k problémové-
mu dítěti anebo usnadňováním jeho drogové-
ho chování. V této souvislosti může připadat 
v úvahu nácvik strukturovaného řešení mezi-
lidských konfliktů, nácvik strukturovaného 
zvládání emoce zlosti apod.
 
14. Závěr

Systematická poradenská práce s rodiči zvy-
šuje efektivitu terapeutického procesu zamě-
řeného na dítě, které užívá drogy. Ovšem ne 
vždy je taková participace ze strany rodičů 
dosažitelná a není výjimkou, že rodiče svým 
větším či menším nezájmem drogový problém 
u dítěte zintenzivňují, protože problémové 
chování dítěte z různých hledisek umožňují 
a usnadňují. Rovněž není výjimečné, že dítě, 
zpravidla ve fázi prekontemplace (Miller 
a Rollnick, 2003), více či méně nespolupracuje 
a v tomto případě je v podstatě jedinou realizo-
vatelnou intervencí poradenská práce s rodiči, 
kde hlavními dvěma cíli tohoto poradenského 
procesu jsou a) neusnadňovat problémové cho-
vání dítěte ze strany rodičů, b) po psychické 
a sociální stránce chránit a podporovat rodi-
če dítěte. Především k dosažení druhého cíle 
slouží edukace o projevech a možnostech zvlá-
dání kognitivních a emocionálních reakcí, se 
kterými se rodiče mohou setkat.

Kontakt:
Mgr. Roman Pešek
Sociálně psychologické centrum Arkáda
Husovo náměstí 2/24 
397 01 Písek
e-mail: ro.pe@seznam.cz
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Pro účel této práce byly stanoveny indikátory tzv. „bulvarizace“ a následně byly 
nalezeny jejich příklady v tzv. „seriózním“ deníku Lidové noviny. Těmito indiká-
tory byly: provinčnost, panika, skandalizace, personalizace, populismus, povrch-
nost a výběr negativních aspektů z oblasti drogové problematiky. Byla ověřena 
následující hypotéza: Lidové noviny jako seriózní vydavatelský formát prošly 
mezi lety 1997 a 2004 bulvarizací. Drogová problematika může sloužit jako indi-
kátor bulvarizace.

Klíčová slova: drogy – média – bulvarizace.

Běláčková, V. (2007). Bulvarizace jako droga. Adiktologie, 7(1), 62-69.
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1. Úvod
Cílem práce je zachytit posun v referování tzv. 
„seriózního“ vydavatelského formátu v rámci 
tzv. „bulvarizace“ na příkladu drogové proble-
matiky a ověřit hypotézu, že Lidové noviny 
prošly mezi roky 1997 a 2004 tzv. „bulvariza-
cí“, za předpokladu, že se drogová problema-
tika projeví jako dobrý ukazatel bulvárnosti.1

2. Bulvarizace a český mediální trh
Bulvárnost a serióznost jsou obtížně vymezi-
telné pojmy, jejichž přesná definice je složi-
tou otázkou obsahové, sémiotické a vizuální 
analýzy. Jejich uchopení nepomáhá ani sku-
tečnost, že hranice těchto pojmů se s posilo-
váním jevu bulvarizace posunují a seriózní 
deník vypadá jinak dnes než před deseti lety. 
Termín bulvarizace tedy vedle změny serióz-
ního vydavatelského formátu v bulvární zna-
mená především změnu obsahu pojmu seri-
ózní. Jde o změnu mediálního diskursu z tiš-
těného slova na prostředí vizuálního sdělení 
a slova mluveného (Postman, 1999), čili zná-
mé „media  is the message“ (Mc Luhan, 2000, 
str. 227), jen obohacené o poznání, že se média 
navzájem nevyhnutelně ovlivňují. Už Platón 
pronesl, že: „formy konverzace mají nesmírný 
vliv na to, jaké myšlenky jí budeme schopni 
vyjádřit“  (Postman, 1999, str. 14).  V době 
nadvlády psaného slova se jeho styl, úzce 
spjatý s racionalitou a argumentací, přenesl 
do jazyka mluveného. Epocha vizuálních sdě-
lení si pak psané slovo podmanila a jádrem 
výpovědi učinila emocionální uspokojení. 
Televizní svět se stal světem diskontinuity, 
ve kterém mizí kontext a tedy i možnost raci-
onálního ověření protichůdných skutečností, 
objevil zkracování příspěvků a akcent na 
zábavu, a tištěná média se musela inspirovat.

Bulvární tisk vznikal v  19. století,  s objevem 
fotografie a telegrafu. Nárůst gramotnosti 

1Termíny „seriózní“, „bulvární“ a „bulvarizace“ je 
kvůli jejich obtížné definici doporučeno uvádět v uvo-
zovkách, v dalším textu jsou už uvozovky vynechány.

rozšířil čtenářskou obec, které ale nadále 
chyběla úroveň vzdělání, aby se spokojila 
se seriózním tiskem (Jirák, Kopplová, 2003, 
str. 29). Seriózní a bulvární tituly fungovaly 
dlouho vedle sebe. Zhruba po roce 1997 při-
stoupily seriózní deníky k postupné promě-
ně, protože jim na celém světě začaly prud-
ce klesat prodeje kvůli devalvaci informací, 
kterou způsobil internet. Zpožděná tištěná 
zpráva ztratila hodnotu. Navíc opadl zájem 
o politická témata: v 90. letech zmizela na 
Západě nutnost sledovat pro vlastní bezpečí 
politickou scénu a zájem se přesunul na cele-
brity jako na nové elity. Bulvární média si na 
rozdíl od seriózních dokázala udržet čtenáře 
(Zachovalová, 2005). Seriózní formáty se pro-
to vydaly podobnou cestou a začaly využívat 
prvky audiovizuální komunikace, které před-
tím bulvární tisk přizpůsobil tištěné formě. 

V roce 1992 začal na českém trhu vychá-
zet první bulvární deník Blesk. Mezi seri-
ózní deníky můžeme zařadit Lidové novi-
ny, Hospodářské noviny, Právo a MF Dnes. 
Bulvár přinesl na titulní strany kriminální 
témata, politické skandály a svět zahranič-
ních hvězd, ale hlavně vytvořil  české celebrity. 
Lidové noviny vycházejí od roku 1883 a hlásí 
se zejména ke své meziválečné tradici, kdy do 
nich přispívali například bratři Čapkovi nebo 
T. G. Masaryk. Na pokles prodeje zareago-
valy v roce 2001 formálními změnami, které 
zachovávají seriózní formát, ale zároveň se 
snaží vyhovět „stále více čtenářům“2. Lidové 
noviny (dále jen LN) mají zahraničního vlast-
níka, což je pro český mediální trh typické. 
Zahraniční investoři nemají morální zodpo-
vědnost za to, jak média vypadají, a jediné, 
co požadují, je zisk (Šmíd, 2004). V prostředí 
malého jazykového trhu, jakým je i český, 
musí vydavatelé hradit relativně velké fixní 
náklady. Nový čtenář potom příliš nestojí, ale 
přinese velký zisk v podobě zájmu inzerentů.

2IDnes: Lidové noviny celé v novém. Autor: nezná-
mý. 15. 4. 2005.
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3.. Indikátory bulvarizace 
Při analýze bulvárních médií nacházíme 
další důležité prvky, které je od původně 
seriózního tisku odlišují. Pro česká média 
obecně, ale pro bulvární zejména, je typická 
provinčnost, která zužuje agendu setting lis-
tu na domácí témata, a podává tak neúpl-
ný obraz světa. Bulvární list dále ve svém 
obsahu a řazení zpráv cíleně vyvolává pani-
ku. Probouzí ve svých čtenářích obavu z bu-
doucnosti, pocit strachu, nebezpečí a zdání 
náhlého negativního zvratu. Většina spole-
čenských jevů se v bulvárních médiích váže 
k určité osobnosti, ať už proto, aby mohly 
být znázorněny fotografií hlavního aktéra, 
nebo proto, aby vzbudily emoce.  Osobnost 
však bývá často i představitelem příběhů se 
šťastným koncem, které vystupují v proti-
kladu se strašidelným vnějším světem jako 
nositelé pozitivních emocí. Samozřejmostí je 
v bulvárním tisku apel na první signální sou-
stavu, tedy násilí a kriminalitu. V neposlední 
řadě poskytují velmi povrchní analýzu, která 
vynechává souvislosti, jež nelze srozumitelně 
vysvětlit prostřednictvím černobílého střetu. 
V neposlední řadě sklouzává bulvární tisk 
k populismu, tedy vychází vstříc obecně zná-
mým hodnotám a publikum v nich ujišťuje. 
Od populismu je pak blízko ke skandalizaci, 
která s sebou nese konsensus nad porušením 
sdílených hodnot, přičemž jak sdílené hodno-
ty, tak jejich porušení, jsou výsledkem hod-
notového procesu, který média vytvářejí nebo 
v souladu se společností kopírují. (Ramonet, 
2003, Jirák, Kopplová, 2003, str. 31)

4. Indikátory bulvarizace na pří-
kladu drogové problematiky
4.1. Provinčnost
Prvním významným indikátorem bulvariza-
ce je provinčnost. Důraz na domácí problémy 
v kontrastu k zahraničním se promítá do cel-
kového obrazu, který o drogách média podá-
vají. Převládá domácí kriminalita, o které 
podávají policejní statistiky pravidelný a sro-
zumitelný obraz. Zabavení malého množství 

drog na hranici dvou zahraničních zemí česká 
média nezajímá. Také zahraniční odborné prá-
ce dostávají v médiích málo pozornosti, patrně 
díky jazykovým bariérám nebo dojmu, že se 
nevztahují na české problémy. Provinčnost 
bulvarizovaného zpravodajství pak může být 
jednou z příčin disproporce mezi odborným 
a kriminálním zaměřením zpráv o drogách.

United Nations Office on Drugs and Crime 
pod OSN vydává World Drug Report, celo-
světovou zprávu o stavu ve věcech drog. 
V letech 1997, 2000 ani 2004, kdy zpráva 
vyšla, o ní LN vůbec nepsaly. Na stránkách 
LN se však objevily zmínky o odborných 
zprávách represivní organizace, jejíž vede-
ní je voleno zástupci OSN. International 
Narcotics Control Board si klade za základní 
cíl omezit užívání drog výhradně k vědeckým 
a medicínským účelům, což je přesvědčení 
ekvivalentní k utopické představě o společ-
nosti bez drog. LN  psaly o zprávě INCB 
v roce 1999.3 Provinčně ponechaly stranou 
veškeré informace o stavu drogového pro-
blému ve světě a zaměřily se na skutečnost, 
jak Českou republiku negativně stigmatizuje 
volný obchod s rohypnolem a dostupnost efe-
drinu, ačkoli ve zprávě je to zcela podružné 
téma.  V letech 2000 a 2003 citoval zprávu 
INCB šéf Národní protidrogové centrály Jiří 
Komorous ve dvou komentářích, které mu 
vyšly na stránkách LN.4 Ze zpráv OSN celo-
světového významu tak LN vybraly pouze 
české a kriminální aspekty.

4.2. Panika
Projevem paniky opět může být referování 
o odborných zprávách, konkrétně interpreta-
ce neutrálních dat jako pozitivních či negativ-
ních, například z výročních zpráv o stavu ve 
věcech drog v ČR. LN psaly až o třetí zprávě 

3Lidové noviny: Česká republika má problémy s ro-
hypnolem. Autor:  ČTK.  2. 3. 1999.
4Lidové noviny: Neustupujme drogám. Autor: 
KOMOROUS, Jiří. 5. 6. 2003.
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připravené Meziresortní protidrogovou komi-
sí,5 a to v roce 1999. Článek zmínil data, jako 
třeba absolutní počet problémových uživate-
lů, která neinterpretoval ani neporovnal se 
situací v Evropě nebo ve světě. Další článek 
o výroční zprávě pochází z roku 2002 – jen-
že krátce zmiňuje výroční zprávu Národní 
protidrogové centrály.6 Prvky paniky se 
objevují v roce 2003, kdy LN výroční zprávu 
Národního monitorovacího střediska uvedly 
jako „Milion Čechů si loni vzalo drogu“. I přes 
titulek, který vyvolává dojem zhoršení, zprá-
va přiznává, že je to jen o tři procenta víc než 
v předchozím roce. Volba tématu tedy nebyla 
způsobena dramatickým nárůstem v užívá-
ní drog, ale změnou zpravodajských hodnot. 
Článek zmiňuje nárůst počtu drogových 
deliktů a zvýšení objemu zabavených drog, 
což autor hodnotí jako negativní jev, protože 
si výsledky spojuje s růstem objemu drogové 
kriminality a přepravování drog. Realitou 
je spíš zvýšená práce represivních složek. 
Panika je zde obsažena v negativním hodno-
cení narůstající zločinnosti, ačkoli interpre-
tovaná data o kriminalitě nic nevypovídají.7

Česká média zcela propadla panice ohledně 
drogového vývoje v roce 2004, kdy  všechny 
české deníky komentovaly zprávu Evropského 
monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti., v případě LN jako „EU: Češi patří 
k největším uživatelům marihuany a extáze“. 
Žádný z deníků neuvedl, že zájem o rekreační 
drogy namísto drog s vysokou společenskou 
nebezpečností je výsledkem úspěšné drogové 
politiky.8 Převážilo tak zvýrazňování nega-
tivního jevu (popřípadě jevu neutrálního pre-

5Lidové noviny: Každý den se z Česka vyveze 2 až 
3 kilogramy drog. 31. 3. 2000.
6Anotace Výroční zprávy Národní protidrogové cen-
trály na Drogovém informačním serveru rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky Drogy-info (http://
www.drogy-info.cz/link/category/1/parent/360).
7Lidové noviny: Češi patří k největším uživatelům 
marihuany a extáze. Autor: pat, ČTK. 26. 11. 2004. 
8Reflex: Interpretace, misinterpretace, desinter-
pretace. Autor: Doležal, Jiří, X. 9. 12. 2004.

zentovaného jako negativní) nad referováním 
o nízké prevalenci VHC a HIV v evropském 
kontextu nebo snižujícím se počtu závislých 
na tvrdých drogách. Odborná zpráva o dro-
gách se historicky poprvé dostala na titulní 
stránky českých novin. Může za to ovšem 
panika. Noviny zároveň upozadily souběžně 
uveřejněnou pozitivní informaci.

4.3. Skandalizace
„Čím pasivnější život člověk žije, tím víc se 
nějakým způsobem chce zhlédnout v obrazu 
někoho, kdo něco znamená a žije život netra-
diční, výjimečný a zajímavý (Zachovalová, 
LN, 2003)“. Skandální spojení celebrit 
s drogami posiluje ve většinové společnosti 
dojem, že vybočují z průměru. Drogové skan-
dály pomáhají bulvárním deníkům udržet 
přes tento mechanismus zájem o celebrity. 
Bulvární média vyhledávají události, které 
jsou v rozporu s etickými normami společnos-
ti (Jirák, Kopplová, 2003, str. 31). Tzv. skan-
dální odhalení má jednoznačný kód, podle 
něhož čtenář poznává, že se jedná o vybočení 
ze standardu, který v rámci populismu média 
posilují. V souvislosti s drogami se často obje-
vují lživá obvinění. Média naznačují, že užití 
drogy je natolik vážný přečin proti spole-
čenské normě, že má být  zveřejněno, i když 
se může jednat o omyl. Předpokládejme, že 
vnímání drogové problematiky se již spíše 
normalizuje. Pokud analýza prokáže, že ji 
Lidové noviny skandalizovaly v čase víc, jed-
ná se o indikátor bulvarizace.

Zatímco bulvár může překvapit novými a jin-
de neuvedenými zprávami, seriózní deník si 
spíš než novost hlídá, aby jeho informace 
byly ověřené a zprávy z bulváru nepřebírá. 
V případě první kauzy byl ovšem zdrojem 
server IDnes, v případě druhé MF DNES.

Herečka Chantal Poullain způsobila 16. 
června 2003 dopravní nehodu tím, že nedala 
přednost v jízdě. Nejmenovaný policejní zdroj 
pro server IDnes uvedl, že měla v holi, kterou 
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našli policisté v autě, schovaný bílý prášek. 
Možná přítomnost drogy vyústila v dalších 
pět článků, včetně rozhovoru s herečkou. 18. 
června už Lidové noviny uvádějí, že Poullain 
hodlá podat žalobu na některá média, protože 
drogy v životě neužila a ani je ve voze neměla. 
V celé kauze byla asociace s drogami v titul-
ku vždy mnohem silnější než jejich akcentace 
v celém článku. Jakmile se ve zprávě vysky-
tuje zmínka o drogách, na drogy odkazuje 
titulek.  Událost přerostla z drogové kauzy 
v diskusi o stavu médií, IDnes i MF Dnes se 
veřejně omluvily. Z šesti článků uveřejně-
ných v LN čtyři titulky vyvolávaly spojitost 
s drogami a dva spojitost s médii. LN se za 
nic neomluvily, v průběhu kauzy ale uveřej-
nily petici, kde se proti pomluvám bulvárních 
médií ohradily osobnosti kulturního života.

O rok později uveřejnila sobotní MF DNES, 
že trenér pražské Sparty František Straka 
byl zbaven funkce pro podezření, že užívá 
drogy. Média nejdřív spekulovala o pravdi-
vosti informace a později vytvářela sebere-
flexi, zejména v souvislosti s žalobou, k če-
muž se hned v pondělním vydání připojily 
LN: „Šokující odvolání trenéra Straky bude 
mít možná soudní dohru. Kouč totiž razantně 
odmítl spekulace tisku, že za jeho vyhazovem 
byly drogy...“9 Expresivní vyjádření „šokují-
cí“  nebo „vyhazov“ jsou doménou bulvárního 
formátu. Ve všech titulcích figurovalo slovo 
kokain, ačkoli jeho užití LN spolu se Strakou 
zpochybňovaly. Poslední zpráva pak útočila na 
emoce: „...tyhle pomluvy mě nedostanou dolů, 
prohlásil Straka, který jen těžko zadržoval 
slzy.“10 „Zadržované slzy“ jsou navíc jev, kte-
rý není vidět, a tak je jeho zmínění fabulací.

Typické pro obě velké kauzy je, že užití 
drogy nebylo jejím primárním impulzem, 
ale média jím okořenila kontroverzní udá-

9Lidové noviny: Straka a kokain? Kouč se hodlá 
bránit žalobou. Autor: ČTK. 20. 12. 2004.  
10Lidové noviny: Trenér Straka podstoupí test na 
kokain. Autor: maf. 21. 12. 2004.

lost. V prvním čtvrtletí roku 2005, po kauze 
Straka, poklesl prodej MF DNES. Seriózní 
deník si nemůže dovolit takovou míru dez-
informace jako bulvární formát. Zatímco 
bulvár podle veřejného mínění nemusí vždy 
psát pravdu, serióznímu deníku lež neod-
pustí čtenáři ani případné soudní řízení.

4.4. Personalizace
K posouzení personalizace v čase bylo pou-
žito srovnání odvolání Pavla Béma z postu 
sekretáře Protidrogové komise v prosinci 
1995 a odvolání Josefa Radimeckého z ve-
dení Rady vlády pro koordinaci protidrogo-
vé politiky v prosinci 2004. Odvolání Pavla 
Béma provázely spekulace o osobních či poli-
tických střetech a debata o drogové politice, 
zatímco za odvoláním Radimeckého vidě-
la média pouze politický podtext. Základní 
rysy obou událostí považujeme za totožné. 
Bém i Radimecký byli odvolání bez zjevné-
ho pochybení, což médiím umožnilo volné 
zpracování kauzy a široký okruh spekulací.

Texty v roce 1995 jsou delší, kromě první 
zprávy se pohybují kolem 2000 znaků, v ro-
ce 2004 je to v průměru o 500 znaků méně. 
Bulvární zpravodajství má sklon zkraco-
vat text na úkor fotografií. V roce 1995 se 
jméno odvolané osoby v titulku zprávy ani 
jednou neobjevuje, zatímco v roce 2004 je 
jméno Radimecký nebo Kalousek přítom-
no v pěti titulcích ze sedmi a často vůbec 
nezmiňují drogy. Personalizace je zde pro-
váděna užitím příjmení hlavních aktérů, 
což se podobná bulvárnímu listu, ve kterém 
uvedení příjmení bez křestního jména aso-
ciuje sousedskou pomluvu. Za symbolické 
ukončení kauzy můžeme považovat zpravo-
dajskou spekulaci o nástupci, která v roce 
1995 přišla okamžitě, zatímco v roce 2004 
LN zdůraznily politický podtext a hledání 
nástupce si nechaly v rezervě do dalších 
dní. V roce 2004 LN podaly celou kau-
zu formou politického střetu, který navíc 
personalizovaly do dvou hlavních aktérů.
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4.5. Populismus jako forma povrchnosti
Povrchnost informací a amnézie souvislos-
tí se projevila ve studiu komentářů, analýz 
a publicistických textů, které se snaží dro-
govou problematiku vysvětlovat z odborného 
hlediska. Opakování již známých informací 
svědčí pak o nedůvěře ve čtenáře a o zjedno-
dušování v jeho prospěch, navíc populisticky 
v souladu s tím, co on už zná. Bulvární médi-
um totiž sice touží svého příjemce šokovat, 
ale zásadně v hranicích jeho vlastních obzorů 
a neriskuje ztrátu čtenáře, který má pocit, že 
mu jeho noviny nerozumí. Zůstaňme u kauz 
Bém a Radimecký.

Podívejme se na roli, jakou v obou kauzách 
hraje drogová problematika. V roce 2004 
nepadla v rozhovoru k odvolání Radimeckého11 
ani jedna otázka, která by se týkala protidro-
gové politiky. Další názorové články zmiňují 
již medializované závěry EMCDDA, podle 
kterých je v České republice extrémně vyso-
ká prevalence kouření marihuany, což je ve 
dvou článcích ze tří jediným konstatováním 
o drogové problematice. V roce 1995 se nao-
pak v souvislosti s událostí probírala možná 
příslušnost Protidrogové komise k jednomu 
ministerstvu, otázka, zda Pavel Bém kon-
cepčně směřoval k legalizaci drog, či diskuse 
o nestátních zařízeních. Kauza v roce 2004 
byla ve vztahu k drogové politice povrchnější, 
LN se o ni téměř nezajímaly, omezily se na 
populistické opakování šokujících údajů, které 
byly mediálně vykonstruovány v minulosti.

5. Závěr
Práce Bulvarizace jako droga definovala bul-
varizaci a stanovila a ověřila její indikátory. 
Při analýze zpravodajského vzorku Lidových 
novin potvrdila bulvarizaci obsahu serióz-
ního deníku. Lidové noviny jsou provinční 
při referování o výsledcích odborných studií 
celosvětového významu, ze kterých vybírají 

11Lidové noviny: Kalousek tlačil na mé odvolání.
Autor: Machalická, Jana. 9. 12. 2004.

jen domácí údaje a upřednostňují referování 
o domácí kriminalitě. Díky změně zpravo-
dajských hodnot se pod vlivem bulvarizace 
v letech 2003 a 2004 projevila panika při 
referování o výsledcích výročních zpráv NMS 
a EMCDDA. Současné upozadění dobrých 
výsledků je projevem cíleného vyhledávání 
negativních zpráv.

Téma drogy jako apel na první signální 
soustavu se často objevuje v titulcích zpráv, 
v jejichž obsahu ve skutečnosti hrají podřad-
nou roli. Téma je jedním z poutačů na život 
celebrit. Prokázaný jev je první zpracování 
drogových skandálů seriózním listem, kte-
ré se v devadesátých letech neobjevovalo. 
Sledované drogové kauzy vyústily v sebere-
flexi médií a v diskuzi o bulvarizaci, což tvo-
ří důležité pojítko mezi drogovou a mediální 
problematikou. Porovnání dvou podobných 
událostí v kauzách Bém a Radimecký uka-
zuje, že se LN v pozdější kauze zaměřily na 
personalizovaný politický střet a o drogové 
problematice v té souvislosti referovaly jen 
do míry již medializovaných skutečností.

Zkoumání zpravodajských a publicistických 
textů, které LN uveřejnily v letech 1996– –
2004 v souvislosti s drogovou problemati-
kou, ukázalo posun v referování seriózního 
deníku směrem k bulvarizovanému formátu. 
Drogová problematika se projevila jako vhod-
ný a zajímavý indikátor bulvarizace.

Kontakt: 
Bc. Vendula Běláčková
Centrum adiktologie 
Psychiatrická klinika, 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze 
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
E-mail: vendula.belackova@paralax.cz
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Injekční kalkulátor je nástroj pro dotazníkový průzkum určený klientům konkrét-
ního výměnného programu z konkrétní lokality, který umožňuje vyhodnocovat 
efektivitu výměnného programu.
Injekční kalkulátor nám slouží jako:
- pomůcka pro rozhovor s klientem nad jeho nitrožilním užíváním (umožňuje nám 
zachytit a objektivizovat uživatelské chování, jako je sdílení, víkendové užívání, 
zvyšující se užívání),
- nástroj pro evaluaci pokrytí skryté drogové scény materiálem pro bezpečnější braní.
Vyplňování injekčního kalkulátoru je v podstatě rozhovorem nad uživatelským chová-
ním. Lze jej vyplňovat jak v kontaktním centru, tak v rámci terénní práce. Objektivizací 
osobního podílu klientů v přímém kontaktu na velikosti výměny programu můžeme 
zjistit, kolik setů jde prostřednictvím sekundární výměny do uzavřené a skryté drogové 
scény. Sekundární výměnou je myšlen počet injekčních setů, které uživatel drog využí-
vající výměnný program nevyužívá pro svoji osobní aplikaci, ale předává dalším uživa-
telům, kteří nejsou v kontaktu s programem. Porovnáme-li pak výsledná čísla s odhado-
vým počtem nitrožilních uživatelů, můžeme vyslovovat určité hypotézy o tom, jak mnoho 
pokrývá výměnný program scénu a jak je naplňován princip ochrany veřejného zdraví.

Klíčová slova: injekční kalkulátor – nitrožilní užívání – skrytá a uzavřené drogová 
scéna – přístup ochrany veřejného zdraví – přístup harm reduction – evaluace 
programu.

Herzog, A., Matoušek, P., & Matoušek, Z. (2007). Injekční kalkulátor jako nástroj práce 
s intravenózními uživateli návykových látek. Adiktologie, 7(1), 70-79.

Došlo do redakce: 3. října 2006

Herzog A.1, Matoušek P.2, Přibyl Z.2
1Česká asociace streetwork
2Terénní kontaktní a poradenský pracov-
ník, Víceúčelová drogová služba Blansko, 
Sdružení Podané ruce

Injekční kalkulátor jako 
nástroj práce s intra-
venózními uživateli návy-
kových látek
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1. Co je to injekční kalkulátor 
Injekční kalkulátor je jednoduchý nástroj pro 
strukturovaný rozhovor s klientem (intra-
venózním uživatelem drog – IUD) o jeho 
nitrožilním užívání, který umožňuje pracov-
níkům terénních programů a kontaktních 
center zachytit a objektivizovat některé typy 
uživatelského chování, např. sdílení injekč-
ních setů, víkendové užívání, zvyšující se 
či snižující užívání. Rovněž můžeme objek-
tivizovat, kolik setů předává klient dalším 
uživatelům, kteří již nejsou v kontaktu s vý-
měnným programem.

Injekční kalkulátor slouží zároveň jako 
dotazníkový průzkum zaměřený na konkrét-
ní lokalitu, který umožňuje sledovat efekti-
vitu výměnných programů. Jde o nástroj pro 
evaluaci pokrytí skryté drogové scény mate-
riálem pro bezpečnější braní v rámci práce 
na skryté a uzavřené drogové scéně. Tento 
nástroj jsme od konce roku 2005 začali využí-
vat v praxi terénního programu pro uživatele 
drog na bývalém okrese Blansko.

2. Skrytá a uzavřená  drogová 
scéna – východisko
Minařík (2005) popisuje skrytou a uzavře-
nou drogovou scénu mimo velká města  tímto 
způsobem: 
- nebývají typická místa nákupu a prodeje 
drog,
- nitrožilní uživatelé se skrývají, je obtížné 
je identifikovat,
- část drogové scény je zcela mimo dosah 
výměnných programů, 
- chování nitrožilních uživatelů bývá 
významně ovlivněno skupinovými a vrstev-
nickými normami,
- nitrožilní uživatelé jsou nedůvěřiví,
- nitrožilní uživatelé se pohybují ve vrstevnic-
kých skupinách, propojených s různou intenzitou,
- mobilita uživatelů není vysoká, lidé mig-
rují spíše sezónně. 
Tato charakteristika dle naší zkušenosti 
odpovídá lokalitě, kde pracujeme. 

Práce na skryté a uzavřené drogové scéně 
proto, jak udává Staníček (2006), usiluje 
o navození změny na více úrovních:
- změna na úrovni jednotlivce, který je 
v kontaktu s programem,
- změna na úrovni skupiny (z níž jen část 
jedinců může být v kontaktu s programem), 
- změna na úrovni vrstevnické normy 
(rozuměj vrstevníci = injekční uživatelé). 
Vrstevnická norma, jak ve své žité podobě 
(v reálném chování), tak pociťované podobě 
(v postojích), říká, jaké uživatelské chování 
je vhodné,  co je dobrá praxe a co je exces. 
Změnou na úrovni vrstevnické normy může-
me ovlivňovat i chování části drogové scény, 
která není v kontaktu s programem.

Pro fungování nízkoprahového programu na 
skryté a uzavřené drogové scéně je klíčová 
dovednost navázat kontakt se skrytou popu-
lací uživatelů drog. 

3. Evaluace průniku výměnného 
programu do skryté drogové scény
Pro odhad, kolik je v určité lokalitě aktivních 
problémových uživatelů drog (jaká je preva-
lence),  je nutná kombinace několika metod. 
Lze využít matematických metod (multipli-
kační metoda, metoda zpětného záchytu) 
v kombinaci s dostupnými konkrétními údaji 
z  lokality.  V praxi našeho programu jsme 
nejčastěji poměřovali tyto údaje:
- propočet na základě údajů Národního 
monitorovacího střediska (dle prevalen-
ce v obecné populaci v posledních měsících 
násobeno počtem obyvatel),
- odhady drogové scény z relevantních lokál-
ních zdrojů (např. státní a městská policie, 
metodik prevence pedagogicko-psychologic-
ké porady, odbory sociálních věcí, probační 
a mediační služba), 
- dotazníkové průzkumy, které byly v lokali-
tě zpracovávány,
- počet klientů, kteří jsou v přímém kontak-
tu s nízkoprahovými programy pro uživatele 
drog (s námi),
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- informace klientů, kteří jsou v přímém 
kontaktu, o drogové scéně v lokalitě (doptá-
váme se klientů, kolik dalších uživatelů, kte-
ří s námi nejsou v kontaktu, znají, pro kolik 
vrstevníků přímo berou materiál),
- počet vydaných a počet přijatých injekč-
ních setů naším programem,
- počet setů prodaných v lékárnách,
- počet nálezů injekčních setů.

Jako fungující nízkoprahový program v jasně 
vymezené lokalitě tedy máme nástroje, jak 
přibližně zjistit  rozsah skryté drogové scény.

Příklad:
Na území bývalého okresu (107.000 obyvatel) 
odhadujeme cca 300 nitrožilních uživatelů drog 
(téměř výhradně pervitinu). Z nich cca 150 osob 
je dlouhodobými pravidelnými uživateli, ostatní 
užívají příležitostně. Scéna je koncentrována oko-
lo několika vařičských bytů ve větších městech 
a  několika dealerů. V přímém kontaktu s naším 
nízkoprahovým programem bylo  cca 80 osob, 
které využívaly výměnný program. Další část 
(cca 150 osob) využívala výměnný program zpro-
středkovaně, odmítá přímý kontakt s nízkopraho-
vým programem (hodnotí jej jako stigmatizující, 
nebezpečný). Poslední část drogové scény je mimo 
kontakt, neví o nízkoprahovém programu, mate-
riál užívá ze specifických zdrojů (lékárny, dealeři). 

4. Východiska výměnného pro-
gramu na skryté a uzavřené 
drogové scéně
Výměnné programy realizované v rámci 
terénní práce a kontaktních center často při 
stanovení východisek své práce odkazují na 
přístupy v pomoci uživatelům drog, které 
uvádí Kalina (2003):
- přístup ochrany veřejného zdraví
- přístup harm reduction
- sociální a sociálně-pedagogický přístup

4.1. Princip ochrany veřejného zdraví
Kalina (2003) říká, že tento přístup ve své 
čisté podobě nesleduje zájem individuálního 

klienta, ale ochranu populace především před 
přenosem infekčních chorob. Soustřeďuje se 
na sdílení jehel při nitrožilním užívání drog 
a na rizikový pohlavní styk jako na význam-
né kanály, jimiž se infekce HIV šíří.

Snahu o naplňování principu ochrany veřej-
ného zdraví lze považovat z hlediska naší 
existence za obligatorní, základní. Ochrana 
veřejného zdraví znamená, že zabráníme 
vzniku a šíření epidemií infekčních chorob 
v naší lokalitě, či je omezíme. V praxi je 
základním cílem, aby všichni nitrožilní uži-
vatelé drog v lokalitě měli k dispozici sterilní 
injekční materiál a  dodržovali zásady bez-
pečnějšího braní a bezpečného sexu.

Doporučení (Světová zdravotnická organizace, 
2004) udává, že poskytnutí cca 200 sterilních 
jehel a stříkaček na jednoho nitrožilního uži-
vatele ročně může znamenat výrazné omezení 
šíření infekčních chorob. Jde o určitý návod-
ný údaj, v praxi se samozřejmě bude spotře-
ba sterilního injekčního materiálu lišit podle 
typu užívání (rekreační, příležitostné, pravi-
delné), podle druhu aplikované drogy, rituálu 
aplikace i podle stavu žil a zručnosti uživatele.

Efektivní výměnný program se stará o to, 
aby každý injekční uživatel v lokalitě měl 
přístup k sterilnímu injekčnímu materiálu 
v takovém rozsahu, který pokryje jeho spo-
třebu. Zároveň každý z uživatelů by měl mít 
přístup k edukaci o zásadách bezpečnějšího 
braní a bezpečného sexu.

Příklad:
Pokud vyjdeme z okresu, o kterém jsme se zmí-
nili v prvním případě, pak dle doporučení by 
v lokalitě o 300 nitrožilních uživatelích mělo 
být dostupných 60.000 injekčních setů (300 
uživatelů x 200 setů, jak doporučuje WHO). 

Evaluace naplňování přístupu ochrany veřej-
ného zdraví
V rámci přístupu ochrany veřejného zdraví je 
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základním kritériem úspěšnosti výměnného 
programu v lokalitě:
- Poměr uživatelů, kteří užívají sterilním 
injekčním materiálem a dodržují zásady bez-
pečného braní, oproti uživatelům, kteří tak 
nečiní.
Pomocná kritéria:
- Poměr sterilního injekčního materiálu 
použitého na aplikaci versus celkový počet 
nástřelů.
- Rozdíl v reálně žité vrstevnická normě 
braní u uživatelů drog v kontaktu s progra-
mem a bez kontaktu s programem.

Injekční kalkulátor je pomůcka, která pří-
mo slouží k ověřování naplňování principu 
veřejného zdraví jak u konkrétního klienta, 
tak v rámci celých lokalit. Ověřuje, jaké je 
pokrytí materiálem, zda je ho dostatek.

Příklad:
Na základě výpočtů pomocí Injekčního kalku-
látoru vycházela ideální roční spotřeba v da-
ném okrese (odhad pomocí zápočtu výsledků 
klientů v přímé organizaci a odhadu spotře-
by scény, která není přímo v kontaktu)  na 
přibližně 70.000 setů. Přitom aktuální roční 
výdej injekčních setů v lokalitě činil 32.000 
setů, prodej injekčního materiálu v lékár-
nách pak 5.000 setů. To znamená, že cca 
33.000 (pokud není část injekčních setů z dal-
ších zdrojů – např. jiné výměnné programy, 
dealer), pak (70.000 — 37.000) zhruba 33.000 
v lokalitě chybí. Jde samozřejmě o přibližná 
čísla, která  nám ale jednak mohou poskyt-
nout základní orientaci (tedy, že výdej je níz-
ký, ale nikoliv tragický), jednak je můžeme 
dlouhodobě porovnávat (meziroční srovnání 
vývoje).

I když jsme konstatovali, že princip ochrany 
veřejného zdraví je ve výměnném programu 
zásadní, na druhou stranu, pokud by program 
vycházel pouze z tohoto principu, došlo by 
k určitému „odlidštění programu“, rezignaci 
na individuální přístup, uživatel by pro nás 

znamenal pouhého „potenciálního či aktuál-
ního přenašeče infekčních onemocnění“. Šlo 
by jen o materiálovou distribuci a didaktic-
ké sdělování informací. My však sledujeme 
i jiné cíle, proto tento přístup kombinujeme 
s dalšími přístupy.

4.2. Princip harm reduction
Jak udává Kalina (2003), i když lze v rám-
ci principu harm reduction (minimalizace 
poškození) využívat některých metod, které 
zároveň slouží ochraně veřejného zdraví, jde 
na rozdíl od výše uvedeného přístupu o pří-
stup především individuální, zaměřený na 
individuální potřeby a perspektivy klienta. 
Přístup minimalizace poškození si neklade 
za cíl abstinenci klienta od drog. Nevylučuje 
tuto perspektivu, ale nepokládá za nutné 
a účelné její okamžité a výlučné prosazování. 
Snaží se zachovat klienta při životě a maxi-
málně možném zdraví.

V optice principu Harm reduction využijeme 
injekční kalkulátor jako pomůcku pro roz-
hovor s klientem nad jeho nitrožilním uží-
váním. Pro část klientů, kteří by za jiných 
okolností nebyli ochotni „pustit informace“, 
může být spolupráce na rozhovoru legitimní 
do té míry, že se s námi podělí o konkrétní 
způsob, jakým si aplikují. To nám umožňuje 
objektivizovat jejich uživatelské chování. Na 
pozadí rozhovoru se nám mohou objevit tyto 
jevy, které většinou nevyhodnocujeme:
- rituál užívání a jeho změny (příprava roz-
toku, způsob natažení roztoku do setu),
-  vlastní injekční aplikace (zda uživatel 
používá způsoby, při kterých může dojít ke 
ztupení jehly a uživatel pokračuje v aplikaci 
poškozenou jehlou), 
- denní četnost užívání (kolikrát denně kli-
ent aplikuje, pokud aplikuje vícekrát),
- změny v krátkém a delším období (četnost,  
zvýšení a snížení četnosti, vazba na události 
v lokalitě),
- zdroje injekčního materiálu, sdílení (např. porov-
náním spotřeby a vydaného injekčního materiálu).
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Díky rozhovoru můžeme zachytit a objektivi-
zovat, jak je na tom klient z hlediska četnosti 
užívání (zda čísla ukazují spíše na příležitost-
né, víkendové, pravidelné či jiné užívání).

Příklad:
Pracovník: „Tedy, kolik setů spotřebuješ na 
jednu aplikaci?“
Klient: „To záleží, jak se mi podaří trefit. 
Někdy třeba až na třetí jehlu. Žíly jsou špatné.“
Pracovník: „Tak to bychom si mohli promlu-
vit o hledání místa na vpich a o péči o žíly...“

4.3. Sociální a sociálně-pedagogický přístup
Jak uvádí Kalina (2003), tento přístup 
akcentuje v rámci drogové závislosti přede-
vším absenci či ztrátu sociálních dovedností 
a schopností a možností se integrovat do komu-
nity. Používanými metodami jsou zejména:
- sociální a výchovné poradenství, vedení, 
intervence a asistence,
- resocializace, reedukace a rekvalifikace,
- nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, sociální 
komunikace a pracovních dovedností.
Pokud se díváme optikou sociálně-pedago-
gického přístupu, pak výměnný program pro 
nás bude představovat: 
- prostředek pro kontakt – prostřednictvím 
srozumitelné nabídky materiální pomoci se 
dostáváme k individuální práci s konkrétním 
klientem,
- materiální pomoc – klient vzhledem ke své 
sociální situaci nemá finanční prostředky pro 
získání injekčního materiálu a ani jinak si 
není schopen jej legálně pořídit. V tomto kon-
textu je poskytnutí materiálu významnou 
ekonomickou pomocí (srovnej s poskytnutím 
jídla či hygienických potřeb).

Injekční kalkulátor nemá v kontextu tohoto 
přístupu velký význam. Nicméně v rámci 
rozhovoru s klientem spojeným s kalkulací 
spotřeby setů se nám mohou objevit zajímavé 
informace, využitelné pro vznik poznávacích 
a kognitivních situací (situací s výchovným 
obsahem), v jejichž rámci můžeme využít 

situačních intervencí. Aplikací tohoto pří-
stupu se snažíme působit na postoje uživate-
le, a tedy vytvářet prostor ke změně nejprve 
pociťované a následně i žité vrstevnické nor-
my chování na skryté drogové scéně.

5. Spotřeba injekčního materiá-
lu na skryté a uzavřené scéně
Materiál spotřebovaný v lokalitě se dle údajů 
získaných při rozhovorech s klienty výměn-
ného programu rozkládá na:
- materiál přímo použitý k aplikaci,
- materiál použitý k přípravě dávky.
Zdroje materiálu v lokalitě:
- materiál vydaný výměnným programem,
- materiál nakoupený v místních lékárnách,
- materiál přivezený odjinud.

Do spotřeby injekčních setů vstupuje ještě 
faktor sdílení injekčního materiálu, který 
celkovou spotřebu snižuje.

Příklad:
Výměnný program je  v kontaktu se 100 nit-
rožilními uživateli. Z toho je 40 pravidelných 
dlouhodobých uživatelů s vysokou četností 
užívání (spotřeba cca 1000 setů ročně), tj. 
dohromady 40.000 setů. Dalších  30 klien-
tů  je pravidelných s nižší četností užívání 
či sezónními výkyvy – spotřeba do 300 setů 
za rok. Tedy celkem 9.000 setů. A poslední 
skupinou je 50 příležitostných uživatelů – 
spotřeba do 50 setů ročně. Tedy celkem 2500 
setů.  Celkem tedy 51.500 setů v ideálním 
případě, kdy na všechny úkony byl využit 
sterilní injekční materiál.

Pokud se dostaneme (pomocí průzkumu) 
k přibližnému odhadu spotřeby injekčních 
setů v lokalitě, můžeme jej porovnat s naším 
výdejem a spekulovat o případných dalších 
zdrojích injekčního materiálu či o rozsahu 
sdílení. Samozřejmě nejde o zcela přesná 
čísla, ale minimálně se nám mohou objevit 
v zorném poli výrazné disproporce, které 
by nás měly vést k zamyšlení (např. že 80 % 

Z praxe



7�

našeho výdeje spotřebují 3 uživatelé a my 
přitom pracujeme se 100 klienty – jak jsou 
na tom zbývající klienti z hlediska užívání 
a z hlediska bezpečného braní?).

6. Průzkum s klienty formou 
rozhovoru nad injekčním kalku-
látorem
Doptávání se klientů na spotřebu setů je běž-
nou součástí praxe výměnných programů. 
Typický  rozhovor na toto téma pracovník ini-
ciuje, když klient požaduje více injekčních setů, 
než přinesl, nebo když nepřinesl žádné sety 
a argumentuje potřebou sterilního materiálu.

Příklad: 
Klient: „Já bych potřeboval aspoň 60 setů, ale 
mám tu jen dvě špinavé jehly.“
Pracovník: „To je trochu nepoměr. Jak to?“
Klient: „Jedu teď na dva dny za kamarádem 
na venkov a nedostanu se k materiálu.“ 
Pracovník: „To je dobrý důvod. Protože nemáš 
špinavé sety, mohu vydat jen tolik materiálu, 
kolik je třeba  na bezpečný braní, dokud se 
nevrátíš, a pak se stavíš.  Můžeme to zkusit 
spočítat....“
...probíhá výpočet...
Klient: „ To vychází, že potřebuji 16 setů.“
Pracovník: „Pokud nechceš sety ještě pro 
někoho dalšího, tak se domluvme, že dosta-
neš 20, kdyby byly problémy s aplikací, a až 
přijedeš, tak se stav na výměnu.“

Lze jej vyplňovat jak v kontaktním centru, 
tak v rámci terénní práce. Je předpoklad, že 
se nám jej podaří vyplnit především se stálý-
mi klienty, kteří odebírají materiál nejčastěji. 
Objektivizací osobního podílu klientů v pří-
mém kontaktu na velikosti výměny programu 
můžeme zjistit, kolik setů směřuje prostřednic-
tvím sekundární výměny do uzavřené a skryté 
drogové scény. Porovnáme-li pak výsledná čís-
la s odhadovým počtem nitrožilních uživatelů, 
můžeme vyslovovat určité hypotézy o tom, jak 
příliš pokrývá výměnný program scénu a jak 
je naplňován princip ochrany veřejného zdraví.

8) Kazuistika z praxe
Klient terénního výměnného programu,  rok 
narození 1981, který uvedl, že užívá nitrožil-
ně pervitin přibližně 8 let s 2letou pauzou. 
Rozhovor s pomocí injekčního kalkulátoru 
proběhl při  4. kontaktu s klientem.

Kontakt s klientem proběhl poté, co si kli-
ent telefonicky domluvil výměnu injekčního 
materiálu. Místem setkání byla lavička na 
náměstí, klient považoval toto místo za bez-
pečné. V rámci rozhovoru nabídli pracovníci 
kromě výměny klientovi vyplnění injekční 
kalkulátoru, s čímž po menším váhání sou-
hlasil. Otázky kladl jeden terénní pracovník, 
druhý vyplňoval formulář.

Na dotaz:  „Kolik injekčních setů potřebuje na 
jednu aplikaci (včetně přípravy)? klient odpo-
věděl s jistotou: „Jednu, vždycky jednu.“
Při další otázce, kolikrát denně klient apli-
kuje, byla odpověď váhavější. Uživatel uvedl, 
že si není jist, „protože se to často mění, a to 
v nepravidelných intervalech“. Pracovníci 
položili zpřesňující dotaz, jak často aplikuje 
v posledních 14 dnech, odpověděl, že posled-
ních 14 dní aplikoval 3x denně.

Další otázka od pracovníka zněla: „Tedy to 
znamená, že za týden spotřebuješ 21 kusů 
injekčních setů. Souhlasí to?“ Klient zareago-
val překvapivě nesouhlasně. Odpověděl: „To 
v žádném případě, na týden vystačím se 7 
kusy.“ Pracovník se zvědavě doptává: „Jak to, 
vždyť jsi říkal, že potřebuješ tři sety na den, 
bereš pravidelně, to je  21 ks na týden.“ 

Klient odpovídá: „Jo, vystačím se sedmi, ale 
ideální by bylo 21 kusů.“ 
Pracovník se doptává: „A jak to tedy děláš, když 
nemáš čistý materiál? Aplikuješ opakovaně?“

Klient uvedl:  „Mám doma staré sety a ty 
vždycky zbrušuji pilníkem...“  
V tuhle chvíli se pracovník začal v rozhovoru 
věnovat otázkám bezpečného braní. Vysvětlil 

Z praxe
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Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli...

klientovi rizika opakovaného užívání a zbru-
šování injekčních setů. Klient v reakci proje-
vil iniciativu a  začal vymýšlet, jak a kdy se 
bude s pracovníkem potkávat, aby měl klient 
dostatek čistého injekčního materiálu.

Dále došlo ke kalkulaci klientovy přibližné 
aktuální roční spotřeby (1 set x 7 dní x 52 
týdnů, tj. 363 ks)  a ideální roční spotřeby (3 
sety x 7 dní x 52 týdnů, tj.  1092 ks). Tyto 
údaje klient odsouhlasil. Z toho vyplývá, že 
rozdíl mezi reálnou a ideální aplikací (tj. cca 
700 ks) řešil klient opakovaným užíváním 
a zbrušováním injekčních setů.

Tento příklad ukazuje, jak komunikace 
s klientem za pomocí injekčního kalkulátoru 
přispěla k pojmenování rizikového chování 
klienta.  Klient do té doby žádný způsob rizi-
kového braní neuvedl, ani na přímý dotaz při 
vyplňování vstupního (IN COME) dotazníku.

9) Zajímavá zjištění z praxe
- Roční spotřeba injekčního materiálu (jak 
ideální, tak skutečná, ověřená prostřednic-
tvím FreeBase našeho terénního programu) 
u pravidelných dlouhodobých uživatelů per-
vitinu, kteří dodržovali zásady bezpečné-
ho braní, vycházela mezi 1000 a 3500 kusy 
injekčních setů. Důvodem byl jak náročnější 
rituál přípravy drogy (jeden set na přípra-
vu, z něj se pak droga „přetahuje“ do další-
ho), tak  poškozený žilní systém (aplikace 
se nedařila napoprvé, uživatel ztupil jehlu 
a pořeboval další set).
- Údaje z výzkumu pomocí injekčního kal-
kulátoru dlouhodobě ukazovaly, že na skryté 
a uzavřené drogové scéně se pokrytí pohybo-
vala mezi 1/3 a 1/2 ideální spotřeby (viz pří-
klad výše).
- Vyplňování injekčního kalkulátoru je 
jak pro pracovníka, tak klienta exkur-
zem do matematických znalostí a pravi-
delným procvičením velké násobilky. To 
přináší humorné situace, které lze vyu-
žít pro prohloubení vzájemného vztahu.

10) Závěr
Injekční kalkulátor se v rámci naší praxe 
stal jedním z nástrojů jak rozvíjet rozhovor 
s klientem, prohlubovat kontakt. Pomáhá 
nám  více se dozvědět o uživatelském chování 
našich klientů. Pomohl nám zbavit se určité 
rutiny, která může časem při práci ve výměn-
ných programech nastat. Zároveň jde o vý-
znamný zdroj informací, který může posky-
tovatelům služeb pomoci zodpovědět na otáz-
ku: „Je náš výdej injekčních setů dostatečný? 
Děláme v tomto ohledu svou práci dobře?“ 

Kontakt:
Ing. Aleš Herzog, 
Česká asociace streetwork
E-mail: bourbon@post.cz
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Příloha 1 injekční kalkulator varianta A.
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CALL FOR PAPERS

33rd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society
Budapest, Hungary, June 4-8 2007

The 33rd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society will take place in 
Budapest, Hungary June 4-8, 2007.

The symposium is hosted by the Institute of Sociology and Social Policy of the Corvinus University of 
Budapest and the Rudolf Andorka Social Scientific Association, sponsored by the Ministry of  Social 
Affairs and Labour.

The aim of this 33rd Symposium is to have an in-depth look at the advances in alcohol research and rai-
se further research issues and opportunities, taking into account experiences from around the world.

The scope of the symposium is broadly defined to include research studies of determinants of drinking, 
drinking practice, attitudes and drinking problems in the general as well as in the clinical population, 
and the social and institutional responses to drinking related problems. Research and action research 
reports as well as theoretical and conceptual papers are expected. Papers on any topic broadly related to 
the Society’s scope are welcomed; “epidemiology” is broadly construed to include also such strands as poli-
cy studies, historical and ethnographic research, cultural studies, and experimental social psychology.

The Symposium focuses on discussion on submitted papers, prepared discussion session and topical work-
shops. The emphasis will be on discussion, papers are precirculated electronically via the website, and 
then introduced by the author with a 10-minutes presentation prior to discussion initiated by a discussant.

Pre-symposium workshop and special meetings will be organized from Friday, 1 June 2007 and run 
until Sunday, 3 June. Anyone interested in organizing a workshop is asked to send a proposal to 
Zsuzsanna Elekes at zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu or zselekes@t-online.hu

The symposium sessions and pre-symposium workshops will be held at Hotel Gellért, located in the 
centre of Budapest. 

Information about the Symposium (call for paper, registration form, hotel reservation, social events 
and others) are available at  www.conferences.hu/KBS2007  what is on-line now.

Local organizing committee:
Zsuzsanna Elekes – Corvinus University of Budapest
Gábor Kelemen – Pécs University of Sciences
Ariel Mitev – Corvinus University of Budapest
Contact: zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu

Informace

Informace

Conference secretariat:
c/o SCOPE Meetings Ltd
Contact: Éva Thiry:  thiry@sztaki.hu
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International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE)
World Health Organization (WHO)

ISAJE/WHO YOUNG SCHOLARS AWARD

The award scheme aims to provide recognition for the contributions to addiction science of 
young scholars from developing countries and to promote their involvement in the field. 

Applicants should be less than 35 years old, must hold an academic or research position in a 
low or middle income country, and should be the lead author in the paper being submitted for 
the award. The award is for the best paper published the previous year by a young scholar in 
a developing country on any topic related to addiction.

The successful applicant will receive a certificate and financial support to attend an internati-
onal scientific or clinical meeting, to be chosen by the winner in consultation with ISAJE. 

Further details including the application procedure may be obtained at www.isaje.net or from 
the Executive Officer of ISAJE, Mrs Susan Savva, National Addiction Centre, 4 Windsor Walk, 
London SE5 8AF, United Kingdom (susan@addictionjournal.org).  Closing date 30 June 2007.

The award is sponsored by ISAJE, WHO and Virginia Commonwealth University. 

International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE)
World Health Organization (WHO)

ISAJE/WHO YOUNG SCHOLARS AWARD SCHEME (2007)

Purpose of the award
The award scheme aims to provide appropriate recognition for the contri-
butions to addiction science of young scholars from developing countries 
and to promote their involvement in research and publication in the f ield. 

Eligibility for the award
The criteria for eligibility will be as follows:
• The applicant should be less than 35 years old
• He/she should hold an academic or research position in a low or middle income country (as 
defined by the World Bank)
• He/she should be the lead author in the published paper being submitted for the award
• The paper should be based on a topic of relevance to the country or region of origin, or 
should have broad implications for the field of addiction research.
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Low and middle income countries with less developed traditions of research, academic writing and 
publishing are located mostly in Africa, Asia, South America, and the Middle East.

Successful applicants will be required to submit proof of age and of their current institutional affiliation. 

The application procedure
The award is for the best paper on any topic related to addiction published the previous year by a 
young scholar working in a developing country. The decision will be made by an award committee 
selected with the approval of the ISAJE Board of Directors. 

Each application should include:
• a copy of the paper being presented for the award; or URL or DOI
• a full CV of the applicant including current position and affiliation, qualifications held, publica-
tions and other research outputs and details of relevant research training
• a letter of support from a senior colleague (this may be sent separately).

The award
The successful applicant will receive a certificate and financial support from the sponsors of the award 
for attendance at an international scientific or clinical meeting.  The meeting will be chosen in consulta-
tion with ISAJE. The sponsors of the award are ISAJE, WHO and Virginia Commonwealth University.

The award committee may decide to nominate up to two additional applicants for Honourable 
Mentions. The names of these applicants will also be announced at the meeting and published in 
journals and they will receive a certificate.
Members of the award committee
The award committee have had extensive experience as journal editors.  They are Isidore Obot, Ian 
Stolerman and Robert West. 

Submission procedure
The full application for the first (2007) award must be submitted to reach ISAJE by 30 June 2007. 
Submit to: Mrs Susan Savva, ISAJE Executive Officer, National Addiction Centre PO48, Institute 
of Psychiatry, London SE5 8AF, United Kingdom. The letter of support must also be received by this 
date if sent separately. Electronic applications in the form of an MS Word or a pdf file are acceptable 
and should be submitted to susan@addictionjournal.org

Informace

Informace
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ADIKTOLOGIE 2001-2006
Odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí

Ročník  2001

Editorial
Cyril Höschl  1/3
Josef Radimecký 2/2

Úvodní slovo šéfredaktora  
Vladimír Řehan  1/5

Původní práce
Mravčík, V. & Zábranský, T.: Dotazníkový průzkum injekčního užívání drog v lékárnách České 
republiky  1/10
Šulcová, A.: Behaviorální modely látkových závislostí  1/22
Csémy, L.: Anomie a užívání návykových látek u dospívajících  1/28
Zábranský, T. & Vorel, F.: Odhad počtu zemřelých v přímém důsledku zneužívání omamných 
a psyhotropních látek a v souvislosti s ním – pilotní fáze (1998)  2/8 
Radimecký, J.: Česká protidrogová politika – pro a proti  2/28

Přehledové články
Hartnoll, R. L.: Opiáty: prevalence a demografické faktory 1/40
Kalina, K.: Jaká péče je kvalitní - Zajišťování a hodnocení kvality ve službách a programech 
pro drogově závislé  1/52
Miovský, M.: Kvalitativní přístup ve výzkumu závislostí: teoretická východiska a aplikační 
možnosti  1/70
Hrdina, P.: Problémy evidence a dokumentace klientů nízkoprahových zařízení 1/84
Zima, T.: Metabolismus alkoholu a vliv na poškození organismu 2/40 
Fišerová, M. & Páleníček, T.: MDMA ( 3,4-methylendyoxymetamfetamin) - „Extáze“ 2/60

Krátká sdělení
Nešpor, K.: Primární prevence problémů působených návykovými látkami včetně alkoholu ve 
školním prostředí 1/96
Palm, R.: Copernicus Project: Globální přístup k drogové problematice na komunitní úrovni 2/96
Fišerová, M. & Páleníček T.: Testování tablet „Extáze“- kvalitativní analýza obsahu v České 
republice  2/106

Z praxe
Kuda, K.: Následná péče jako klíčový faktor v systému léčby závislostí  2/82
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Ročník 2002

Editorial   
Petr Popov 1/3
Viktor Mravčík  2/3

Původní práce
Kachlík, P., Kubínová, M.,Matějová, H. & Šimůnek, J.: Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany 1/10 
Okruhlica, Ľ. & Klempová, D.: Hodnocení programu vakcinace proti hepatitidě typu B u uživatelů 
drog v Bratislavě 2/10
Mravčík, V. & Šebáková, H.: Výskyt virových hepatitid typu B a C u injekčních uživatelů drog 
v okrese Karviná  2/18

Krátká sdělení
Popov, P.: Metadonová substituční léčba v České republice 1/24
Vobořil, J.: Gander differencies -ženy jako zvláštní skupina zasluhující pozornost – review anglicky 
psané literatury  1/32
Fišerová, M. & Páleníček, T.: Testování tablet „ extáze“ - kvalitativní analýza obsahu  1/40
Kubů, P.: Obecné zásady, kritéria kvality, testování a cílová skupina využití internetu v projektech 
prevence závislostí a harm reduction  2/30
Řehák, V. & Krekulová, L.: Virové hepatitidy u injekčních uživatelů psychoaktivních látek  2/40

Z praxe
Wilczek, H.: Nemocný toxikoman/ Zdravotní péče o pacienty závislé na  opioidech  1/52
Skácelová, L., Aujezká, A. & Šuntilová, L.: Dovednosti a techniky v primární protidrogové prevenci  1/62
Zogotová, K.: Typologie relapsu - poznámky z praktika  2/50
Paleppu, A. & Kerr, T.: Centra aplikace injekčních uživatelů drog v Kanadě: nastal čas? 2/58

Ročník 2003

Editorial   
Michal Miovský  1/3
Alexandra Šulcová 2/5

Původní práce
Fox, H. C., Turner, J. J. D. & Parott, C. A.: Prepulse inhibition of acoustic startle in drug free ecstasy 
polydrug users 1/12 
Kubů, P.: Subjektivní hodnocení důležitosti mimofarmakologických komponent kouření cigaret  1/26
Kubička, L. & Csémy, L.: Analýza průběhu ústavní léčby žen závislých na návykových látkách 1/40
Landa, L., Pistovčáková, J. & Šulcová, A.: Zkřížená behaviorální senzitizace kanabinoidem k účin-
kům metamfetaminu na lokomočněpátrací aktivitu u myší  2/62
Miovský, M., Broža, J. & Miovská, L.: Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky 2/70 

Informace

Informace
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Přehledové články
Miovský, M.: Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu v České republice 1/52
Bezdíčková, D. & Zima, T.: Laboratorní diagnostika návykových látek  1/60
Šulcová, A. & Goldberg, S. R.: The neurobiology of methamphetamine abuse 2/12
Nováková, J. & Šulcová, A.: K teorii senzitizace u látek vyvolávajících závislost  2/24
Šlamberová, R.: Užívání opiátů během těhotenství vyvolává dlouhodobé změny u vyvíjejícího 
se organismu  2/50

Krátká sdělení
Libra, J.: „Drogová agentura“ jako možný model specifického lokálního drogového programu  1/70  
Nešpor, K. & Csémy, L.: Život ohrožující události související s alkoholem, drogami a hazardní 
hrou v psychoterapii návykových nemocí  1/80    
Králíková, E.: Škála závislosti na cigaretách - nová možnost hodnocení  2/92

Z praxe
Valnoha, J.: Kvalitativní analýza drogy „extáze“ jako forma kontaktní práce s uživateli synte-
tických drog  2/100
Týmal, M.: O možnosti motivace klienta na spirituální rovině v rámci bio-psycho-spirituálního 
modelu závislosti   2/108

Ročník 2004

Editorial   
Vladimír Řehan  1/5
Tomáš Zábranský  2/117
Petra Buzková  3/229
Lumír Ondřej Hanuš  4/457

Původní práce
Csémy, L., Kubička, L. & Dvořák, V.: Retence ve specializovaném programu pro léčbu závislostí 
u žen. Srovnání žen závislých na alkoholu se ženami závislými na nelegálních drogách  1/12 
Schmidt, W. J.: Mechanisms of  behavioural sensitization  1/21
Csémy, L., Hrachovinová, T. & Krch, D. F.: Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci: 
rozsah, kontext, rizika  2/124
Kachlík, P. & Matějová, H.: Pilotní projekt DDD ( Drogy-Důvod-Dopad) zaměřený na primární 
prevenci závislostí na druhém stupni základní školy  2/136
Miovský, M., Miovská, L. & Trapková, B.: Projekt evaluace primárně-preventivního komunit-
ního programu 3/236
Jacobsová, P., Kraus, B., Vacek, P., Stará, J., Čápová, E. & Eisen, M.: Evaluace pilotní fáze 
školního preventivního programu Připraveni pro život  3/256
Kubů, P.: Metody hodnocení kvality internetových projektů prevence závislostí a harm reduction  3/268 
Landa, L., Šlais, K. &Šulcová, A.: Kanabinoid metanandamid vyvolává u myší zkříženou sen-
zitizaci k antiagresivnímu účinku metamfetaminu, ne však morfinu  4/466
Sivek,V., Miovská, L. & Miovský, M.: Obraz uživatelů a užívání konopných drog v českých 
médiích v roce 2003  4/474 
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Newcombe, R.: Does Cannabis use cause Psychosis? A Study of Trends in Cannabis use and Psychosis 
in England, 1995-2003   4/492

Přehledové články
Zábranský, T.: Přehled odborných článků na téma evaluace substituční (udržovací) léčby na bázi 
metadonu  2/156
Miovský, M., Kubů, P. & Miovská, L.: Evaluace programů primární prevence užívání  návykových 
látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti  3/288  
Hanuš, O.: Bude konopí legálním lékem? Příspěvky české vědy k výzkumu konopí  4/510

Krátká sdělení                                  
Kubů, P. & Janda, A.: Alkohol.cz - charakteristiky vybraných stránek z různých oblastí problematiky 
alkoholismu a porovnání jejich kvality  1/30
Patočka, J. & Strunecká, A.: Nové poznatky o účinku kokainu na mozek  2/192
Miovský, M., Trapková, B. & Miovská, L.: Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání 
u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin  3/306
Vacek, J.: Klasifikace prožitku akutní intoxikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou 
kariérou  4/526
Miovská, L. & Miovský, M.: Paměťové funkce u uživatelů konopných drog  4/544

Z praxe
Klouček, E.: Kompenzační mechanismy uživatelů nelegálních drog  1/46
Dvořáček, J.: Sedm principů terapie souvisejících s vlastnostmi systému odměny  2/164
Kotrbová, K., Hadravová, V., Salvová, D. & Pešek , R.: Realizace buprenorfinového 
substitučního programu v Českých Budějovicích- první zkušenosti  2/176
Skácelová, L.: Evaluativní nástroje v preventivní praxi  3/320

Vzdělávání                               
Gabrhelík, R.: Amotivační syndrom a konopné drogy  1/54
Charvát, M.: Jak drogová legislativa ovlivňuje chování, jednání a postoje uživatelů drog z řad stře-
doškoláků - příspěvek k Analýze dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (projekt PAD)  1/64
Vacek, J.: Prožitek akutní intoxikace konopnými drogami: nepříznivé reakce (příspěvek k diagnostice 
F12.Ox)  1/76 

Ročník 2005

Editorial  
Martina Richterová-Těmínová 1/5
Stanislav Grof  2/111
Josef Radimecký   3/365
Jindřich Vobořil  4/481
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Původní práce
Mravčík, V., Lejčková, P. & Korčišová, B.:Prevalenční odhady problémových uživatelů drog 
v ČR – souhrnný článek  1/12
Gabrhelík, R., Charvát, M. & Miovský, M.: Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících 
nízkoprahové služby ve Středočeském kraji  1/22
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The overlap of clients 
among low-threshold pro-
grammes in Prague and 
the assessment of current 
drug situation in Prague 
with emphasis on bupre-
norphine (Subutex) misuse

Mravčík V., Orlíková B.
Czech National Focal Point for Drugs and 
Drug Addiction (NFP)

Objective: Rapid assessment of an overlap and an overflow between low-thresh-
old programmes in Prague as a consequence of a closure of one of them and 
assessment of current drug scene in Prague with the emphasis on buprenor-
phine (Subutex®). Material and methods: Questionnaire survey carried out in 
February-June 200� in 198 clients of low-threshold programmes of SANANIM 
NGO (99 in outreach programme, 99 in drop-in centre), out of them 191 (9�,� %) 
were injecting drug users. One page questionnaire following socio-demographic 
data, data on drug use and being in contact with particular low-threshold pro-
grammes in present and past was used. Results: The survey confirmed an 
influx of clients from closed programme particularly to outreach programme. 
Clientele of drop-in centre turned out as much stable with less contact with 
others programmes. Present use of Subutex® as the main or one of more main 
drugs reported 111 (��,1 %) respondents (out of them 7� obtaining Subutex® 
from the black market), methamphetamine (“pervitin”) use was reported by 
9� (48,� %) and heroin by 2� (12,� %) respondents. Subutex® was also the 
most frequent drug used solo – 82 (41,4 %) respondents used it as only drug, 
out of them 78 (9�,1 %) reported injecting pattern of use. Conclusion: Closure 
(or opening) of the programme causes a movement of clients between other 
programmes, this changes can be predicted and counteractions can be planned 
in advance. The survey has confirmed data on currently frequent misuse of 
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Subutex® (including high injecting rate) and concurrently low prevalence of her-
oin on the drug scene in Prague. Measures decreasing availability of Subutex® 
could lead very probably to recurrence of heroin with all related negative conse-
quences.

Key words: low-threshold programme – harm reduction – buprenorphine.

Received: 29. November 2006

Original Writings



9�

2007 / 7 / 1

Adiktologie

The overlap of clients among low-threshold...

Original Writings



a
b

s
tr

a
c
t

Mgr. Helena Červená
She graduated in psychology from the Faculty 

of Arts of Charles University in Prague and from 

Skála Institute for group psychotherapy training, 

SUR. She attended one-term study programme at 

the Le Mirail University in Toulouse. As a trainee 

she participated on therapy programs in Drop-in, 

CNP, IVR and  Anima.



a
b

s
tr

a
c
t

97Original Writings

Ego mechanisms of defen-
se in alcohol-dependent 
patients

Červená H.
General Teaching Hospital in Prague, 
Department of Substance Dependence 
Treatment

Background: The objective of this exploratory study was to examine the Ego 
defense mechanisms and defense styles in alcohol-dependent patients in order 
to possibly use these results in a clinical practice, particularly in diagnostics and 
psychotherapy. On the bases of the study of this problem five hypothesis con-
cerning also the relationship between Ego defense mechanisms and sex, age, 
work situation and marital status were defined and tested. 
Methods: This study was designed as a quantitative exploratory study. The last version of 
Defense Style Questionnaire (DSQ 40) was chosen as a main collecting data method.
Sample: On the basis of threshold method of selection was the above question-
naire used to examine a sample of subjects (n=�0) with an alcohol-dependence 
diagnosis (F10.2 from ICD 10) complying our additional criteria.
Results: Bivariate correlation analyses yielded these results: the alcohol-dependence 
in women was correlated with mechanisms Idealization, Projection, Devaluation 
and Isolation of affect, whereas in men with mechanisms Suppression and Isolation 
of affect. There was no relation between this syndrome and certain defense style 
approved. These results confirmed the psychogonical etiology of the above prob-
lem in women and suggest the connections with neurotic, depressive disorder, 
borderline and narcissistic personality disorder. In men, the possible connection 
between the mechanisms Isolation of affect and antisocial personality disorder is 
expected. The results of analysis according to DSM-IV classification of Ego defense 
mechanisms suggest interesting aspects of the examined problem and numerous 
interpretations of defense structure functioning giving an explanation e.g. to more 
frequent prevalence of abuse and co-dependence problem frequently observed in 
women, transgenerational transfer and aggressive or antisocial behaviour in men.  

Key words: mechanisms of defense – defense styles – alcohol-dependent 
syndrom – Defense –style Questionnaire – 40 – classification of mechanisms of 
defense within DSM-IV.
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au
th

o
rs



a
b

s
tr

a
c
t

Prof. MUDr. Vladimir Novotný, CSc



a
b

s
tr

a
c
t

99Reviews

Polydrug dependence

Novotný V.

In this review we summarize recent knowledges about polydrug dependence. 
There are discussed mechanisms of creation of the polydrug dependence. Many 
terminologic problems are discussed in the literature, as well as classification 
and clinical problems in this topic. There exists lack of studies about efficacy in 
the treatment. The prognosis is very poor.

Key words: polydrug dependence – classification – treatment - prognosis.
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PARENT´S COGNITIVE 
AND EMOTIONAL 
REACTIONS TO DRUG 
ADDICTED CHILDREN

Pešek R., Vondrášková A.

An article deals with cognitive and emotional reactions of  parents and/or close 
relatives who live with non-alcohol drug addicted children. An analogy is made 
to frequently quoted model of E. Kübler-Ross, which refers to reactions of rela-
tives of seriously ill or dying people. Relatives who live with drug addicted chil-
dren have following emotional reactions: shock, feeling of derogation, treachery 
and compunction, anger, sense of guilt, higgling, disgrace, mourning and anxi-
ety, resignation and helplesness, disgust, atonement and inadequate optimism. 
Within the scope of individual as well as group advisory work with parents the 
authors are briefing parents on these reactions and helping them to cope with 
described reactions.

Key words: drug addicted children – parents - cognitive and emotional reactions 
– coping strategies – advising - psychotherapy. 
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Tabloidisation as a drug

Běláčková V.
Student of addiction science at the Centre 
for Addictology, Psychiatric Clinic / 1st 
Medical Faculty / Charles University 
Prague / Czech Republic

In this thesis, key indicators of so called „tabloidisation“ were identified and 
then phenomenons of these indicators were found in so called „serious“ news-
paper Lidové noviny. These indicators were: provinciality, panics, scandalisation, 
personalisation, populism, superficiality, and the choice of negative rather then 
positive aspects, all these in the term of reffering about drug matters. The hypo-
tesis was as follows: Lidové noviny as a serious newspaper has passed through 
tabloidisation in the period between the years 1997 and 2004. Drug matters 
were chosen as a topic whih indicates tabloidisation as a whole.

Key words: Drugs – mass media – tabloidisaton.
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Syringe calculator as 
instrument of work with 
intraveous drug users

Herzog A.1, Matoušek P.2, Přibyl Z.2
1Czech streetwork association
2 chybí

Chybí!!!!

Key words: syringe calculator – intravenuos using of drugs – hidden and closed 
scene –  publich health – harm reduction – evaluation.
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