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Milí čtenáři, 

je mi velkou ctí Vás přivítat 
u nového čísla našeho 
časopisu Semestr 
psychologie. Nejprve 
chci začít s velkými díky 
za krásné ohlasy na naše 
minulé, narozeninové číslo. 
Náš časopis oslavil 
pět let a deset vydaných čísel. 
Jubilejní vydávání provázely 
velké oslavy. Máme radost, 
že malý projekt, který 
začal u několika studentek 
Ostravské univerzity, 
vzkvétá a rozrůstá se. Vaše 
podpora je pro nás hnací silou 
a moc si jí vážíme. 

Po vydání desátého 
čísla nás opustily hned 
dvě redaktorky zakladatelky 
Hanka Peigerová, Mája 
Vondrášková a naše grafička 
Verunka Tramita. Možná 
je to kromě přibývajících 
pracovních povinností 
i projev důvěry, že časopis 
je v dobrých rukou a děvčata 
se mohou stát už pouze 
pyšnými čtenářkami. Posílám 
jim skrz řádky obrovské díky. 
Současná podoba časopisu 
je velkou zásluhou těchto 
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skvělých žen. 

S novým krokem do druhé 
desítky vydaných čísel 
Semestru psychologie jsme 
si pro Vás připravili novou 
rubriku „Psychologické 
fuckty“. Název je to možná 
trochu pobuřující, ale věřím, 
že ho díky tomu rozhodně 
nikdo nepřehlédne, což bylo 
ostatně naším cílem. Často 
se setkáváme s tím, 
že nás, psychology a budoucí 
psychology, lidé vnímají jako 
lidi, kteří nemají problémy, 
vždy vědí, jak v krizové situaci 
jednat, dokáží dát radu 
(doslova nad zlato) či pomocí 
slovní formule změnit život 
klienta. Ale není tomu tak. 
A to poznáte i v této rubrice, 
která Vás seznámí s přešlapy 
slavných psychologů a také 
bude sloužit k tomu, abychom 
se mohli vymezit vůči něčemu, 
s čím nesouhlasíme.  Jsou 
věci, které nebyly dobré, 
ale ve výsledku měly hlubší 
význam. Jsou věci, které 
nebyly dobré a rozhodně 
by se neměly opakovat. 
Neopíráme se o domněnky, 
ale o fakta. Prvního dílu 
rubriky se s grácií vypořádala 
naše Míša Krakovská a článek 
„I mistr Freud si někdy 
šňupne“ doporučuji k přečtení. 

Jak už jste si mohli všimnout, 
tématem nového, jedenáctého 
čísla jsou Závislosti. Ač jsme 

se snažili tématu věnovat 
co nejvíce ze široka, rozhodně 
naše číslo nepokryje 
celou problematiku. Jistě 
ale zájemcům skvěle poslouží 
informacemi nabyté odborné 
okénko, které Vám pomůže 
se s v problematice lépe 
zorientovat. V časopise 
najdete rozhovor s panem 
doktorem Vackem, který 
působí na klinice adiktologie. 
Moc mu děkujeme 
za jeho čas a otevřenost. 
V rozhovoru zaznělo mnoho 
silných myšlenek, dovolím 
si jednu, která nám možná 
trochu pomůže pochopit, 
co asi závislý člověk prožívá: 
„Stáváme se otroky sami sebe. 
Nedokážeme vlastně svoje 
chování změnit ani usměrnit“. 
Dále nám do tohoto čísla 
přispěla svým příběhem 
Tereza Ryzáková. Tento 
článek, zpracovaný naší 
redaktorkou Barčou Brannou, 
jsem doslova zhltla na jedno 
nadechnutí a zanechal 
ve mně silné pocity. Obdivuji 
každého, kdo nám svůj příběh 
propůjčí, kdo se „vysvlékne“ 
před zraky čtenářů 
a skrze své trápení ukáže, 
že i obrovsky náročné chvíle 
vystřídají lepší zítřky. Jak říká 
v článku Tereza: „Lituju toho, 
ale nic z toho, co jsem 
prožila, bych nevrátila.“  
Doporučuji si také přečíst 
kontroverzní život Timothyho 
Learyho (ano, je to „ten, 
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co si nechal uříznou hlavu“). 
Možná ve Vás jeho život 
probudí jiné emoce, než ty, 
se kterými začnete článek 
číst. V časopise dále naleznete 
články na témata: závislost 
na virtuálních drogách, 
drogy v akademickém 
prostředí, závislost na lásce, 
workoholismus, závislost 
na běžných věcech, závislost 
na jídle a další. Čtenářovu 
oku by také nemělo 
uniknout perfektní grafické 
zpracování tohoto čísla, které 
si pod svá křídla vzala naše 
Barča spolu s dalšími autory 
přiložených ilustracích. Velké 
díky i Vám. 

Teď už mi nezbývá nic jiného 
než Vám popřát příjemné 
čtení, třeba s kouskem 
čokolády nebo šálkem 
dobré kávy. Ať ty závislosti 
nebereme tak vážně.

Za celou redakci

šéfredaktorka Helena 
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Tématem aktuálního čísla jsou 
závislosti. Dovolím si začít 
krátkým zamyšlením.

Člověk přichází na svět zcela 
bezbranný a naprosto závislý 
na péči druhých. Závislost 
je tak z jistého úhlu pohledu 
součástí lidské existenciální 
zkušenosti. Ve svém 
vývoji však postupujeme 
od závislosti směrem 
k nezávislosti, soběstačnosti, 
vlastní aktivitě. Za některých 
okolností se naše závislost 
na druhých opět může 
výrazně projevit, např. 
v nemoci, stáří, tíživé situaci 
apod. Někdy se však člověk 

nestává závislým na lidech, 
ale na různých substancích 
a činnostech. V této situaci 
potřebuje pomoc jiných lidí 
k tomu, aby znovu nabyl 
své svobody a nezávislosti. 
Kromě nejbližších mu v této 
situaci mohou být nápomocní 
odborníci. V aktuálním 
čísle časopisu Semestr 
psychologie se dozvíte, jaké 
jsou charakteristiky některých 
forem závislostí i informace 
o aktuálních možnostech
léčby.

V duchu myšlenky 
athénského politika Perikla, 
že „štěstí spočívá ve svobodě 

a svoboda v odvaze“, přeji 
všem čtenářům hodně 
odvahy zůstat svobodnými 
lidmi navzdory všem 
nástrahám a pastem, které 
se zdají nabízet štěstí za cenu 
svobody. 

Mgr. Klára Machů, Ph.D.

.
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TIMOTHY
      LEARY

 „…At one another 
short of breath 
Walking proudly 
in our winter 
coats…“ 
             - Hair: Let the Sunshine

Timothy Leary se narodil 
22. října roku 1920. Vyrůstal 
ve Springfieldu jako jediné 
dítě původně irských 
imigrantů a působily 
na něj dvě protichůdné 
strany jeho rodiny. Matka 
pocházela z konzervativní, 
silně věřící rodiny, která 
odmítala jakoukoliv reformu 
nebo jedinečnost, zatímco 
otec patřil k divokému, 

živočišnému a skandálnímu 
klanu Learyů. 

Mladý Leary si obě tyto 
strany silně uvědomoval 
a snažil se najít své místo 
v této bipolární rodině. Když 
na návštěvu přišly matčiny 
kolegyně učitelky nebo 
katolické tety, jmenoval 
jim autory nejslavnějších 
náboženských ikon, když 
se účastnil skandálních večírků 
Learyových, oči mu jen zářily. 
Jeho dědeček (samozřejmě 
Leary), vážená osobnost celé 
rodiny, mu jednou pravil: 

„Nikdy nic nedělej jako někdo 
druhý, chlapče. Rozumíš mi?“ 

Osobnost, kterou 
Vám se ctí představuji, není 
nikdo jiný než doktor Timothy 
Leary. Jeho vědecký i osobní 
život by vydal na několik 
knih, a tak bylo náročné 
jej představit na několika 
málo řádcích, a ještě mnohem 
náročnější bylo pokusit 
se mu porozumět, abych toto 
poznání mohla předat i Vám, 
čtenářům. 

Timothyho život byl bouřlivý 
a pro někoho nepochopitelný. 
Přesto se domnívám, 
že bychom jeho poslání, 
byť ne v tak radikální formě, 
měli i dnes následovat. 

MICHAELA KRAKOVSKÁMICHAELA KRAKOVSKÁ

Charles Robert Darwin Osobnost

Autor: MARK J. TERRILL

Když jsem poprvé o této osobnosti slyšela, tak jsem nedokázala uvěřit, že někdo 
takový mohl skutečně existovat. Byl to člověk, který se tak lišil od ostatních, že někteří 

ani nevěřili, že to byl člověk. Nazývali jej různě, například „nejnebezpečnější muž  
Ameriky“, „mesiáš“, „pseudověděc“, „lhář“, „ten, co si nechal uříznou hlavu“, „pohan“ 

nebo „vrah“. Tento muž nesl četná označení, a tak je náročné k němu přistupovat – 
pokud to vůbec jde – objektivně. Čím více jsem se o tomto muži dozvěděla, tím více 

mě fascinoval. Zaujal mě jeho pohled na svět, přístup k ostatním lidem i k sobě samému.  
A začalo mi to všechno dávat smysl. 
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„Nevím, pane.“
„Vždycky hledej svoji vlastní 
cestu. Snaž se být jediný svého 
druhu. Už rozumíš?!“ 
„Stále jsem si nebyl jistý, 
ale řekl jsem, že ano.“ 

Sám Leary tuto 
událost považoval 
za rozhodující a celý život 
se dědečkovou radou řídil, 
byť na něj byl vyvíjen silný tlak 
na to, aby se přizpůsoboval 
a byl co nenápadnější. 

Když bylo Learymu 14 let, 
jeho otec, Timothy Leary, 
věčně nespokojený, alkoholem 
zmáhaný, ale nadále 
neuvěřitelně šarmantní zubař, 
kterému nikdo neřekl jinak 
než „Tote“, rodinu opustil. 

Po dokončení střední školy 
postupně prošel nejrůznějšími 
vzdělávacími ústavy, 
ve kterých se ale nikdy dlouho 

neudržel. Toto období bylo 
prosycené četnými prohřešky, 
přestupky a porušením 
pravidel, které jej dostalo 
do vážných problémů. To bylo 
pro Learyho příznačné: 
pokud něco dělal s nechutí, 
dopadlo to katastrofálně, 
pokud se pro něco nadchnul, 
dotáhnul to k dokonalosti. 
V tomto období 
byl poprvé souzen (tentokrát 
u vojenského soudu) 
a dle vlastních slov to bylo 
naposledy, kdy byl souzen 
spravedlivě.

Během druhé světové 
války střídavě studoval 
a byl v armádě, 
ze které dokonce odešel 
s četnými vyznamenáními 
a medailemi. Během 
své praxe v rehabilitační klinice 
pro neslyšící se seznámil 
se svou budoucí manželkou, 
Marianne Busch. Oženil 

se a měl idylický 
život, který 
paradoxně narušilo 
narození jejich 
prvorozené dcery 
Susan. Marianne 
upadla do hluboké 
deprese, která 
se ještě více 
prohloubila 
po narození syna 
Jacka. 

Doktorát v klinické 
psychologii 
získal v roce 

1950 za práci The Social 
Dimensions of Personality: 
Group Process and Structure. 
Stal se asistentem klinika, 
spoluzaložil oddělení 
psychologie v nemocnici 
a provozoval soukromou praxi. 

Manželství postupně spělo 
k rozpadu a – stejně jako 
později – i zde v Learyho 
životě vlivem návykových 
látek. Timothy začal 
pít ze stresu, Marianne 
kvůli depresím. V roce 
1955 Marianne spáchala 
sebevraždu, Leary ji našel 
mrtvou v jejich autě. Stal 
se samotářským a veškerou 
svou pozornost soustředil 
na výchovu dětí a práci. Jeho 
píle se vyplatila, vydaná 
kniha The Interpersonal 
Diagnosis of Personality 
byla v té době považována 
za nejvýznamnější knihu 
o psychoterapii. 

Po návratu z Evropy v roce 
1959 přijal místo lektora 
klinické psychologie 
na Harvardu. Věnoval 
se výuce, vedl večerní 
semináře a účastnil 
se výzkumu osobnosti 
pod McClellandem1 . Sám toto 
období popisoval jako jedno 
1 David McClelland, americký 
psycholog a vedoucí katedry 
psychologie a sociálních vztahů 
Harvardovy university. Věnoval 
se především studiu osobnosti 
a motivace (tzv. need achievement 
theory).

z nejspokojenějších, věnoval 
se práci, která ho bavila, vedl 
výzkum a vychovával děti. 

Po požití psychoaktivních 
hub na Harvardu otevřel tzv. 
Psilocybin Project. Ten spočíval 
v úzké spolupráci mezi 
chemickou laboratoří, která 
dodávala čisté výtažky drog, 
a univerzitou. V roce 1963, 
kdy se jeho experimentů 
s drogami účastnila 
většina lidí z řad profesorů 
i studentů, byl propuštěn. 
Oficiálním důvodem byla 
jeho neúčast na přednáškách 
a zanedbávání výuky. Leary 
se domníval, že spíše jméno 
tak významné univerzity 
nechtělo být spojováno 
s něčím tak kontroverzním, 
jako bylo skupinové 
užívání psychedelických 
drog. A to přesto, 
že drogy byly v té době legální 
a měl k nim přístup prakticky 
kdokoliv. 

Jeho akademická práce 
rozvíjela myšlenky Harryho 
S. Sullivana a Karen Horney2.
Learyova práce spočívala 
v tom, že zjistil, že skóre 
MMPI3 dokáže predikovat, 

2 Harry S. Sullivan & Karen Horney: 
autoři tzv. kulturní psychoanalýzy, 
podle nichž na lidské chování 
nemají největší vliv pudové 
tendence (jak předpokládá klasická 
psychoanalýza), ale sociální faktory.

3 Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory

jak budou respondenti 
reagovat na různé 
interpersonální situace. 
Na jeho výzkum navázal 
Eric Berne, autor transakční 
analýzy.  

„Wearing smell 
form laboratories
Facing a dying 
nation
Of moving paper 
fantasy“ 

To, co Learyho nejvíce 
proslavilo, byl jeho výzkum 
v oblasti psychotropních 
látek. Výzkum počal roku 
1960, kdy se dozvěděl 
o existenci teonanacatl, 
mexických posvátných 
houbách – houbách proroků. 
Po pozření těchto hub upadl 
do extatického stavu. Cítil, 
jak ve všem, co jej obklopuje, 
pulsuje život a nakolik 
bezvýznamný a plytký 
jeho dosavadní život byl. 
Vysmíval se své dosavadní 
nabubřelosti, domnělé 
důležitosti a nadřazenosti, 
procházel všemi stádii lidské 
evoluce a oddával se rozkoši 
všech dávných mystiků, 
kteří skrze psychotropní 
stavy nahlédli na skutečnou, 
syrovou realitu bytí a života. 
Podle jeho vlastních slov 
se po 5 hodinách po požití 
hub se o svém mozku dozvěděl 
více než za předchozích 
15 let studia psychologie.  

V již zmíněném harvardském 
experimentu se snažil 
analyzovat účinky čistého 
psilocybinu na lidské subjekty. 
Learyho vědecký přístup 
se i v tomto případě vymykal 
běžné metodologii, neboť 
jak testující, tak examinátoři 
se projektu účastnili. 
Do projektu se postupně 
zapojili i osobnosti soudobé 
beatnické generace, například 
Allen Ginsberg. Jeho 
přítomnost na projektu Leary 
uvítal. Ginsberg na rozdíl 
od akademiků měl rozsáhlé 
zkušenosti s nejrůznějšími 
drogami a nebyl 
akademickým prostředním 
ovlivněn. Byl jedním z lidí, 
kteří s entusiasmem sdíleli 
optimismus z objevení 
vyšší úrovně vědomí, která 
by umožnila lidem nalézt 
mír a vyřešit všechny 
společenské problémy: 

„Připadalo nám, že války, 
třídní konflikty, rasové napětí, 
ekonomické vykořisťování, 
náboženské sváry, 
nevědomost a předsudky, 
že to vše mělo příčinu v příliš 
úzce pojatém sociálním 
podmiňování. Politické 
problémy byly potom 
jen manifestacemi problémů 
psychologických, které samy 
ve své nejhlubší podstatě měly 
neurologicko-hormonálně-
chemickou povahu. Pokud 
bychom byli schopni pomoci 
lidem aktivovat okruhy 

OSOBNOSTOSOBNOST OSOBNOSTOSOBNOST
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My vs. negativní emoce
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Za fotografie děkujeme Nella Stefanidu. Zdroj: instagram.com/nellys.foto

v mozku, mohlo by to vést 
k pozitivní společenské 
změně.“ 

Další významný experiment, 
který Leary vedl, nesl 
označení Concord Prison 
Experiment. Jeho cílem bylo 
zjistit, zda lze látky užívat 
k léčbě patologického 
chování a závislostí. Účastníci 
experimentu (vězni) tvrdili, 
že po užití drog prožili 
hluboké mystické a duchovní 
zkušenosti, které je natrvalo 
změnili. Podle výzkumů 
údajně míra recidivy 
amerických vězňů po Learyho 
experimentu klesla 
z původních 60 % na 20 %. 
Leary se snažil propagovat 
myšlenku, že kombinovanou 
terapií, která by spočívala 
v kontrolovaném užívání 
psychotropních látek, 
skupinové terapii 
a komplexním programu 
po propuštění, lze napravit 
společnost. 

Závěry experimentu 
byly zpochybněny. Kritici 
se odvolávali na porušení 
etických zásad i manipulaci 
s výsledky, což významně 
otřáslo jak Learym, tak jeho 
pověstí. S Alpertem poté 
založili Internationanl 
Feredation for Internal Freedom 
(IFIF), jejíž smyslem byla 
studia náboženského užívání 
psychedelických látek. V této 
době Leary experimentoval 

hlavně s LSD. Jejich 
výzkum vzbudil obrovskou 
pozornost a vlnu zájmu 
především ze strany studentů 
a příslušníků hnutí hippies. 

Vedení Harvardu vyjádřilo 
nesouhlas s konzumací 
drog na akademické půdě. 
Měli starost o legitimitu 
i bezpečnost experimentů. 

Někteří se dokonce domnívali, 
že především postgraduální 
studenti jsou Learym nuceni 
k užívání halucinogenů, 
a tak byli Leary i Alpert 
propuštěni. 

Ačkoliv měl Leary 
pošramocenou pověst 
v akademickém i vědeckém 
prostředí, laikové a samozvaní 
zasvěcenci jej nadále uznávali 
a vyhledávali jeho přítomnost. 

Dědici Mellonova jmění 
dali Learymu k dispozici 
své rozlehlé sídlo, v němž 
se mohl nadále věnovat svým 
experimentům s LSD, které 
byly provázeny četnými 
sezeními, studiem mystických 
spisů, meditací a jógou. 

Leary vedl bouřlivý život 
a byl slavnou osobností 
soudobé společnosti. 
V roce 1964 se oženil 
s modelkou Birgitte Caroline 
von Schlebrügge, po roce 
se rozvedli. V té době Leary 
psal knihy, vedl workshopy 
a dával rozhovory. 

V roce 1965 dosáhlo užívání 
psychedelik mládeží takových 
rozměrů, že bylo zapotřebí 
nastalou situaci řešit. Leary 
jako jeden z odborníků 
vyslovil názor, že problém 
nespočívá v látce, ale v tom, 
jak je užívána. Nechtěl, 
aby byly drogy zakázány. 
Navrhl, aby užívání látek 
bylo kontrolováno a drogy 
byly distribuovány pouze 
dospělým, vyškoleným 
a licencovaným jedincům, 
kteří je budou užívat 
k duchovnímu růstu. 
Leary nebyl vyslyšen 
a LSD bylo roku 1966 
celostátně zakázáno. Leary 
chtěl legalitu drogy zachovat, 
a tak reorganizoval federaci 
IFIF a přejmenoval ji na League 
for Spiritual Discovery. Jeho 
cílem bylo z organizace 

vytvořit náboženskou 
instituci, jejíž svátostí by bylo 
LSD. Dogma společnosti 
představovala mantra: „drop 
out, turn on, tune in“, kterou 
převzali stoupenci hnutí 
hippies, pro něž byl Leary 
vzorem a mentorem. Do jeho 
náboženství chtěli patřit 
všichni, avšak kapacita spolku 
byla omezena. Tak alespoň 
ostatní povzbuzoval 
ve vytvoření dalších 
náboženství. Dopomoci 
jim měla jím vydaná brožura. 

Po ukončení činnosti 
Millbrooku se Leary znovu 
oženil, tentokrát s jednou 
ze svých spolupracovnic. 
Koncem 60. let formuloval 
Leary svůj osmokruhový 
model vědomí4. 

4 Vědomí se podle Learyho 
skládá z osmi obvodů, kterých 
lze dosahovat prostřednictvím 
specifických neurotransmiterů. Čtyři 
z těchto neurologických obvodů 
(obvod biopřežití; emoční obvod; 
obvod symbolové obratnosti; 
obvod sociálně-sexuální) jsou 
určeny k sociálnímu přežití 
jedince (připomínám, že se Leary 
intenzivně zajímal o chování lidí), 
další čtyři slouží k objevování 
budoucnost (kybersomatický 
obvod; kyberelektronický 
obvod; kybergenetický obvod; 
psycho-atomový obvod). Obvody 
jsou u většiny lidí latentní 
až do doby, dokud nejsou 
aktivovány, a to prostřednictvím 
jógy nebo užívám psychoaktivních 
látek.

„Listening 
for the new told 
lies  
with supreme 
visions of lonely 
tunes 
Singing my space 
songs  
On a spider-web
sitar“

Během svého života 
se Leary několikrát střetl 
se zákonem. Byl opakovaně 
vězněn za držení marihuany 
a jiných látek. Reagoval 
na to přirozeně kontroverzně, 
a to tím, že ohlásil svou 
kandidaturu na guvernéra 
Kalifornie proti úřadujícími 
Ronaldu Reaganovi. 
Leary měl obrovskou 
podporu ze strany hippies, 
tak i významných soudobých 
osobností, mj. Johna Lennona. 
Roku 1970 dostal desetiletý 
trest, který se znásobil 
na dvacet. Po příchodu 
do věznice absolvoval běžná 
psychologická vyšetření 
(i svůj vlastní test). Odpovídal 
co nejkonformněji, tak, 
aby mu vyšlo, že má zájem 
o lesnictví a zahradnictví, 
což mu umožnilo ve věznici 
vykonávat práci zahradníka, 
který měl nad sebou nižší 
ostrahu. Takže utekl, a ještě 
to podal jako žert.  

S manželkou se dostal až do 
Alžírska, pak do Švýcarska, 
kde se jich ochotně ujal, 
a pak je vydíral místní 
obchodník se zbraněmi. 
Na popud Nixona byl Leary 
uvězněn a jeho manželka 
se s ním rozvedla. 

Leary se znovu oženil, hodně 
cestoval, a pak byl znovu 
zatčen za držení narkotik. 
Jeho kauce byla tentokrát 
stanovena na 5 milionů dolarů. 
Cílem této částky bylo udržet 
Learyho co nejdéle ve vězení, 
z něhož by nemohl šířit 
své myšlenky a ovlivňovat 
společnost. Po soudu se opět 
dostal do vězení, tentokrát 
na samotku. V dalším 
vězení seděl vedle Charlese 
Mansona a ačkoliv se neviděli, 
vedli spolu dlouhé diskuse, 
ale nedokázali se shodnout 
na skutečném smyslu drog. 
Zatímco Leary chtěl užívat 
drogy k rozšíření vědomí 
a dosažení míru, Manson 
je užíval pro manipulaci 
s druhými. 

Pro zkrácení trestu se stal 
informátorem FBI a po roce 
1976 vstoupil do programu 
na ochranu svědků. Leary 
tvrdil, že lhal a udával 
bezvýznamné informace, 
avšak na tiskové konferenci 
jej jeho známí, včetně jeho 
syna, odsoudili a překřtili 
na policajtského informátora, 
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OD VÝCHODU AŽ NA ZÁPAD 

S NELEGÁLNÍMI  
PSYCHOAKTIVNÍMI
LÁTKAMI 

ČÍNA

Dovolte mi, abych 
se na okamžik stala Vaším 
průvodcem kontinentální 
Čínou. Čínská lidová republika 
je jasným ukazatelem toho, 
že jsou vysokoškolští studenti 
někdy až příliš vystaveni 
dlouhodobému stresu. 
V důsledku toho prevalence 
užívání nelegálních drog 

mezi VŠ studenty šplhá 
až ke dvojnásobku oproti jejich 
vrstevníkům, kteří již pracují. 
Z nelegálních drog v čínském 
akademickém světě převažují 
sedativa (6,1 %), následována 
analgetiky (Jia et al., 2018). 

INDIE

Studenti na východě 
pravděpodobně spíše 

ALŽBĚTA CHUDÁRKOVÁ

AKADEMICKÉHO SVĚTA 

než aktivitu, vyhledávají 
útlum. Stejně jako v Číně, 
největší podíl indických 
studentů užívá sedativa 
(přibližně 6 %). O marihuanu 
země východního světa nejeví 
takový zájem (4,4 %), jako 
je tomu u zemí západních. 
Kokain v Indii užívá pouze 
zanedbatelné množství 
studentů (0,3 %) (Baba et al., 
2013).

Berou je celebrity, významní vědci, sportovci, umělci, a dokonce i vysokoškoláci. Dnes 
se společně podíváme na to, jaký význam mají různé nelegální povzbuzující látky 

pro vysokoškolské studenty napříč celou mapou světa. A vezmeme to pěkně od východu 
na západ! Ale ještě předtím, než Vás zahltím čísly, je načase podívat se na pojmy, které 

nás budou celým článkem provázet. 

TANEČNÍ DROGY 
syntetické drogy 
nesoucí název 
dle jejich vysokého 
výskytu v rámci 
taneční a klubové 
scény (př. extáze, 
amfetaminy).

HALUCINOGENY  

mají psychedelický 
účinek, způsobují 
zintenzivnění 
vjemů a prožitků; 
typickým 
důsledkem užití 
je vznik halucinací. 

SEDATIVA 
látky, které mají 
tlumivý účinek 
na CNS (uvolňují 
napětí, navozují 
spánek).

KANABINOIDY  
látky mající 
analgetický 
vliv, známe 
je především 
ve dvou základních 
formách — 
marihuana a hašiš.

STIMULANCIA 
mají aktivační 
vliv na lidskou 
psychiku (zbavují 
únavy a urychlují 
myšlenkové 
tempo).

Zvyšují hladinu 
neuromediátorů 
noradrenalinu, 
serotoninu 
a dopaminu 
(př. pervitin, 
extáze, kokain).  

lháře a paranoidního 
schizofrenika. Jiní se jej zase 
zastali a přísahali, že jeho 
činnost byla čistě účelová. 

Po propuštění z vězení 
čekal Learyho klidnější 
život. Měl pošlapanou 
pověst jak na poli vědy, 
tak i společnosti, takže 
vydával knihy v nezávislých 
médiích a vystupoval 
na vysokých školách 
a po barech. Znovu se oženil. 
Adoptoval syna nové 
manželky a stal se kmotrem 
několika dětí, mj. herečky 
Winony Ryder. Účastnil 
se přednáškového debatního 
turné, v němž otevíral 
do té doby tabuizované 
otázky a sociální problémy. 
Společnost jej znovu přijala, 
on pokračoval v užívání drog, 
ale už byl opatrnější, protože 
v té době došlo k mediální 
eskalaci drogové války v čele 
s Ronaldem Reganem. 

V 80. letech Leary svou 
pozornost směroval 
ke kolonizaci vesmíru 
a byl fascinován umělou 
inteligencí a virtuální 
realitou, přičemž se stal 
předním propagátorem 
moderních technologií. 
V té době jeho dcera Susan 
ve spánku zastřelila svého 
přítele, byla označena 
za mentálně nestabilní 
a po letech ve věznici spáchala 

sebevraždu. 

„Life is around 
you and in you“

Leary, i přes zdravotní 
komplikace, nadále požádal 
veřejná vystoupení, 
a to až do roku 1994. V roce 
1995 mu byla diagnostikována 
neoperovatelná rakovina 
prostaty. V reakci na tuto 
zprávu zahájil proces řízeného 
umírání, který je dopodrobna 
popsán v jeho poslední 
knize Plán umírání. Zde také 
představuje nový pohled 
na smrt, na umírání, přičemž 
zastával tezi, že smrt 
je „splynutím s celým životním 
procesem“.  V jeho posledních 
měsících za ním docházely 
tisíce příznivců a přátel. 
On sám dával desítky 
rozhovorů, ve kterých 
otevřeně mluvil o pocitech 
umírání a filozofii smrti. 

Rozhodl se, že po své smrti 
chce své tělo nechat zmrazit 
v kryonické suspenzi, 
ale pro nedostatek finančních 
zdrojů se rozhodl pouze 
pro zmrazení hlavy. Nakonec 
svůj názor ještě přehodnotil 
a vyslovil přání, aby jeho 
tělo bylo spáleno a popel 
vysypán do vesmíru, který 
jej celý život fascinoval. Jeho 
poslední okamžiky nechal 
pro své potomky nahrát, 
přičemž s blížící se smrtí 

si položil otázku „Proč?“ 
na níž pak opakovaně 
odpovídal „Proč ne?“. Jeho 
poslední slovo prý bylo 
„krásné“. 

Timothy Leary zemřel 31. 
května roku 1996 ve věku 
75 let. 

„Answer 
for Timothy Leary 
deary

-Let the sunshine

Let the sunshine in

The sunshine in –“

Zdroje 

Leary, T. (1999). 
Neuropolitika. Books. 

Leary, T. (1998). Plán umírání. 
Volvox Globator. 

Leary, T. (1996). Záblesky 
paměti: autobiografie 
s předmluvou W.S. 
Burroughse : osobní a kulturní 
dějepis jedné epochy. Votobia. 
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VÍTEJTE NA BLÍZKÉM 
VÝCHODĚ

„Vy, kteří věříte! 

Nepřibližujte 

se k modlitbě, 

jste-li opilí, dokud 

nebudete vědět, 

co říkáte.“1

Íránská studie Taremiana et al. 
(2008), které se zúčastnilo 
přibližně 3000 studentů, 
poukázala na tamější 
nízkou prevalenci oblíbené 
západní drogy marihuany 
(5 %), která v Íránu bývá 
nahrazována zejména 
měkkými drogami (vodní 
dýmka, tabák). Užití tvrdých 
nelegálních drog uvedla 
rovněž pouze hrstka studentů 
(opium 2,3 %, hašiš 2,2 %). 
Tato čísla jsou ve srovnání 
se Spojenými státy či Evropou 
zanedbatelná. Možná je tomu 
tak právě proto, že islám, 
hlavní náboženství této země, 
zaujímá vůči drogám silně 
represivní postoj.

ZEMĚ TULIPÁNŮ 
A COFFEESHOPŮ

Napověděl Vám nadpis, 
o které zemi bude řeč? 
Akademický svět Nizozemska 
zaznamenává spíše 
průměrnou prevalenci 
užívání nelegálních 
1 Jedná se o třiačtyřicátý verš 
ze čtvrté kapitoly Koránu, která nese 
název An-Nisa (v překladu: ženy).

„povzbuzovačů“. V rámci 
studie, které se zúčastnilo 
1572 studentů napříč celým 
státem, bylo zjištěno, 
že 20,5 % nizozemských 
studentů někdy užilo nelegální 
drogy. Každý osmý student 
v Nizozemsku přiznává, 
že během svého života 
užil kokain. Jiný příspěvek 
z roku 2019 indikoval, 
že 30,8 % nizozemských 
studentů vyzkoušelo tzv. 
party drogy, z nichž je nejvíce 
užívána extáze, následována 
amfetaminy.

LATINSKÁ AMERIKA

Pokud jste se během čtení 
článku už zamysleli nad tím, 
která země zneužívání drog 
v akademickém světě vévodí, 
možná Vás stejně jako 
mě napadly země Latinské 
Ameriky.2 Zřejmě bych 
Vás (nás) měla vyvést z omylu 
— tyto země v konzumaci 
drog v průměru pokulhávají 
za svým severním sousedem. 

Ve studii provedené 
Bustamentem 
a kol. (2009) uvedlo necelých 
19 % z celkového počtu 3339 
studentů, že během svého 
života užilo marihuanu. 
Prevalence kokainu 
se v těchto zemích pohybuje 
kolem 3 %. Užívání drog 
v rámci latinskoamerického 

2 Všechny země nacházející se jižně 
od hranic Spojených státu.

akademického světa se tedy 
významným způsobem neliší 
od nás, evropských zemí. 
V případě, že bychom však 
země Latinské Ameriky 
nevnímali jako celek, 
pravděpodobně na zemi 
proslulou drogami v rámci 
Střední a Jižní Ameriky 
narazíme.

Kdo hledá, ten nalezne — 
máme tu „vítěze“! Kdybych 
měla vypíchnout jednu jedinou 
zemi, která konzumací drog 
v akademickém prostředí předčí 
ostatní, bude to pravděpodobně 
Kostarika. V Kostarice užívá 
nelegální drogy enormní 
množství studentů. 64 % 
pravidelně  
užívá marihuanu, 14 % „bere“ 
kokain a množství studentů 
užívajících amfetaminy se šplhá 
přes 25 %.3 

SPOJENÉ STÁTY:   
ADHD NATION?4 

Spojené státy v posledních 
letech zaznamenaly vysoký 
nárůst užívání nelegálních 
drog. Užívání těchto látek 
je spojeno zejména s horšími 
studijními výsledky, vyšší 
nezaměstnaností čerstvých 
absolventů a provází jej také 
zvýšené riziko sexuálního násilí. 

3 Data pocházejí ze studie (2015) 
provedené na populaci 250. 
vysokoškolských studentů v San José
4 Stejný název nese kniha spisovatele 
Alana Schwarze.

Droga No.1, marihuana. 
Nejoblíbenějšími 
psychoaktivními látkami 
studentů napříč Spojenými 
státy jsou kanabinoidy. 
Podle národního průzkumu 
(National Survey on Drug 
Use and Health, 2016) uvedlo 
bezmála 20 % vysokoškoláků, 
že během posledního měsíce 
užilo marihuanu. Enormní 
nárůst užívání této látky 
zaznamenáváme zejména 
mezi lety 2007 a 2014.

Ze žádaných, avšak 
bez lékařského receptu 
nedostupných5  stimulancií 
stojí za zmínku 
dextroamfetamin (známější 
pod názvem Adderall), 
který pravidelně (zne)užívá 
necelých 10 % vysokoškoláků. 
Byť je v současné době 
Adderall chráněn lékařským 
předpisem, z jeho účinku stále 
čerpá řada studentů zejména 
z důvodu redukce tělesné 
hmotnosti či zvýšení bdělosti 
(zejména u VŠ studentů); jeho 
primární a původní uplatnění 
však nacházíme při léčbě 
ADHD.

Také procento lidí, které 
se na vysoké škole setkalo 
s kokainem, je alarmující. 

5 Podle časopisu Brain and Behavior 
(2012) se stal Adderall po marihuaně 
druhou nejpopulárnější drogou 
ve Spojených státech. https://www.
nytimes.com/2016/10/16/magazine/
generation-adderall-addiction.html.

Podle longitudinální studie 
provedené Kasperskim 
et al. (2011) se jedná 
přibližně o 20 % všech 
amerických studentů. 
Ale teď něco pozitivnějšího... 
v USA se podařilo významným 
způsobem snížit prevalenci 
užívání LSD (ještě v roce 1996 
se jednalo o 8,8 % studentů, 
v roce 2013 už to byla pouhá 
2 %).

VŠUDE DOBŘE, DOMA 
NEJLÉPE? 

Výzkum z roku 2021, 
kterého se zúčastnilo 
629 vysokoškolských studentů 
napříč Českou republikou, 
poukázal na skutečnost, 
že nadpoloviční většina 
(62,3 %) studentů, 
má zkušenost s nelegální 
návykovou látkou.

V naší krajině je nejoblíbenější 
nelegální drogou marihuana. 
60,1 % studentů uvedlo, 
že marihuanu někdy v životě 
zkoušelo — z tohoto čísla 
marihuanu pravidelně užívá 
13 % studentů.

„Kouzlo“ tanečních 
drog objevilo přibližně 
16,1 % českých studentů, 
dalších 7,7 % dodalo, 
že zkušenost s těmito látkami 
prozatím nemá, ale rádo 
by je v budoucnu vyzkoušelo. 
Pravidelnou konzumaci těchto 
látek přiznala necelá 2 % 
zkoumaných osob.

11,8 % studentů uvedlo 
zkušenost s kokainem. 
Na otázku pravidelné 
konzumace kokainu 
odpovědělo kladně 1,43 % 
studentů VŠ.

Prevalence pravidelného 
užívání pervitinu se v naší 
zemi pohybuje pod dvěma 
procenty. Zkušenost 
s amfetaminy uvádí necelá 
4 % výběrového vzorku. 
Látky halucinogenní povahy 
vyzkoušelo přibližně 9,7 % 
studentů. 

Za sebe mohu říci, že jsem 
se v průběhu čtení statistik 
dočkala mnoha překvapení, 
v pozitivním i negativním slova 
smyslu. A co na tato čísla říkáte 
Vy? Odpovídají celosvětové 
statistiky Vašim představám?
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Koncept závislosti na jídle 
je poměrně kontroverzní 
téma. Vzhledem k tomu, 
že je to aktivita potřebná 
k životu, nelze dát jídlu 
nálepku návykové látky. 
Potraviny, které jsou bohaté 
na cukr a tuk, mají ovšem 
jistý punc zakázaného ovoce. 
Můžeme tedy předpokládat, 
že ač jídlo jako takové není 
droga, tak tyto zakázané 
pokrmy více lákají. Z tohoto 
hlediska je můžeme brát 
i jako návykovější než ostatní 
potraviny.  A na rovinu? 
Čokoláda je prostě lepší 
než mrkev. 

Cukr sice není kokain, 
ale závislosti se netýkají pouze 

fyziologické roviny. DSM-
5 vytýčilo několik kritérií,  
podle kterých 
je osoba považována 
za závislou. Většina z nich 
je behaviorálních. Pokud 
máte přetrvávající touhu 
po látce, nejste schopni 
omezit či kontrolovat její 
užívání, trávíte mnoho času 
hledáním a konzumací této 
látky nebo Vám myšlenky 
na ní narušují důležité činnosti, 
tak mám pro Vás špatnou 
zprávu… Máte fakt problém.

U závislosti na jídle je klíčová 
právě ztráta kontroly. 
Záchvaty přejídání jsou 
často provázeny pocity viny, 
znechucení a studem. I přes 

tento duševní diskomfort 
a nepříznivé následky pro naše 
tělo, užívání pokračuje (Corwin 
& Grigson, 2009).

Závislost na jídle může 
být definována i jako 
maladaptivní vzorec stravování. 
Jako výzkumný nástroj 

ZÁVISLOST         
     NA JÍDLE

KATEŘINA LUDVÍKOVÁ

„Cítila jsem v sobě velkou díru, která zela prázdnotou. A já  
nutně potřebovala tu díru něčím zacpat. Zacpat ji naprosto 
čímkoliv. Nikdy ten hlad neutiším, stejně jako hlasy ve svém 
svědomí. Ale když jím, tak mám pocit, jako by se mi to dařilo. 
Na chvíli se začnu zacelovat a vše špatné utichne…Vždy 
je to ale příliš málo na to, aby to ucpalo každý kousek 
té prázdnoty. A po každém jídle mám ještě větší hlad 
a mé svědomí křičí hlasitěji.“
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tohoto vzorce byla vyvinuta 
škála potravinové závislosti 
(YFAS). Jedná se o dotazník 
o 35 položkách, které 
souvisí s jedenácti kritérii. 
Pro potencionální „diagnózu“ 
musí být splněna alespoň 
dvě kritéria (Hauck et al., 
2020).

S touto závislostí to však 
není vůbec tak jednoduché, 
jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Musíme 
rozlišovat, jestli se jedná 
opravdu o závislost na jídle 
jako na látce, nebo o závislost 
na jezení. Stravování 
je obvykle příjemně 
relaxační i velice socializační 
aktivita. Profesní i osobní 
vztahy se vždy navazují 
lépe nad stolem plným jídla 
než nad tím prázdným. Jídlo 
je pro nás odměnou. Není tedy 
divu, že jezení máme často 
spojené s příjemně stráveným 
časem. Při jezení se lidem 
vyplavuje dopamin, který 
hraje velkou roli v systému 
„odměn“. Touha jedince jíst 
víc a častěji může souviset 
s příjemnými pocity, které 
vytváří právě dopamin (Gold 
et al., 2009).

Důvody ke vzniku závislosti 
na jídle jsou srovnatelné 
jako u ostatních látkových 
či nelátkových závislostí. 
Na rozvoji se může podílet 
stres, nízké sebehodnocení, 

deprese, prožitky nudy 
a absence vlastních zájmů. 
Dále pak poruchy osobnosti, 
vyčlenění z komunity nebo 
absence smyslu života. 
Nejpalčivějším následkem 
závislosti na jídle je obezita 
a s ní spojené zdravotní 
a sociální komplikace. Stejně 
jako u jiných závislostí 
neexistuje univerzální 
způsob léčby. Důležité místo 
zde kromě nutriční terapie 
sehrává také psychoterapie. 
Zejména ta kognitivně 
behaviorální. V poslední době 
slaví úspěchy i Interpersonální 
psychoterapie (IPT), 
a to hlavně v kombinaci 
s farmakoterapií. 
Psychoterapie se v případě 
závislosti na jídle snaží 
změnit nefunkční copingové 
strategie, změnit návyky 
a postoje a lépe pracovat 
se svými emocemi. Důležitá 
je také prevence. Zejména 
v oblasti podpory sebevědomí, 
sebepřijetí, práci se sociálním 
tlakem a osvojení vhodných 
postupů zvládání stresu 
a negativních emocí (Pipová, 
2022).
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V dnešní době, 
kdy je pracovnímu výkonu 
přičítána velká důležitost, 
je obtížné rozpoznat, 
kdy už se ocitáme tzv. 
„za čárou“ zdravého přístupu 
a onen zápal pro práci se blíží 
spíše chorobné závislosti – 
workoholismu. Tento termín 
byl poprvé použit roku 1971 
psychologem W. Oaetesem, 
který jej popsal jako nutkání 
nebo nekontrolovatelnou 
potřebu stále pracovat (Oates, 
1971). 

Ačkoli workoholismus není 
oficiálně samostatně řazen 

v aktuálních klasifikačních 
systémech mezi závislosti, 
panuje obecná shoda v tom, 
že se jedná o druh nelátkové 
závislosti. Je tomu proto, 
že podobně, jako lidé závislí 
na drogách, i lidé závislí 
na práci dosahují jejím 
prostřednictvím silného 
opojení, které je nutká k tomu 
se práci neustále věnovat. 
V případě, že tomu tak není, 
se dostavují abstinenční 
příznaky. I když se může tato 
závislost napohled jevit jako 
benefit umožňující snadné 
dosažení ambiciózních 
pracovních cílů a spousta 
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lidí zařazuje klišé větu „jsem 
workoholik, pracuji až příliš“ 
do pracovních pohovorů 
jako odpověď na otázku 
ohledně osobnostních slabin, 
jedná se o potencionálně 
nebezpečný jev, který může 
zcela pozměnit osobnost 
a životní hodnoty závislého. 
Není proto od věci znát 
dynamiku jeho průběhu 
a vědět, jak mu případně 
předcházet. Podle tohoto 
dotazníku by podezření 
na závislost na práci mohly 
vzbudit tři nebo více kladných 
odpovědí.

KDYŽ NEPRACOVAT
BOLÍ  

ZÁVISLOSTNA PRÁCI

MONIKA LANDKAŠOVÁ

Našli jste si práci, která Vás baví, vytyčíte si v ní cíl a tvrdě pracujete, abyste ho dosáhli. 
V pořádku. Ale – pracujete přesčas, často pozdě do noci, a přepadává Vás pocit únavy 
a vyčerpání? Když si náhodou povyrazíte, to jediné, nad čím dokážete přemýšlet, je: 

Jak dosáhnout lepších pracovních výsledků? Jak si udržet toho důležitého klienta, 
jak napsat více článků, jak předčít konkurenci? Jak povzbudit imunitu, aby se náhodou 
nestalo, že mě přepadne podzimní chřipka, kvůli které bych náhodou zameškal práci? 

A jak je možné, že jediné, co chci, teď, když trávím po tak dlouhé době čas s přáteli, 
je usednout znovu za pracovní stůl? A proč už mě kromě té práce  

vlastně vůbec nic nebaví? 
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systematické psychoterapie. 
Dalšími důležitými prvky 
léčby je kontrola celkového 
tělesného a duševního 
stavu, praktikování různých 
relaxačních technik, 
a především vhodná 
životospráva. Významnou 
roli může sehrávat i kvalitní 
mezilidské vztahy (Vacek, 
2020). 

ZÁVĚREM

Podstata workoholismu 
spočívá především v hluboké 
propasti mezi pracovním 
a osobním životem, kterou 
jde mnohdy stěží překlenout. 
Umíme si to asi představit 
– na jedné straně vidíme
cílevědomé a neúnavné
pracování do pozdních
nočních hodin, na straně
druhé chronický spánkový
deficit a dlouhodobou
únavu zaháněnou několika
denními šálky kávy. Ve firmě
si vychvalují poctivého,
ambiciózního manažera
pracujícího i o svátcích
a o víkendech, zatímco doma
na něj čekají děti a ptají se,
kdy už je konečně vezme
na ten věčně slibovaný
a neustále odkládaný výlet,
nebo jim alespoň přečte
večerní pohádku.

To,co můžeme udělat, 
je všímat si sklonů 
k workoholismu jak  
u sebe, tak u svých blízkých,

a především dbát nejen o svůj 
pracovní, ale také osobní život 
– trávit kvalitní čas s blízkými,
utvořit si prostor pro koníčky,
odpočívat a pečovat
o své zdraví. Ryze pracovní
zápal totiž může přinášet
radostný prožitek a úspěchy
v pracovních záležitostech,
ale také zanechávat prázdné,
chladné místo v jiných
aspektech života.
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Dotazník 
na závislost 
na práci podle 
definice závislosti 
MKN-10:

1. Míváte často velmi
intenzívní touhu
a puzení pracovat?

2. Ve vztahu k práci
se špatně ovládáte
(nepřiměřeně
do ní spěcháte,
nevíte, kdy přestat
nebo chcete stihnout
příliš mnoho)?

3. Když nemůžete
třeba i kratší dobu
pracovat, cítíte silnou
nepohodu a duševní
problémy, před nimiž
utíkáte k další práci?

4. Vnitřně
vás to nutí stále
zvyšovat množství
času stráveného
v práci?

5. Zanedbáváte
soustavně jiné
potěšení a zájmy
jen proto, abyste
mohl pracovat?

6. Pokračujete v práci
i přes jasné důkazy
toho, že to škodí
vašemu zdraví nebo
to ohrožuje jiné
pro vás důležité
hodnoty? (Nešpor,
1999)

Jakmile je workoholismus 
rozvinut, probíhá obvykle 
ve třech hlavních stádiích:

Časné stadium 
charakterizují převážně 
neustálé myšlenky na práci, 
pravidelné přesčasy, minimální 
čerpání dovolené, pocity viny 
během odpočinku a nadměrné 
ztotožňování se s prací.

Střední stadium 
je typické ztrátou 
společenského a rodinného 
života. V důsledku toho 
mohou být významně 
narušeny vztahy, zejména 
partnerské. Dochází 
k příznakům tělesného 
vyčerpání a poruchám spánku. 

Pozdní stadium 
se vyznačuje především 
depresivními symptomy 
a psychosomatickými 
obtížemi – bolestmi hlavy, 
pícháním na hrudi, vysokým 
krevním tlakem či dokonce 
kardiovaskulárními 
onemocněními, v závěru 
mnohdy i tzv. syndromem 
vyhoření (Fassel, 1990). 

Co mě za tu zdravou hranici 
pracovitosti dostane, 
a jak se potom vrátit zpátky?

Co do příčin vzniku 
workoholismu, předpokládá 
se, že jde o stejný 
mechanismus vzniku, 
jako u jiných závislostí. 
Z biologického hlediska 

hraje roli zejména 
mozkový dopaminový 
systém odměny. Jedná 
se o síť neuronů komunikujících 
prostřednictvím 
neurotransmiteru dopaminu, 
který se v mozku vyplavuje 
jako odměňující reakce 
na pozitivní události 
(Orel, 2020). V souvislosti 
s workoholismem 
může jít o úspěch, pocit 
sebeúčinnosti či důležitosti, 
nebo například i obdržení 
finančního ohodnocení. Dále, 
kromě existence tohoto 
systému, jímž disponujeme 
všichni, existují určité 
predisponující faktory, 
které mohou být v otázce 
workoholismu směrodatné. 
Jedná se zejména 
o nespokojenost v osobním
životě, perfekcionistické
sklony, nízké sebevědomí
a vysokou míru neuroticismu
(Nešpor, 1999).

Dobrou zprávou ale je, 
že stejně, jako jiné závislosti, 
se dá workoholismus úspěšně 
léčit. Ideální léčba by měla 
mít za cíl doživotní abstinenci. 
K tomu je samozřejmě 
potřeba přiznat si existenci 
problému a uvědomění 
si jeho možných negativních 
dopadů na osobní život. 
Tím se zvyšuje motivace 
jedince na svém problému 
aktivně pracovat, a to nejlépe 
za pomoci dlouhodobé, 
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JAKUB
ELIÁŠ
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Jakub Eliáš (*1972) se vyučil 
prodavačem a dvacet let pracoval 
v různých obchodech v Ústí 
nad Labem. V devatenácti letech 
začal pít alkohol. Koncem 
devadesátých let absolvoval léčbu 
závislosti.

Po jednom z pobytů 

v psychiatrické léčebně 

se začíná intenzivně zajímat 

o výtvarné umění.

Kolem roku 2010 se u něj objevují vážné 
duševní potíže, opakovaně pobývá 
v psychiatrické léčebně a krátce na  
to odchází do invalidního důchodu. 
Po jednom z pobytů v psychiatrické 
léčebně se začíná intenzivně zajímat 
o výtvarné umění. Dochází do knihovny
a studuje knihy o umění. První kniha,
kterou čte, je věnována baroku. To jej

fascinuje napětím a dramatičností. 
Sám začíná tvořit. Mezi jeho první obrazy 
patří vzpomínkové portréty spolupacientů 
z psychiatrické léčebny. Tvorba se stává 
nedílnou součástí Jakubova života. 

Jakub maluje ve vlnách. Střídají se období, 
kdy nevezme tužku do ruky a měsíce, 
kdy není dne bez obrazu. Přísně odlišuje 
obrazy na čistě privátní a na ty pro oči  
druhých. Ty první vznikají v největších 
temnotách. Jsou charakteristické prázdným 

prostorem, ve kterém se  
vyskytují lidé spoutaní dráty 
a odnikud nikam procházejí 
zahalené postavy rakvonošů. 
Jedná se o obrazy s velmi 
chudou barevností. Naopak 
ty druhé jsou charakteristické 
jasnou barevností a ostrými 
silnými liniemi.

Obrazy s opakujícími 
se názvy Delirium, 

Alkohol, nebo 
Památník alkoholismu 

jsou milníky Jabubova 

boje se závislostí.

Zpravidla pracuje v tematických cyklech.  
Svébytnou řadu tvoří obrazy věnované 
alkoholu. Obrazy s opakujícími se  
názvy Delirium, Alkohol, nebo Památník 
alkoholismu jsou milníky Jabubova boje 
se závislostí.

Zvláštní roli na Jakubových obrazech 
má podpis. Od počátku je pro něj na obraze 
vyčleněno místo.  Podpis s přesnou datací, 
někdy i hodinou vzniku je pro Jakuba způsob, 
jak být součástí obrazu. Zároveň je prvkem 
pro rekonstrukci chronologické mapy stavů 
duše. Jakub datuje a podepisuje své obrazy 
velice důsledně. Přesto jsem našel v jeho 
tvorbě několik obrazů bez podpisu. Když 
jsem ho na to upozornil, odpověděl, že téma 
obrazu bylo tak hrozivé, že odmítl stát se jeho 
součástí. Místo pro podpis bylo připraveno, 
ale nevstoupil…
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NA ČEM VŠEM   
     MŮŽEME BÝT 
 ZÁVISLÍ

#Nětvojně

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA

Na čem všem 
můžeme být závislí

„Žádná slast není 
sama o sobě zlem, 
ale důsledky, které 
působí některé 
slasti, přinášejí 
s sebou zmatky 
mnohokrát větší, 

Typický večer 
vysokoškolského studenta: 
leží zachumlaný v posteli 
pod teplou dekou, v pravé 
ruce mobil – projíždí hlavní 
stránku Instagramu, zatímco 
levá ruka šmátrá v plastovém 
sáčku po posledních drobtech 
chipsů. Z psacího stolu 
jej vyčítavě pozoruje dnes 
již třetí šálek vychladlé kávy, 
která jej měla nakopnout 
k psaní seminární práce. Místo 
studia však opět zabrouzdá 
na stránky Netflixu. Jedním 
okem tedy pokračuje 
ve sledování oblíbeného 
seriálu, zatímco pravé 
oko zaměřuje svou pozornost 
stále na obrazovku telefonu, 
na které visí Instagram.

Výše popsaný životní styl 
by se dal definovat jako tzv. 
„žití ve stavu nadměrné 
spotřeby“ (z angl. excessive 
consumption). Mnoho 
z nás je schopných denně 
promrhat celé hodiny 
prováděním bezmyšlenkovité 
činnosti, která přináší 
okamžité potěšení. Všechny 
tyto prostředky – kofein, 
cukr či fastfood, zdlouhavé 
kontrolování sociálních 
sítí – mají přitom jedno 
společné. Tušíte, jaký mají vliv 
na náš mozek? Smaží naše 
dopaminové receptory. Jsme 
zvyklí bombardovat mysl 
a nervový systém příliš mnoha 
podněty. Z toho důvodu 
se průměrný představitel 

generace Z1 nedokáže 
na nic soustředit, v noci 
nemůže usnout, postrádá 
motivaci a nezvládá žít plně 
v přítomném okamžiku. 
Hranice mezi „běžnou 
spotřebou“ těchto lákadel 
a závislostí je velice tenká 
a poměrně nejasná.

Nyní tedy přišel 
čas nalít si čistého vína; která 
ze zmíněných typů závislostí 
se dotýká právě Vás?

JÍDLO

Třeba taková závislost 
na jídle ohrožuje daleko 
více lidí než nelegální drogy. 
Typickým příkladem může 
1 Do generace Z spadají lidé narození 
mezi roky 1996 – 2009.

být nadměrná konzumace 
cukru. Doslazování a následná 
úprava chuti potravin je dnes 
módním trendem. Neblahé 
účinky na náš organismus 
jsou dobře známé.2 I přesto, 
že si to neuvědomujeme, 
závislost na určitých 
potravinách představuje 
výrazný celospolečenský 
problém. Faktem totiž 
zůstává, že mozkové 
koreláty pro bažení3 fungují 
na principu vyhledávání 
přirozených odměn. 
Mozek dále nerozlišuje, 
jestli touto odměnou bude 
kokain či fastfood. Cítíme-
li se ve stresu, zkrátka baží  
po odměně. Křičí na nás jako 
malé dítě v obchodě, které 
chce novou hračku, a když 
ji dostane, na chvíli zmlkne. 
Jenže podruhé vyžaduje 
už větší dávku odměny,  
čímž vzniká závislost.

KÁVA

Pokud si nedokážete ráno 
představit bez silné kávy 
ze svého oblíbeného hrníčku, 
vítejte v klubu feťáků 
kofeinu. Tuto látku lze zařadit 
do kategorie legálních, 
společností tolerovaných 
drog. Ačkoli se tváří neškodně, 

2 Mimo jiné může vést nadměrná 
konzumace cukru k obezitě, zvyšuje 
riziko cévních a kardiovaskulárních 
onemocnění, zhoubných nádorů 
a způsobuje zubní kazy.

3 Angl. craving

je třeba mít se na pozoru, 
což potvrzuje mezinárodní 
klasifikace nemocí, která 
kofein zařadila do oddílu 
F10 až F19 jako psychoaktivní 
látku, jejíž užívání může 
vést k duševním poruchám 
a k poruchám chování.4 
Většina z nás dokáže snášet 
kofein bez potíží, nicméně 
u predisponovaných jedinců 
zvyšuje propuknutí projevů 
úzkosti, které mohou vyústit 
až v záchvaty paniky.  

NAKUPOVÁNÍ

V současnosti se ruku v ruce 
s technologiemi rozmohl další 
nešvar – online nakupování. 
Brouzdání obchodními 
centry, ať už těmi kamennými 

4 Konkrétně jí patří sektor F15, který 
zahrnuje poruchy duševní a poruchy 
chování způsobené užíváním jiných 
stimulancií včetně kofeinu (MKN 10).

či virtuálními, se dnes stalo 
běžnou náplní všedního dne. 
Ačkoli většinou nemáme 
v plánu nechat v obchodech 
celé naše životní úspory, 
prodávající dobře znají 
psychologii nakupujících 
a dokáží nás tak mnohdy 
vmanipulovat ke koupi zboží, 
které ve skutečnosti nutně 
k přežití nepotřebujeme. 
Zvláštní kategorii 
prodávajících tvoří prestižní 
značky, které nám koupí jejich 
produktu podprahově slibují 
příslušnost k určité komunitě. 

SLEDOVÁNÍ SERIÁLŮ

Zažili jste někdy syndrom 
„ještě jednoho dílu“? Pokud 
znáte Netflix, troufám 
si předpokládat, že ano. 
Pokud ne, gratuluji, podařilo 
se vám zjevně uniknout 
jedné z největších časových 
kapslí dnešního světa. 
Netflix je streamovací 
platforma slibující pestrý 
výběr oceňovaných 
TV pořadů, seriálů, filmů, 
ale i dokumentů a mnoho 
dalšího. To vše za téměř 
mizivý měsíční poplatek 
a hlavně – bez reklam. Jediné, 
co ke sledování potřebujete, 
je připojení k internetu 
a Váš streamovací maraton 
může začít. Dle jedné 
experimentální studie, která 
probíhala během pandemie 
covidu 19, došli vědci 

LEA SLIŽOVÁ

„Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky, které působí 

některé slasti, přinášejí s sebou zmatky mnohokrát větší, než jsou 

tyto slasti.“ -Epikuros
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které nabízí moderní svět. 
Nezbývá nám než si dnes 
více než kdy dříve připomínat 
moudrost antických 
Stoiků, kteří radí, abychom 
se řídili ctností umírněnosti. 
Umírněnost znamená 
nic nepřehánět, ale také 
se životu nevyhýbat. 

„Jenom uvaž, zač prodáváš 
svou svobodnou vůli. Člověče, 
jestliže nelze jinak, alespoň 
ji neprodávej za málo.“ 
Epiktétos
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Tip na knihu: Emoce pod kontrolou
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Tip na knihu: Odhalené emoce

je bažení neboli touha 
po předmětu závislosti. 
Následují dvě kritéria, která 
se více týkají tělesné stránky 
– nutnost zvyšovat dávky, 
aby jedinec dosáhnul stejného 
účinku jako při předchozím 
užívání, a přítomnost 
abstinenčních příznaků. Dalším 
kritériem je pokračování 
v této činnosti i přes to, 
že zjevně způsobuje škody 
na zdraví nebo jiné problémy. 
Posledním příznakem 
je postupné zanedbávání 
jiných potěšení nebo zájmů, 
předmět závislosti dominuje 
myšlení i chování. Toto 
je 6 příznaků závislosti, které 
rozeznává mezinárodní 
klasifikace nemocí a s kterou 
pak my odborníci operujeme, 
když potřebujeme závislost 
diagnostikovat nebo ji oddělit 

Dobrý den, pane doktore, 
v tomto rozhovoru 
se budeme bavit o závislosti, 
co si pod tímto pojmem 
může vlastně čtenář 
představit?

Dobrý den, závislost 
z medicínského pohledu 
je jedna z psychiatrických 
poruch. Jedná se o takový 
stav člověka, který mu působí 
závažné problémy, zejména 
duševního rázu. Projevují 
se v chování, v prožívání, 
vlastně v celé osobní rovině 
člověka, ale i v širší sociální 
rovině.

Závislost má šest 
diagnostických kritérií. 
Tím pravděpodobně 
nejzávažnějším kritériem 
je ztráta kontroly nad vlastním 
chováním. Druhým příznakem 

od pouze škodlivého užívání. 

Stáváme se  
otroky sami sebe. 

Nedokážeme 

vlastně svoje 

chování změnit 

ani usměrnit.

To je děsivá představa, 
že ztratím kontrolu 
nad svým chováním. 
Jak se to může stát 
a jak rychle?

Ztráta kontroly nad svým 
chováním se vyvíjí pomalu 
a plíživě. Chování, které 
nám působí potěšení, pomáhá 
ulehčit nějakou těžkou situaci 
nebo sejmout z nás břímě, 
má tendenci být opakováno. 
Bývá odměněno prožitkem, 
kterému se snáze naučíme, 
a stane se pro nás návykem, 

DROGA DOMINUJE 
MENTÁLNÍMU ŽIVOTU JEDINCE, 

VEŠKERÉMU JEHO ČASU

tedy něčím naprosto běžným, 
součástí našeho života. Tento 
návyk nám může postupem 
času způsobovat problémy 
a později může přerůst 
až v závislost, tedy v něco, 
co už je diagnostikovatelné. 
Když si člověk uvědomí, 
že mu takové chování 
může způsobovat nějaké 
problémy a chce snížit 
frekvenci nebo intenzitu, 
tak zjišťuje, že ač se snaží, 
tak se mu to vlastně nedaří. 
Ztráta kontroly je něčím, 
co je subjektivně velmi 
nepříjemné. Stáváme 
se otroky sami sebe. 
Nedokážeme vlastně svoje 
chování změnit ani usměrnit. 

Co si můžeme představit 
pod pojmem bažení? 
Co takový člověk vlastně 
cítí?

Bažení je takový zvláštní český 
překlad pro slovo craving. 
Jinými slovy je to chuť, touha. 
Je to stav mysli, během něhož 
se akutně vyskytuje silná 
chuť na drogu, je doprovázen 
stresem, zvýšenou aktivací 
a pohotovostí jednat. Bažení 
mě nutí oddat se předmětu 
závislosti a zároveň zhoršuje 
můj úsudek a rozhodovací 
schopnosti. V takovém 
stavu touhy a vzrušení můžu 
zapomenout na své předchozí 
rozhodnutí zdržet se užívání 
a snadno podlehnout. 

Droga ovládá 

a usměrňuje 

mé myšlení, 

veškerý čas,  
který mám.

Bažení se může 
objevit kdykoliv, může 
být i neuvědomované, 
pak ho poznáme často 
až z vnějších stresových 
projevů jako jsou napětí 
a neklid. Bažení je akutní 
a intenzivní stav mysli, ale jako 
závislý můžu přemýšlet 
nad svou drogou i ve chvíli, 
když dělám něco jiného. 
Droga ovládá a usměrňuje 
mé myšlení, veškerý čas, který 
mám. 

Říkal jste, že dalším 
diagnostickým kritériem 
je nutnost zvyšování 
dávky drogy, aby člověk 
dosáhl stejného účinku. 
Jak je to možné?

V případě alkoholu to určitě 
zná většina čtenářů. Když 
si poprvé dali nějaký 
alkohol, účinek nastoupil 
ihned a mohl být silný. Když 
by si tu samou dávku alkoholu 
dali podruhé, tak by možná 
zjistili, že k dosažení minulého 
stavu, je potřeba více. Tělo 
si už zvyklo a vy potřebujete 
víc alkoholu k tomu, abyste 
se dostali do minulého stavu 
rozjařenosti nebo opilosti. 

Co člověk prožívá 
u odvykacích příznaků? 

Když si jedinec drogu nedá, 
tak se tělo začne hlásit, 
ozývat. Jedná se o velmi 
nepříjemný stav. Čtenář 
tento stav asi bude znát 
pod slovem absťák. Odvykací 
příznaky nemusí být přímo 
vázané na nějakou drogu, 
vyskytují se i u patologického 
hráčství nebo u závislosti 
na virtuální realitě, nějaké 
virtuální droze. Ty pak nemají 
tak velkou a intenzivní 
tělesnou komponentu, 
projevují se psychosomaticky 
úzkostí, sevřeností, napětím, 
pocením, nutkáním 
vykonat nějakou činnost. 
Je to velmi silný vnitřní tlak, 
který je subjektivně velmi 
nepříjemný.

Mluvil jste o tom, 
že závislý člověk nepřestává 
se závislým chováním i přes 
fakt, že mu způsobuje 
problémy. O jaké problémy 
se může jednat?

Ano, člověk vlastně 
pokračuje v činnosti i přes 
to, že mu způsobuje nějaké 
objektivně zjistitelné 
problémy, z medicínského 
hlediska škody na zdraví. 
Třeba deprese, úzkosti, 
subjektivně nepříjemné 
stavy, které se samozřejmě 
projevují v dalších a dalších 
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oblastech, jako ve vztazích 
nebo v práci. I tyto nepříznivé 
důsledky se často projevují 
tělesně. Některé drogy 
z dlouhodobého hlediska 
člověka přímo zabíjejí, 
devastují některé tělesné 
tkáně, ať už jde přímo 
o mozek nebo ta místa, kudy 
se droga dostává do těla. 

Neblahé somatické následky 
závislosti můžeme vidět 
i u virtuálních drog. Objevují 
se problémy s očima, páteří, 
nebo problémy ve výživě. 
Člověk vlastně není schopen 
odpoutat se od své drogy 
a normálně se najíst. Častá 
je obezita, nebo naopak 
podvyživenost. Negativní 
následky se objevují 
v somatické, psychické 
i sociální rovině. Člověk 
vypadává ze školy, z práce, 
z důležitých vztahů. Objevují 
se konflikty ve všech 
oblastech jeho života. 
Je to součástí závislosti.  

Droga vše  
vytlačuje.  
Není na to 
zkrátka čas.

Člověk se kvůli obstarání 
drogy může dopustit 
i trestné činnosti. Droga 
dominuje mentálnímu 
životu jedince, veškerému 
jeho času. Zanedbává 
své záliby i důležité aktivity, 

mj. relax, odpočinek, 
spánek, ale i své blízké. 
Droga vše vytlačuje. Není 
na to zkrátka čas. 

Jaké jsou nejrozšířenější 
závislosti u nás v České 
republice? 

V tuto chvíli z toho, co víme, 
jsou určitě nejrozšířenější 
závislosti na tzv. legálních 
drogách. Neřeknu vám přesná 
čísla, ale zhruba 1/4 populace 
kouří a z nich je většina závislá. 
To mohou být až dva miliony 
lidí u nás, kteří jsou závislí 
na tabákových produktech 
nebo na nikotinu.  

Na druhém místě bude 
asi alkohol. Asi 80% obyvatel 
užívá alkohol pravidelně, 
až 20 % populace alkohol 
užívá hodně rizikově, tzn. 
pijí denně nebo příležitostně 
vyšší dávky. Dejme tomu 
vypití 3-5 nápojů při jedné 
příležitosti s sebou nese 
nějaká akutní rizika. Třeba 
v opilosti provedou něco, 
co nechtěli.  Zároveň s sebou 
vyšší dávky nesou i vyšší riziko 
rozvoje závislosti. Závislých 
na alkoholu je asi 5-10 % 
dospělé populace, což může 
v Česku představovat zhruba 
750 tisíc lidí. 

Ostatní drogy jsou 
mnohem méně rozšířené 
a nesou s sebou i menší 
celospolečenské riziko 

než tyto legální drogy. 
Třeba marihuanu užívá 
pravidelně také okolo milionu 
lidí. Je důležité rozlišovat 
závislostní potenciál drog. 
Zatímco u některých drog 
jsou následky užívání a možné 
závislosti mírnější, tak naopak 
následky silnějších drog jako 
je pervitin, heroin nebo jiné 
opiáty, mohou být velmi 
vážné. Z opiátových drog 
už dnes není drogou číslo 
jedna heroin. Nahradily 
ho nelegálně užívané 
substituční preparáty jako 
Subutex, Suboxone1. Těchto 
lidí, užívajících drogy injekčně, 
máme odhadem několik 
desítek tisíc. 

Další, již výše zmíněnou 
závislostí, je patologického 
hráčství. Počet hráčů, kteří 
hrají hazardní hry a jsou 
v nějakém riziku, atakuje 
číslo 100 000. Výskyt 
téhle závislosti je u nás, 
v porovnání s ostatními 
zeměmi, na světové úrovni.  
S dalšími přicházejícími 
technologiemi se ukazuje, 
že některé z nich dokážou 
být natolik vtahující, natolik 
lákavé, že zprostředkovaně 

1 Přípravky určené k podpoře léčby 
závislosti na opioidech s účinnou 
látkou buprenorfin, která nahrazuje 
pouliční opiáty a má podobné, 
ale mírnější účinky. Substituční léčba 
pomáhá předcházet abstinenčním 
příznakům a eliminuje rizika 
vyplývající z nitrožilní aplikace.

stimulují centrum slasti 
v mozku. Co nám možná 
chybí, jsou statistiky závislostí 
na virtuálních technologiích. 
Co ale víme, je to, že hraní 
her na počítači je často 
doplňováno závislostí nebo 
souvislostí se sociálními 
sítěmi, kdy hráč nejen hraje 
hru, ale zároveň s někým 
komunikuje, něco sdílí 
či někoho pozoruje. 

Poměrně často 
se setkávám s tvrzením, 
že trocha alkoholu denně 
má dobrý vliv na naše 
zdraví. Co je na tom pravdy? 
A možná by naše čtenáře 
zajímalo, kde už je ta hranice, 
co už je moc? 

No, to je velký mýtus. Světová 
zdravotnická organizace 
říká, že je dobré se alkoholu 
vyhnout úplně, a když 
už tedy potřebujete pít, 
tak pijte tak, abyste při jedné 
příležitosti vypili maximálně 
1-2 skleničky alkoholu. 
U nás v Čechách by to byly 
tedy max půllitr piva, 2 deci 
vína nebo panák, tj. 5 centilitrů 
nějakého destilátu. Ve světě 
je totiž jeden nápoj spíš 
pouze třetinka piva, deci 
vína a panáky jsou menší 
než 5 cl, to jsou dva nápoje 
pro českého uživatele. Podle 
tohoto doporučení pijte 
maximálně tohle množství 
a alespoň jednou týdně 

si dejte den, kdy nebudete 
pít žádný alkohol. Za rizikové 
se považuje jednorázová vyšší 
dávka alkoholu, což může 
být třeba pět nápojů k jedné 
příležitosti. 

Říkáte tedy, že je lepší 
pít v malém množství – 
vyjma jednoho dne v týdnu – 
než se jednou napít pořádně? 

Nejlepší je nepít, 
pochopitelně, ale když už, 
tak pít co nejmíň. Nepít 
nárazově a rovnou hodně. 
Kolem alkoholu jsou rizikové 
mýty, například pan profesor 
Šamánek, kardiolog často 
vystupující v parlamentu, 
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nemocí.

Pokud by některý z čtenářů 
pozoroval u sebe nebo 
u někoho blízkého nějaké
ze zmíněných projevů
rizikového chování,
co v takovou chvíli může
dělat, případně na koho
se obrátit?

Na webu Národního 
monitorovacího střediska 
pro drogy a závislosti 
je možné najít mapu pomoci. 
To je takový rozcestník, 
ve kterém si čtenář podle 
typu problému může najít 
někoho, kdo mu může pomoci. 
Pokud jsem závislý, přiznám 
si to a rozhodnu se léčit, 
pak je důležité neotálet 
a obrátit se na kohokoliv, 
kdo je pro mě dostupný. Třeba 
na svého praktického lékaře, 
který by mě měl nasměrovat 
a odkázat na dostupné služby 
v okolí, které jsou vhodné 
pro daný typ závislosti.  
Praktický lékař by měl navíc 
ze zákona dělat screening 
a ptát se každého svého 
pacienta, jestli kouří, pije 
nebo užívá drogy. Na základě 
toho by mu měl poradit, 
jak dále postupovat a třeba 
podchytit rozvíjející se závislé 
chování v počátcích. Bohužel 
závislosti jsou jedny z těch 
nejpodceňovanějších nemocí. 

Jak vůbec probíhá léčba 
závislosti? 

Tady hodně záleží na tom, 
o jakou drogu, jaký problém
a v jaké míře se jedná.
Velmi často se se závislostí
pojí nějaká další psychická
porucha jako deprese,
úzkostné poruchy nebo
třeba ADHD. Je tedy nejprve
důležité udělat podrobnou
diagnostiku a zjistit, jestli
se jedná „jenom“ o závislost,
nebo jestli je tam toho,
co je potřeba řešit, víc. Druhá
porucha může být podpořena
medikamentózní léčbou
a úleva může být relativně
rychlá. To může pomoct
i samotné léčbě závislosti.

Je zásadní, 

aby se závislý 

chtěl léčit. 

Závislost se léčí na všech 
úrovních bio-psycho-socio-
spirituálních, ve kterých 
se objevuje. U „tvrdých“ 
drog, které způsobují 
intenzivní fyzickou závislost, 
se volí třeba substituční 
léčba. Somatické problémy 
se tedy musí nějakým 
způsobem ošetřit. Následně 
se pracuje v psychické rovině. 
Je zásadní, aby se závislý chtěl 
léčit. Kdo se léčit nechce, 
nebude nikdy spolupracovat 
a do té léčby ani nevstoupí. 
Pracujeme tedy s motivací. 
Prakticky se vyvolává nějaký 
konflikt mezi tím, co závislý 
aktuálně dělá, prožívá 

Sociálně emocionální učení

tvrdil, že užívání červeného 
vína má pozitivní vliv 
na cévy zásobující srdce. 
Měl pravdu, jenomže 
zapomněl dodat, že toto 
střídmé užívání červeného 
vína nebo jakéhokoliv jiného 
alkoholického nápoje zvyšuje 
pravděpodobnost všech 
ostatních nemocí, který 
s užíváním alkoholu souvisejí.

Střídmým pitím 

červeného 

vína si sice 

o pár procent

snížíte riziko

infarktu,
ale zároveň

si o ještě vyšší

procento zvýšíte

riziko výskytu

rakoviny a jiných

nemocí.

Mám na mysli zejména 
osm typů rakoviny, které jsou 
zcela jednoznačně na základě 
epidemiologických studií 
přisuzovaný užívání i nízkých 
dávek alkoholu. Jedná 
se o rakovinu úst, hltanu, 
jícnu, žaludku, tlustého střeva, 
konečníku, ale taky rakovinu 
plic, prostaty a ženských 
orgánů.  Střídmým pitím 
červeného vína si sice 
o pár procent snížíte riziko
infarktu, ale zároveň si o ještě
vyšší procento zvýšíte riziko
výskytu rakoviny a jiných

závislých přála. Třeba 
že se naučí pít s mírou. Když 
klient přijde a říká: „Naučte 
mě užívat drogu s mírou, 
ať nemusím zažívat negativní 
následky a mám z toho 
jen prospěch…“  Takhle 
to bohužel nejde. Myslím si, 
a asi i většina mých kolegů, 
že závislost je doživotní. 
V případě, že závislost ještě 
není plně rozvinutá, je možné 
uvažovat o kontrolovaném 
užívání. Ale myslím si, 
že snazší cestou je se té drogy 
zbavit nadobro. 

Na druhou stranu varianta 
kontrolovaného užívání 
pacientovi umožní 
nadále zůstat v naší péči, 
a to nám dává možnost 
na toho člověka působit, 
ukázat mu široké spektrum 
toho, čeho by mohli 
dosáhnout, a směřovat 
ho k té trvalé abstinenci. 
Nechtít to po pacientech 
hned, nechat je to vyzkoušet, 
vymáchat se v tom, ukázat 
jim možnosti služeb 
pro závislé, které nemají 
za cíl vyléčení, ale stabilizaci, 
ochranu před nejhoršími 
následky a udržení kontaktu 
s nimi.  

My, kdo se pohybujeme 
v adiktologii, jsme 
si vědomi, že tento problém 
je velmi široký, komplexní 
a nemůžeme pomoct 

všem a všechny zachránit 
okamžitě tímto způsobem.  
Léčba je dlouhodobá 
a velmi pomalá. Změny 
přicházejí, ale ne okamžitě. 
Je to hodně individuální. 
Obecně se dá říci, kolik let jste 
byli závislí, minimálně tolik 
měsíců i více očekávejte 
intenzivní léčbu tak, 
aby vám opravdu pomohla.

Stává se, že se klienti 
vrací znovu a znovu 
do lékařské péče, protože 
návrat do reality prostě 
nezvládnou? 

To je velmi individuální. 
Když se závislost pozvolna 
rozvíjí a dlouho trvá, 
tak jsou časté recidivy. Člověk 
se vrací k závislému chování, 
a to samozřejmě zásadně 
zasáhne do jeho života. 
Pokud bychom se po recidivě 
na pacienta dívali jako 
na někoho, komu není pomoci, 
je u něj léčba neúspěšná. 
Zlomili bychom nad ním hůl, 
to by vůbec nebylo efektivní. 
Nelámeme hůl nad nikým. 
Vlastně s tím trochu počítáme, 
že skoro u každého, 
kdo projde léčbou, přijde 
krizové období a může 
se k závislosti vrátit. 

Nelámeme 

hůl nad nikým.

Ti, kteří po jedné léčbě 
dlouhodobě nebo celoživotně 

a co by chtěl dělat. Hrajeme 
na jedno z kritérií, ztrátu 
kontroly. „Nemám kontrolu 
nad svým chování, ale chtěl 
bych mít, chtěl bych v životě 
něčeho dosáhnout, chtěl 
bych být spokojenej, šťastnej, 
ale moje momentální situace 
taková není.“ Když se tohle 
povede dobře rozehrát, 
je možné pacienta udržet 
namotivovaného v další práci. 

S pacientem se pak bavíme 
o tom, jakým způsobem
drogu ze svého života vyjme,
čím ji nahradí, jak napraví
svůj pokřivený denní režim,
jak udělá, aby byl zdravý,
měl práci, funkční vztahy.
Často řešíme problémy,
které se týkají sebehodnoty,
sebevědomí, smyslu života.
Terapeutická práce taky
spočívá v pojmenovávání
těchhle oblastí a smíření
se s tím, že vlastně jsem tím,
kým jsem.

Další součástí léčby je sociální 
složka. Spousta našich 
pacientů, klientů má problémy 
se zákonem, penězi, 
prací, školou. S tím vším 
se jim snažíme pomáhat.  

Je vůbec možné, 
aby se závislý člověk 
uzdravil? 

Uzdravení určitě možné je. 
Jo, možná to není uzdravení 
takové, jaké by si spousta 
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Láska je dovednost a dá se rozvíjet
Rozhovor

nebo nemají nějaké výrazné 
problémy. 

Užívání drog je často 
spojené s nějakým životním 
obdobím – dospíváním, 
mladou dospělostí – 
a přirozeně odeznívá. 
Některé drogy, třeba 
alkohol, jsou tradiční a daná 
civilizace nebo společnost 
ví, jak s nimi má zacházet. 
Nevím, dá se nějak spočítat, 
jestli má u nás požívání 
alkoholu finanční prospěch 
pro společnost? Nebo 
pro fungování společnosti 
jako takové? Že si můžeme 
u alkoholu odpočinout,
v hospodě si zanadávat. Může
to pro nás být nějaký ventil
stresu, frustrace a ve výsledku
to může mít pozitivní dopad.

Týden má 5 pracovních 
dní a člověk se pak potřebuje 
zrelaxovat. Ten alkohol 
v rozumné míře je něco, 
co mu toto vlastně umožní. 
Co mu umožní být součástí 
nějaké komunity, někam 
patřit. Takhle to má asi smysl. 
Ale u některých drog, 
u kterých je vysoký závislostní
potenciál, je velmi sporné,
zda je možné k rekreačním
účelům užít.

Co se tedy dá ještě 
považovat za rekreační 
drogy?

Obecně sem patří drogy, 

které je možné užívat 
takovým způsobem, 
aby to nezasahovalo 
do běžného fungování 
člověka, nevyvolávalo 
to potřebu zvyšovat dávky 
a jedinec se nepropadl 
do závislosti. Určitě sem patří 
alkohol, to je rekreační 
droga číslo 1, i přes docela 
vysoký závislostní potenciál. 
Taky sem určitě patří 
marihuana. Dále se třeba 
mluví o „tanečních“ drogách 
jako je extáze. Určitě mezi 
rekreační drogy nebude 
patřit heroin a pervitin, tady 
už je závislostní potenciál 
opravdu velmi vysoký.  

Co dělat, když jsme třeba 
na nějaké akci, kde je člověk, 
který má „bad trip“. 
Jak mu můžeme pomoci?

Být s ním. Uklidnit ho. 
Pokud je tam hluk, nějaká 
nepříjemná atmosféra, 
odvézt ho někam, kde bude 
ticho, teplo a klid. Každý 
účinek drogy dřív nebo 
později odezní. S tím tripem 
jsou spojené úzkosti, velký 
strach, možná panická ataka. 
Všechno by mělo časem 
odeznít. Pokud se tedy jedná 
pouze o mentální stav, není 
nutné hned volat záchranku.  

V případě, že je tam výrazný 
neklid, agitovanost, hrozí, 
že by si ten člověk mohl ublížit, 
je asi lepší ho pacifikovat, 

abstinují, jsou spokojení 
a šťastní, jsou v podstatě 
výjimkou. Úspěšnost nelze 
měřit pouze abstinencí. Pokud 
bychom to tak chtěli brát, 
fajn, po roce máme třeba 20-
30 % úspěšnost u pacientů, 
kteří dokončili intenzivní 
tříměsíční ambulantní léčbu 
nebo intenzivní 2-3 rezidenční 
léčbu. To se může zdát málo, 
ale v psychiatrii je taková 
úspěšnost vlastně normální. 
Má to ale smysl. Abstinence 
není jediný smysl terapie. 

Terapie směřuje k tomu, 
aby byl člověk spokojený, 
zdravý ve všech ohledech 
svého života. Když opět 
užije drogu, tak už třeba ví, 
na koho se obrátit, získal 
už nějakou představu o tom, 
kam by se jeho život mohl 
ubírat, kdyby s užíváním 
přestal. Že by mohl 
znovu vybudovat nějaké 
vztahy, mít práci, zařadit 
se do společnosti. Tohle 
vše můžeme sledovat 
v tom kritériu úspěšnosti 
vyléčeného člověka. 
Je to mnohem více než jenom 
ta samotná abstinence.

Jaký je váš názor na rekreační 
užívání drog?

Nejdříve bych chtěl upozornit, 
že se jedná o můj názor. 
Statistiky ukazují, že většina 
těch, kdo drogy užívají, 
tak žádný problém nemají, 

klidně fyzickým způsobem, 
a zavolat záchranku. 
Ta zajistí, jestli ten člověk 
nebude nebezpečný sobě 
ani okolí. Nejdůležitější 
ale je být s tím člověkem, 
poslouchat ho, vnímat 
ho, reagovat na něj, 
snažit se mu být nablízku. 
Být mu oporou. 

Já sám mám 
diagnostikovanou 
závislost 

na alkoholu. 

Dvanáct let 
abstinuji. 

Vždy mě zajímalo, jestli 
odborníci, kteří se pohybují 
v adiktologii, mají osobní 
zkušenost s drogami, 
experimentují na sobě. 
Je na tom něco pravdy?  
Platí to i u vás?  

Důvod, proč jsem šel studovat 
psychologii se vlastně týkal 
drog. Můj kamarád zažil 
toxickou psychózu. Z jednoho 
LSD tripu se nevrátil do běžné 
reality a zůstal někde napůl. 
Tento zážitek byl jeden 
z těch, který jsem vyprávěl 
u přijímaček na psychologii.
Chtěl jsem tomu porozumět.
Chtěl jsem vědět, jak bych
mohl pomoci takovým lidem.

Máme statistiky, které ukazují, 
že studenti adiktologie, kteří 
se závislostmi zabývají, mají 
oproti studentům z jiných 

oborů až dvojnásobné 
zkušenosti s drogami. 
Je to něco, co k tomu asi patří. 
Nevím, jestli se dá zobecnit, 
že dobrý psycholog je ten, 
kdo sám zažívá psychické 
problémy, protože pacientům 
může víc porozumět. Empatie 
je v naší profesi důležitým 
nástrojem. Když se podívám 
na své kolegy, kteří se mnou 
pracují, tak je drogová 
minulost relativně časté. 
Já sám mám diagnostikovanou 
závislost na alkoholu. Dvanáct 
let abstinuji. 

Vzhledem k tomu, 
že máte diagnostikovanou 
závislost na alkoholu, není 
pro vás tato práce náročná? 
V podstatě mluvit o alkoholu 
každý den se svými klienty?

Naopak. Myslím si, 
že poskytování terapie 
závislým pacientům 
mně samotnému vlastně 
pomáhá. Vyrovnat se se svou 
vlastní závislostí a mít ji pořád 
před očima. Stále s ní svým 
způsobem nějak pracovat. 
Vnímám to spíš jako ulehčení, 
že se můžu v té oblasti 
pohybovat.

Je něco, co byste chtěl 
našim čtenářům vzkázat? 
Co tu nezaznělo, ale zaznít 
mělo nebo nějaké poselství, 
které byste chtěl čtenářům 
předat?

Myslím, že závislosti 
jsme probrali ze všech 
možných stran. Myslím si, 
že je důležité se těch drog 
nebát, ať už jde o ty látkové 
nebo nelátkové. Neobviňovat 
je z toho, že ony jsou příčinou 
našich problémů. Člověk 
je sám sobě tím největším 
nepřítelem. To on sahá 
po droze, látce, technologii, 
aby si nějak ulevil, udělal 
dobře nebo aby snížil míru 
samoty, prázdnoty, hrůzy, 
úzkosti…  

Člověk 

je sám sobě 

tím největším 

nepřítelem.

Když jsme ve styku 
s lidmi, kteří trpí závislostí 
a my se jim snažíme pomoct, 
jsme nablízku lidem, kteří 
vlastně hrozně trpí. Obviňovat 
trpící, nemocné uživatele 
je něco strašně krátkozrakého. 
Je to jednoduché řešení. 
Odstrkování těchto lidí 
na okraj společnosti mnohdy 
způsobuje nejvíc problémů. 
To samé platí se zakazováním 
těch technologií, látek. 
Může to ve výsledku vyvolat 
opačný efekt.  To bych 
chtěl, aby si čtenáři odnesli. 
To lidské, to člověčí. 

Děkuji za Vaši otevřenost 
a odpovědi na otázky.

ROZHOVORROZHOVOR ROZHOVORROZHOVOR
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také úzkosti, zvýšená agrese, 
a dokonce i psychóza1. 

Proč jsou pro nás  
elektronická zařízení 
tak neodolatelná? 

Jedním z důvodů 
je únik. Může se jednat o únik 
od každodenních povinností, 
ale i o únik od svých pocitů. 
Představte si, že nejste 
spokojení s tím, jak vypadáte, 
cítíte se osamělí, máte pocit, 
že Vám nikdo nerozumí. 
Škola Vás nebaví, nemáte 
kamarády a Vaši rodiče 
se rozvádějí. Kdybyste mohli, 
chtěli byste se na nějaký 
čas ztratit? Ve hrách můžete 

1 Též tetrisový efekt. Forma 
psychotického záchvatu, který 
vzniká v případě, kdy nadměrné 
hraní, které bývá spojeno 
s nedostatkem spánku, nabourává 
rozpoznávání hranic mezi fantazií 
a realitou.

být v jakémkoliv světě 
a kýmkoliv se Vám zachce. 
Můžete mít kouzelnou 
moc a dobývat svět. 

Jiný příklad: Jste extravertní, 
přátelská a velmi pohledná 
dívka. Všechno Vám vychází, 
všichni Vás mají rádi. 
Hry v tomto případě nejsou 
tak atraktivní jako sociální 
sítě. Na těch nás přitahuje 
zpětná vazba v podobě 
„lajků“ a komentářů. Uživatel 
při sdílení příspěvku riskuje 
– bude mít můj příspěvek 
dostatečné množství „lajků“? 
Právě nejistota zpětné vazby 
nás více motivuje po ní toužit. 

Dalším důvodem je rychlý 
a snadno dostupný přísun 

dopaminu2. Zatímco čokoláda 
zvyšuje dopamin o padesát 
procent, videohry ho zvyšují 
o sto procent (stejně jako sex). 
Frontální kůra mozková3 není 
plně vyvinutá až do dvaceti 
let. To znamená, že k tomu, 
aby měl člověk dostatečně 
vybudovanou silnou vůli, 
je potřeba dosáhnout tohoto 
stupně neurobiologického 
vývoje. Z tohoto důvodu 
má mladší jedinec větší riziko 
k rozvoji závislosti. 

2 Též hormon štěstí nebo hormon 
neřesti. Neurotransmiter příjemných 
pocitů, je podstatný v procesu 
závislosti.

3 Část mozku, která je zodpovědná 
za kontrolu impulzů, umožňuje 
nám přemýšlet dopředu a zvažuje 
následky.

Při léčbě netolismu hraje 
významnou roli psychoterapie, 
která u vážnějších případů 
může být doplněna o farmaka. 
Odbornou pomoc se však 
rozhodne vyhledat jen malé 
množství lidí, kterých se tento 
problém týká. Důvody mohou 
být různé. Může to být nízkou 
informovaností či popíráním 
závislostního chování. 
V lepším případě se může 
stát, že si jedinec své chování 
sám nebo s pomocí blízkých 
uvědomil a rozhodl 
se s tím něco dělat svépomocí. 

Jak si můžeme 
sami pomoci, když 
si uvědomíme, 
že trávíme příliš času 
online? 

Internet se stal každodenní 
součástí našich životů. 
Užíváme ho ke studiu, 
při práci, k nakupování, 
ke spojení se s blízkými, 
k zábavě nebo také 
k rozptýlení během nudy. 
Zkrátka nám poskytuje celou 
řadu výhod a sám o sobě 
škodlivý není. Každá mince 
má však dvě strany. V případě 
výrazného nadužívání 
internetu mohou být v jeho 
nepřítomnosti u jedince 
vyvolány abstinenční příznaky. 
V takovémto případě mluvíme 
o netolismu, který můžeme 
definovat jako chorobnou 
závislost na internetu ve všech 
jeho podobách. To znamená, 
že sem patří počítačové hry, 
sociální sítě, kontrolování 
emailů, surfování a veškeré 
internetové služby. Šířeji 
můžeme tento jev nazývat 
jako závislost na virtuálních 

drogách, k nimž patří rovněž 
smartphone a televize.

Jaké příznaky můžeme 
u netoliků zpozorovat? 

Obvykle se objevuje ztráta 
kontroly nad časem, který 
jedinec věnuje internetu. 
Aby mohl být déle připojen, 
začíná zanedbávat svůj 
spánek. V důsledku toho 
přehlíží své pracovní či školní 
povinnosti, což může vyústit 
ve zhoršené výsledky. Dochází 
také k pozvolné ztrátě přátel 
a oslabení vztahu s rodinou. 
Dále můžeme zpozorovat 
negativní následky v oblasti 
fyzického zdraví, kterými jsou 
například bolesti drobných 
kloubů, přetěžování zraku 
a sedavý životní styl. Mezi 
psychické projevy patří 
pocity prázdnoty či zvyšující 
se napětí. Objevit se mohou 

VIRTUÁLNÍ DROGY
TEREZIE NIEDERHAFNEROVÁ

Představte si, že vedete příjemný rozhovor s kamarádkou v kavárně. Zavibruje 
jí telefon. Rozhovor tedy přerušíte. Zatímco ona si kontroluje zprávy a odpovídá 

na ně, Vy se podíváte z okna a uvidíte otce se synem – oba na telefonu. Přesměrujete 
pohled zpět do kavárny a u vedlejšího stolu spatříte skupinku vysokoškoláků – všichni 

na telefonu. Na druhé straně vidíte pár na rande, který místo na sebe kouká rovněž 
do svých telefonních obrazovek. Možná už je čas zkontrolovat i tu Vaši. Co kdyby 

se náhodou něco zajímavého dělo… Poznáváte se v tom?

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA
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TEREZA RYZÁKOVÁ

Drogy mě začaly zajímat 
v dospívání. Četla jsem 
v té době různé romány 
a nedokázala jsem pochopit, 
jak je možné, že existuje 
v životě něco tak skvělého, 
kvůli čemu člověk svůj život 
vlastně zahodí. Přibližně 
od sedmé/osmé třídy jsem 
začínala zkoušet cigarety 
i trávu a v deváté třídě 

jsem se dostala k pervitinu, 
který jsem cíleně vyhledala. 
Když jsem si poprvé šňupla, 
tak mi to nepřipadalo 
tak skvělé, jako v těch 
knížkách, a proto jsem hned 
napodruhé užila injekčně. 
Vždycky jsem byla hrozně 
klidná, hodná holčička 
a pervitin ve mně vzbudil 
jakousi energii, která 
mi scházela. Dával mi přesně 
tu druhou stranu, kterou jsem 
hledala.

Netrvalo moc dlouho, 
než se to doma provalilo. 
Je to samozřejmě očividné, 
když máte vpichy na rukách. 
Moje výsledky ve škole navíc 
začaly být katastrofální 
a jsem ráda, že mě vůbec 
nechali projít devátou třídou, 
protože jsem tam většinu 
času nebyla. Do toho jsem 
se třeba tři dny nevrátila 
domů, několikrát jsem byla 
hledaná policií a podobně. 

Máma mě v té době neměla 
„kam dát“, jelikož jsem byla 
nezletilá a nikde nebylo 
léčebné zařízení, do kterého 
by mě mohla umístit. Nastal 
spíše konflikt se sociálkou 
a řešilo se, jestli půjdu 
do pasťáku. 

Místo toho mě máma  
odvezla na dvouměsíční 
dovolenou do zahraničí. 
Já jsem však toho názoru, 
že když člověk nechce, 
tak jeho touhu nikdo z okolí 
nedokáže „zabít“. Proto  
jsem už na té dovolené  
věděla, že hned jakmile 
přijedu, tak zase půjdu 
za mýma známýma. A to  
jsem taky udělala. Bylo 
to však poprvé, kdy jsem 
začala přemýšlet nad tím, 
jestli je to pro moje tělo  
vůbec dobré, protože jsem 
se z toho ten večer pozvracela 
a bylo mi opravdu špatně. 
Vzápětí to však odeznělo 

BÁRA BRANNÁ

PŘÍBĚH ZE ŽIVOTAPŘÍBĚH ZE ŽIVOTA

ZDROJEM MÉ POTŘEBY 
BRÁT DROGY BYLA 

SPIRITUALITA

Řešením může být digitální 
minimalismus, který spočívá 
v tom, že se koncentrujeme 
na malý počet digitálních 
činností, jež pro nás mají 
největší význam. Pomoci 
může také plánování, 
kdy si vyhradíme omezený 
čas, během kterého máme 
v úmyslu být online. V dnešní 
době se bez telefonu 
téměř ani nehneme 
z místnosti. Zkuste ho někdy 
„zapomenout“, nenechat 
se rušit a jen tak si být – 
ať už sami se sebou nebo 
s ostatními.

Fenomény, které se mohou 
pojit s netolismem:

Phubbing 
(z angl. „phone“ a „snubbing“)

Chování, během něhož svou 
nevšímavostí, ke které dochází 
kvůli používání smartphonu, 
urážíme druhého. Takovéto 
přehlížení může mít negativní 
dopad na naše vztahy.

FOMO 
(z angl. „fear of missing out“)

Strach z promeškání nebo 
strach, že o něco přijdeme. 
Tento jev je spojen s užíváním 
sociálních sítí, kdy nechceme, 
aby nám unikly příspěvky 
od našich přátel. S tím se také 
pojí pocity frustrace, jelikož 
dochází ke srovnávání 
se s ostatními.  

Nomofobie  
(z anglického „no mobile 
phobia“)

Jedná se o chorobný strach 
ze ztráty signálu nebo wifi 
připojení a bytí bez mobilního 
telefonu. Člověk tak pociťuje 
úzkost z toho, že nebude moci 
telefon používat.

Technoference 
(z angl. „technological“ 
a „interference“)

Tento jev můžeme popsat 
jako zasahování moderních 
technologií do života. Jedná 
se o potřebu ustavičně 
přerušovat všední 
aktivity kontrolováním 
mobilního telefonu či jiných 
elektronických zařízení.
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a naskočila jsem do původního 
rytmu užívání.

Odmalička 

jsem si vlastně 

připadala „divná“, 

jiná než ostatní. 

Cítila jsem 

se hodně sama, 

nestála jsem 

moc o společnost 

a raději jsem 

si pořád něco 

čmrkala.

Od malička jsem si vlastně 
připadala „divná“, jiná 
než ostatní. Cítila jsem 

se hodně sama, nestála jsem 
moc o společnost a raději 
jsem si pořád něco čmrkala. 
Moji rodiče se rozvedli, 
když mi byly dva roky. Otec 
byl těžký alkoholik, trpěl 
schizofrenií a moji mámu 
týral. Máma si poté našla 
nového muže, ale já jsem 
ho nedokázala přijmout. 
Byl to pro mě cizí chlap, který 
se mě chtěl najednou dotýkat 
a brát mě na ramena, což bylo 
hrozně těžké. Jak jsem měla 
předstírat, že ke mně patří 
nebo že je to můj otec? 
I když za námi vždycky stál 
a myslel to dobře, bohužel 
na nás přenášel svou tvrdou 

výchovu. Nepřiměřeně 
nás bil nebo jsme třeba 
museli stát několik hodin 
v koutě. Vybavuji si okamžiky 
velké úzkosti a strachu, když 
jsem se schovávala ve skříni 
a bála jsem se nahlas dýchat, 
aby mě nenašel. 

Začala jsem 

se uzavírat 

do sebe, malovat 

si různé obrázky 

a mámě jsem 

říkala, že není mojí 

mámou, protože 

ta pravá je na jiné 

planetě.

Nemůžu říct, že bychom byli 
rodina, kde by se rodiče hádali 
nebo bili. Jezdili jsme třeba 
na společné dovolené a bylo 
to super, ale rodiče neměli 
dostatek času. Dohromady 
nás bylo doma sedm dětí – 
byli jsme dvě spojené rodiny 
– a už v dětství se stávalo, 
že mě zapomínali ve školce. 
Začala jsem se uzavírat 
do sebe, malovat si různé 
obrázky a mámě jsem 
říkala, že není mojí mámou, 
protože ta pravá je na jiné 
planetě. Do toho se mi děly 
divné věci – například jsem 
vídávala paní, která seděla 
na mé posteli. Mamka 
se mnou pak ve 12 letech lítala 
k psychologům, na hypnózu 
a na různý vymítání, 
ale nic z toho mi vůbec 

nepomáhalo. Samozřejmě 
je možné, že tomu byla 
moje psychika velice 
nakloněná, vzhledem k tomu, 
že můj otec trpěl schizofrenií. 
A drogy to později ještě 
víc prohloubily. Na druhou 
stranu to přímo takto 
říct nemůžu, protože 
to neodpovídá mým zážitkům.

Po základní škole jsem 
se dostala na to nejhorší 
učiliště v Brně. Jednalo 
se o soukromou školu, 
ve které byla komunita 
ztracených duší 
a rozmazlených dětiček, 
které hodně sportují a nemají 
čas se vzdělávat, takže 
jim to rodiče platí. A podle 
toho to taky vypadalo. 
V té době jsem se zároveň 
odstěhovala od rodičů 
k tehdejšímu příteli, který 
byl taky uživatel pervitinu. 
Abychom to nějak zvládli, 
musela jsem chodit do práce, 
což se podepisovalo na mých 
výsledcích ve škole. Postupně 
jsem se v tom však naučila 
chodit a zjistila jsem, že není 
problém se všechno doučit 
během jedné noci, tak abych 
to udělala.

Když mě známý 

poprvé nastřelil, 

tak jsem vylezla 

na střechu 

paneláku, kde  

jsem si jen lehla 

a cítila jsem, 

jak jsem konečně 

součástí toho, 

co hledám. 

Na začátku byl pervitin 
můj nejlepší přítel. Někdo, 
kdo je tam neviditelně 
se mnou a ukazuje 
mi, kam až je možné 
se dostat. Lidi říkají, 
že je to chemie a není 
možné, aby se skrze 
něj „něco otevřelo“. 
Pro mě to však bylo 
něco mnohem více 
než houbičky či LSD. 
Když mě známý poprvé 
nastřelil, tak jsem vylezla 
na střechu paneláku, 
kde jsem si jen lehla a cítila 
jsem, jak jsem konečně 
součástí toho, co hledám. 
Prázdno a samota, které 
jsem jinak cítila se úplně 
rozplynuly a místo toho 
jsem se ocitla v jednotě. 
Jindy jsem užila pervitin 
a sedm hodin jsem 
meditovala na balkoně. 
Cítila jsem při tom, 
že jsem se úplně rozložila, 
až zůstal jen jeden jediný 
atom, který lítá kdesi 
ve vesmíru. Vždycky jsem 
si to zapisovala, takže 
jsem věděla, že to asi není 
úplně „normální“ zážitek, 
ale pro mě to tehdy 
byl určitý typ relaxu, 
spojení se sebou a s něčím 
vyšším. 

Prošla jsem pod rukama 
hodně terapeutům, ale nikoho 
za celou dobu nenapadlo, 
že zdrojem mé potřeby 
brát drogy byla spiritualita. 
Nejdřív jsem pervitin 
vnímala jako dobro – něco, 
co mě varuje a co mi ukazuje 
Boha. Nicméně čím víc jsem 
do toho vstupovala, tím těžší 
bylo z toho odejít. Postupně 
se to zcela otočilo a proměnilo 
se to v čisté zlo. Začala jsem 
vidět mrtvé – mluvili na mě, 
sahali na mě a byli pořád 
se mnou. Do toho začali 
v rodině umírat mí blízcí, 
začala jsem ve všem vidět 
spojitosti a měla jsem pocit, 
že jsem někde, kde nemám 
být. 

Na pervitinu 

je totiž člověk 

opravdu chladný 

– je tam jen jasný 

řád, ale láska 

chybí.

V 19 letech jsem měla první 
dítě a v 24 letech přišlo na svět 
druhé. Můj muž o mém užívání 
věděl od začátku, protože 
mě hned první den nachytal 
při kouření ve vaně. Nicméně 
spoléhal na to, že čím dřív 
budeme mít děti a svatbu, 
tím dřív to bude pryč. V obou 
těhotenstvích jsem užívat 
přestala a myslela jsem 
si, že už znovu nezačnu. 
Zároveň jsem však v průběhu 
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odpočítávala dny a jakmile 
jsem odkojila, tak jsem 
si rovnou naplánovala setkání 
se svou bývalou komunitu. 
Po prvním dítěti jsem pervitin 
jen kouřila, což nepřináší 
takovou euforii a jste 
schopní se mnohem více 
kontrolovat. Mám pocit, 
že to děti nezaregistrovaly, 
ale na druhou stranu si nejsem 
jistá. Na pervitinu je totiž 
člověk opravdu chladný – 
je tam jen jasný řád, ale láska 
chybí. Člověk raději třikrát 
utře kuchyňskou linku, 
než aby objal své dítě. 

Poté, co jsem se rozhodla 
abstinovat, jsem prošla dvěma 
relapsy1. V obou případech 
jsem měla nutkání navštívit 
tu „druhou stranu“. Tolik 
mě to tady vysilovalo, že jsem 
se zase chtěla vrátit do svého 
bezpečného prostředí. 
Zároveň mě zajímalo, jestli 
se znovu objeví mrtví, když 
se tam vrátím… Nestalo 
se to ani v jednom z případů. 
Démonický svět byl pryč. 
Po druhém relapsu jsem byla 
navíc tak odporně odpojená, 
že tam moje duše v tu chvíli 
ani nebyla. Vzala jsem 
si tedy prášky a šla jsem spát. 
Nicméně i přesto, že jsem byla 
rok čistá, tak se nic nezměnilo. 

Dokud si můžete říct, 

1 Návrat k užívání drogy po období 
abstinence, často doprovázený 
návratem příznaků závislosti.

že to, co se vám děje v hlavě, 
je z drog, tak je možné 
na to pohlížet alespoň 
s částečným odstupem. Když 
to ale pokračuje i bez nich, 
tak je to neskutečný nápor 
na psychiku a já jsem v tomto 
stavu byla tři roky. Postupně 
jsem přestala cítit jakoukoliv 
naději nebo možnost úniku, 
což vyvrcholilo pokusem 
o sebevraždu. 

Po tom, co jsem skočila 
z třiceti metrů ve mně něco 
umřelo. Zůstalo to tam. 
Od té doby mám pocit, 
že je každý můj krok nějak 
veden. Skoro jako bych 
nemusela téměř nic dělat 
a všechno krásně plyne 
a navazuje. Každé ráno, 
když se vzbudím, cítím to, 
co jsem dřív hledala jenom 
v těch drogách. I když jsem 
teď sešroubovaná od páteře 
až po nohy, tak mám konečně 
pocit, že žiju. 

Od té doby, co abstinuji 
se změnilo úplně všechno. 
Od každodenního nastavení 
přes rodinu, všechny vztahy 
až po myšlení. Nastoupila 
jsem na místo recovery 
koučky2 a vedu individuální 
2 Recovery kouč je člověk, který 
absolvoval základní výcvik recovery 
koučování a při pomoci druhým 
vychází ze své vlastní náročné 
životní zkušenosti. Ve svém základu 
je recovery kouč peer pracovníkem, 
s tím rozdílem, že se musí 
systematicky učit, jak se svou 

i skupinová sezení s klienty, 
kteří chtějí svou zkušenost 
sdílet s někým, kdo si prošel 
něčím podobným. S mojí 
minulostí jsme na stejné lodi 
a naše vztahy jsou o přátelství, 
porozumění a pochopení.

Také jsem začala 

pracovat na tom, 

abych se byla 

schopná propojit 

i bez drog. 

Otočil se mi v podstatě celý 
život. Jediné, co se nezměnilo, 
je, že mám víru, za kterou 
si stojím. Věřím tomu, 
že to, co se dělo, bylo 
způsobeno něčím vyšším 
a že je svět tvořen více 
realitami, do kterých můžeme 
vstoupit, a do kterých 
nám můžou otvírat dveře 
drogy nebo jiné látky. 
Pak už je to jen o tom, 
zda se tam člověk ztratí, 
anebo najde cestu zpátky. 
Lituju toho, ale nic z toho, 
co jsem prožila, bych nevrátila. 

 

zkušeností pracovat, aby mohl 
ostatní doprovázet na cestě 
zotavení.

K názornému příkladu 
si vybereme dívku, která 
se zamilovala. Zažívala období 
plné extáze, vzrušení a lásky, 
které si myslela, že nikdy 
neskončí. Chtěla ho prožívat 
už napořád. Najednou 
však lásku ztratila a toto 
okouzlující období vystřídaly 
pocity zoufalství, negativní 
myšlenky a sebezničující 
chování. Potřebovala nutně 
novou lásku a cítit všechno 
znovu. Našla další vztah. 
Jenže ani v tom to, bohužel, 
nevyšlo, je zpátky u výkyvů 
nálad. Touží po lásce víc a víc. 
Je skoro až posedlá touhou 
ji opět prožívat, i když 
tvrdí, že už se nechce nikdy 
zamilovat.

Vidíme, že se u ní prostřídaly 

opakovaně cykly extáze z lásky 
a pocity zoufalství při ztrátě, 
což je obdobné u jevů 
spojených se závislostmi, 
jako jsou drogy, alkohol 
či hazard. Můžeme tedy 
tvrdit, že je závislost na lásce 
a romantických vztazích 
podobná těmto závislostem?

Proč tomu tak je?

Řada studií naznačuje, že jsou 
stavy zamilovanosti spjaty 
s biochemickými reakcemi1 
v mozku, které zahrnují 
hormony dopamin,  
oxytocin, vazopresin 
a serotonin2. Díky těmto 
hormonům se cítíme dobře 
1 Reakce, která probíhá uvnitř živého 
organismu za účasti enzymů.

2 Hlavní hormony, jež ovlivňují stav 
štěstí – biochemii mozku.

a získáváme motivaci 
pro opakování činností, 
které nám zajišťují jejich 
vyplavování. Mohou tedy hrát 
roli při vzniku závislosti.

Zároveň tyto reakce zapojují 
oblasti mozku, jež hrají 
velkou roli při rozvoji důvěry, 
vytváření pocitu slasti 
a přináší odměnu. Spojitosti 
mezi tímto a závislostí byly 
již několikrát prokázány. 
Vědci ve svých studiích 
zdůrazňují podobnost mezi 
člověkem pod vlivem drog 
a zamilovaným člověkem, 
který má soustředěnou 
pozornost na jednoho jedince. 
Stejný stav totiž může 
být i u drog, kdy je pozornost 
soustředěná pouze na danou 
látku.

JSEM NA TOBĚ    

NIKOL MITRENGOVÁ

ZÁVISLÝ…  
V písních, filmech či v každodenních rozhovorech lidí je obvyklé používání frází  

jakými například jsou „potřebuji tě“ a „jsem na tobě závislý“, z nichž dokážeme  
lehce vyvodit, že zamilovaný člověk pociťuje velkou náklonnost k druhému, která se  

nedá přehlížet. A pokud vztah skončí, cítí bolest, smutek, ztrátu a u některých  
to může vyústit až v depresivní stavy.
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Lze rozlišit dva hlavní přístupy, 
které se zaměřují na lásku 
a závislost. První, zúžený 
přístup, obsahuje extrémní 
případy3. Druhý  
přístup je širší a zahrnuje 
i „normální“ romantické 
vášně. Z prvního zúženého 

3 Sexuální nutkáni, toxické 
či násilné vztahy, abnormální vazby, 
ignorování negativních vztahových/
životních důsledků

pohledu tedy 
můžeme říct, 
že osoba trpí 
určitým typem 
závislosti, pokud 
se u ní projevuje 
abnormální sexuální 
nebo vztahové 
chování, které 
jakkoliv  
souvisí s láskou. 
Popřípadě  
její touha po lásce 
narušuje  
běžné funkce 
každodenního  
života, znemožňuje 
prožívat zdravé 
vztahy nebo 
s sebou nese jiné 
negativní důsledky 
pro ni nebo 
pro ostatní. 

Představte 
si však na sobě 
běžný příklad 
ze života. Zamilujete 
se a na druhého 
člověka si během 
dne, kdy něco 

děláte, několikrát 
vzpomenete. Máte při  
myšlenkách na něj příjemné 
pocity a těšíte se, až ho zase 
uvidíte. Třeba o víkendu, 
nebo jste si slíbili, že zajdete 
po práci či škole na procházku. 
To je zcela normální a v životě 
Vám to nijak nebrání. Jste 
dva různí lidé, kteří mají 
každý své, ale kráčí spolu, 

schází se a podporují. Je i toto 
považováno za závislost?

Dva výzkumníci, Burkett 
a Young, ve své práci popisují, 
že je mezi oblastmi mozku 
a neurochemickými látkami, 
které se podílejí na závislosti 
a sociální náklonnosti, velká 
shoda. Z širšího přístupu, 
tak naznačují, že i běžný 
romantický vztah může 
mít podobu lehké závislosti. 
V případě, že se ve vztahu 
objevuje sexuální rovina, 
pak jejich názor podporuje 
svou prací i Margolis, 
který uvádí, že nejsilnější 
a velmi oblíbenou „drogou“ 
je sex. Během orgasmu totiž 
dochází k přílivu serotoninu4 
a chvilkovému uvolnění svalů.

Potřeba bezpečné 
základny

Významnou roli 
v tomto tématu hraje i teorie 
attachmentu5 v partnerských 
vztazích. Působí zde totiž 
vliv typu citové vazby, kterou 
si neseme z dětství 
a přenášíme ji na naše 
pozdější vztahy. Lidé s jistým 
a úzkostným typem tuto 
formu závislosti přijímají, 
zatímco vyhýbavé typy 
ji potlačují.

4 Značnou roli zde hrají ale i dopamin 
a endorfiny.

5 Teorie Johna Bowlbyho a Mary 
Ainsworth. Typy vazby: bezpečná 
(jistá), úzkostná, vyhýbavá 
a dezorganizovaná.

Emoční jedení

Zdroj: instagram.com/nellys.foto

Určité míry závislosti 
ve vztazích se ale není třeba 
obávat. Z výzkumné studie Dr. 
Jamese Coana6 plyne, že lidé, 
kteří mezi sebou mají blízký 
vztah, ovlivňují vzájemně 
své emoční a psychické stavy. 
Pár, který se stane jednotný, 
má z pohledu evoluce značnou 
výhodu. A udržovat si odstup 
od partnera jen proto, 
že nechceme být závislí, není 
naší biologickou přirozeností. 
Navíc zde existuje jakýsi 
paradox, kdy teprve v případě 
bezpečí a s krytými zády, 
dokážeme plně vykročit 
do světa. U lidí s úzkostným 
typem je proto velice důležité, 
koho si zamilují, jelikož 
bezpečnou základnu potřebují 
nejvíce. Je pro nich typická 
potřeba ujišťování a zaobírání 
se svými vztahy. Například 
ve vztahu s vyhýbavým typem 
se mohou lehce ocitnout 
na emoční horské dráze. 
Může se tak stát, že časté 
obavy a neštěstí, proložené 
krátkými chvilkami štěstí, 
začnou zaměňovat za lásku, 
a pak se jim z takového vztahu 
těžko odchází.

Závěr

Když si to tedy shrneme, 
závislost na lásce a vztazích 

6 Ředitel laboratoře pro afektivní 
neurovědu na Virginské univerzitě. 
Ve své práci zkoumal vliv blízkých 
i vzdálenějších sociálních vztahů 
na naše emoční prožívání.

nemá přesně definovanou 
hranici a z etického hlediska 
je obtížné ji určit. Je však 
jasné, že existují spojitosti 
se závislostmi na návykových 
látkách. Pokud se podíváme 
na extrémy, ať už se jedná 
o lásku, sex, drogy či jídlo, 
nikdy to nebude pro člověka 
bezpečné a prospěšné. 
Ale malá míra závislosti 
ve vztahu je z pohledu 
teorie attachmentu téměř 
nevyhnutelná a dokonce 
prospěšná.

Koneckonců, ať už se  
jedná o užívání drog 
nebo romantickou lásku, 
tak v případě, kdy lidem 
způsobují újmu či utrpení, 
bychom vždy měli dojít 
k jednomu závěru. Těmto 
lidem by měla být nabídnuta 
podpora či možnost léčby. 
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ZÁVISLOST:
NEMOC, 
SELHÁNÍ?
Ze svého dětství nemám příliš 
vzpomínek. Oba mí rodiče byli 
závislí na alkoholu. Máma 
nás poměrně brzy opustila, 
a tak nás s mladším bratrem 
vychovával jen otec.

Pamatuji si, jak jsme každý 
večer u okna vyčkávali 
na příchod táty. 
Lomcovala námi 
v ty chvíle tornáda emocí. 
Když se vracel poměrně 
brzy, spadl nám kámen 
ze srdce. Znamenalo to, 
že není příliš opilý. V takovém 
stavu s ním byla docela 
legrace – dělával stojky 
na hlavě, vyprávěl historky… 
Pokud jsme ho však z dálky 
zahlédli až později, přepadal 
nás strach. V tomto stadiu 
opilosti nám nadával, křičel 
po nás a byl agresivní. 
Ostatně stejně agresivní, jako 
bývával ve střízlivosti. Jeho 
tělo vyžadovalo určitou dávku 

alkoholu v žíle, jinak se měnil 
v monstrum. Pořád jen křičel, 
křičel a křičel… Vybíjel 
si tím vztek.

V sousedství se vědělo, 
v jakých podmínkách 
s bratrem vyrůstáme. Často 
k nám jezdila policie. Styděla 
jsem se. Děti ve škole tomu 
nepomáhaly. Pro ně jsme 
byli jiní – ti sourozenci, 
kterým oblečení šije babička, 
protože nemají peníze 
pomalu ani na přežití. Stala 
jsem se terčem šikany. 
Kvůli nízkému sebevědomí 
se se mnou později rozjel 
kolotoč vyhledávání 
si nesprávných partnerů. 
Můj život byl jeden velký 
chaos.

Tušila jsem, že táta není 
v hloubi duše špatný člověk. 
Trvalo mi dlouho, než jsem 
rozklíčovala příčinu jeho 

sklonů ke stavům věčné 
opilosti. Babička z tátovy 
strany, se kterou jsme 
si byly vždy velmi blízké, 
mi jednou vyprávěla příběh 
o jejím manželovi, který 
pracoval jako voják. Když 
byl táta malý, sliboval mu, 
že se z misí na Slovensku 
vždy vrátí v přesný 
den a čas. Táta ho jako malý 
kluk chodíval ve slíbenou 
dobu čekat na nádraží. 
Vyhlížel příjezd vlaku, 
ze kterého měl vystoupit 
otec ve vojenské uniformě. 
Vlak přijel, jenže 
on z něj nevystoupil. 
Tak tam táta čekával 
až do noci, než projela 
spousta vlaků, ale jeho otec 
nikde. Většinou se vracel 
o několik dní později. 
Tak si můj táta už v útlém 
dětství vypěstoval strach 
z opuštění. Strach, který 

LEA SLIŽOVÁ

NEBO 

přešel v hororovou realitu, 
když odešla moje máma. 
Na svůj žal nenašel vhodnější 
lék než utápění v alkoholu1.

Domnívám se, že velkou 
roli v propuknutí otcovy 
závislosti, a zejména v jeho 
pozdějších nefunkčních 
výchovných strategiích, 
sehrála absence jeho otce. 
Chyběl mu rodičovský vzor, 
ke kterému by mohl vzhlížet. 
Obávám se, že i já jsem 
později ve výchově svých 
dětí napodobovala některé 
z těchto nefunkčních vzorců. 
V tomto ohledu je to trochu 
začarovaný kruh – jako 
kdybychom měli v sobě 
nějakou nevědomou tendenci 
opakovat chyby svých předků. 

Nyní jsem dospělá, 
mám vysokou školu 
a dvě děti. Z našich 
problémových rodinných 
vztahů zbyly jen vzpomínky. 
Po letech jsem zjistila, 
že se v životě dá urovnat 
cokoli. Chce to jen spoustu 
práce na sobě samém, 
pochopení vůči druhým 
a lpění na naději a optimismu. 
Můj otec si našel před 
lety novou manželku, 
1 Považuji za důležité podotknout, 
že se nedá považovat tento 
traumatický zážitek z dětství 
za jedinou příčinu propuknutí 
alkoholismu. Rodinné historie 
a vztahy jsou košaté. Nelze tuto 
problematiku chápat zkratkovitě 
jako „příčina=následek“.

která ho drží od alkoholu 
v bezpečné vzdálenosti. 
Lahve vodky se mu podařilo 
vyměnit za knihy, které 
zaplnily veškeré místnosti 
v domě od podlahy 
až po strop. Tam, kde nejsou 
knihovny ani poličky 
přetékající literaturou, visí 
na zdech obrazy z jeho výprav 
po horách. Žijí šťastně, starají 
se už o třetího opuštěného 
pejska v řadě a volný čas tráví 
z velké části v kostele. 

Konzumace alkoholu 
je integrována hluboko 
do struktury české kultury. 
Popíjení alkoholických nápojů 
se stalo normální součástí 
našeho života. Nedokážeme 
si bez něj představit rodinnou 
oslavu, sešlost s kamarády 
nebo i běžný páteční večer. 
Kdy se však z nevinného 
popíjení stává závislost? 
Jak asi tušíte, pohybujeme 
se na tenkém ledě… proto 
poměrně velká část naší 
populace konzumuje alkohol 
v množství, které je pro zdraví 
škodlivé. Jeho patologické 
dopady si však často 
neuvědomujeme nebo máme 
tendenci je bagatelizovat. 
Přitom závislost na alkoholu 
není spojená jen se zdravotním 
stavem, ale také s psychickými 
poruchami. Závislost nemá 
dopady pouze na člověka 
samotného, ale na celou 
společnost. Dle nejedné studie 

vedl alkoholismus u člena 
rodiny k rozpadu celého 
rodinného systému. 

Alkoholismus jde s agresí 
různého druhu bohužel 
ruku v ruce. Výzkum 
zabývající se verbální 
agresí u manželských párů, 
který srovnával skupinu 
alkoholiků a nealkoholiků 
došel k jednoznačnému 
závěru; verbální agrese 
je významně častější 
u manželů alkoholiků a jejich 
manželek než u demograficky 
odpovídajícího srovnávacího 
vzorku nealkoholiků.

Alkoholismus je nemoc. 
Stejně jako například u poruch 
příjmu potravy, poruch 
osobnosti a dalších duševních 
onemocnění zde hraje roli 
genetická predispozice2. 
Samozřejmě rozhodující 
roli v propuknutí závislosti 
na alkoholu nehraje pouze 
genetika, ale také pozdější 
zkušenosti a sociální prostředí 
daného jedince. Jak se však 
k alkoholismu jakožto nemoci 

2 Pozitivním faktem ovšem 
zůstává, že ačkoli genetické 
predispozice náš život do určité 
míry ovlivní, tak míra tohoto 
ovlivnění zůstává v našich rukou. 
Jinak řečeno, můžeme mít sice 
ve vínku sklon například k závislosti 
na alkoholu, nicméně alkoholismus 
se u nás nemusí projevit, pokud 
náš mozkový dopaminergní systém 
naučíme jiný způsob vyhledávání 
odměny než alkohol.
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Kognitivně behaviorální terapie v adiktologii

staví společnost? Poměrně 
nelibě. Průzkum postojů 
psychiatrů k alkoholikům 
prokázal, že alkoholismus 
je nejméně oblíbené organické 
onemocnění v medicínské 
branži, což má zřetelný dopad 
na (ne)úspěšnost léčebných 
programů. 

Diskriminace však nepanuje 
pouze mezi psychiatry. 
V Německu byl v roce 2001 
proveden výzkum, který 
měl za cíl zmapovat názor 
veřejnosti na přidělování 
finančních prostředků 
na léčbu alkoholismu. 
Z tohoto výzkumu vyplynulo, 
že respondenti nejčastěji 
hodnotili alkoholismus 
jako onemocnění, na němž 
by se dalo více šetřit. Z daných 
výzkumů vyplývá, že veřejnost 
považuje propuknutí závislosti 
na alkoholu za osobní 
selhání jedince. Náchylnost 
k závislosti však spíše 
než volba, náhoda či genetické 
předpoklady vytváří nepřízeň 
osudu v dětství. 

Jak z výše uvedeného 
příběhu vyplynulo, velkou 
roli v propuknutí závislostí 
hrají raná traumata. Pokud 
dítě namísto bezpečného 
rodinného prostředí zažívá 
bolestivé a stresující situace, 
nepříznivě se to může 
promítnout v jeho dalším 
vývoji. Rané trauma 
má důsledky na to, jak lidé 

reagují na stres. Traumata 
u dětí, jako je sexuální, 
fyzické nebo emocionální 
zneužívání či opuštění, mění 
fyzické mechanismy dítěte 
při stresu, v důsledku čehož 
dítě v dospělosti intenzivněji 
reaguje na zátěžové situace. 
Studie drogově závislých 
zjišťují, že vysoké procento 
pacientů zažilo v dětství 
trauma různého druhu, 
včetně fyzického, sexuálního 
a emocionálního zneužívání.

Pokud se nám podaří přijmout 
fakt, že se nejedná o morální 
problém, ale skutečně 
o nemoc, teprve potom 
se nám může podařit 
alkoholismus úspěšně 
léčit. Nutně potřebujeme 
zdravotnické programy, které 
by edukovaly společnost 
o tom, co skutečně stojí 
za propuknutím alkoholismu.

Mnohdy si neuvědomujeme, 
že závislost může potkat 
v životě kohokoli. Lidé mají 
tendenci osoby s podobnými 
problémy odsouvat na kraj 
společnosti, zavírat před 
nimi oči. Říkáme si, že toto 
přece může potkat pouze 
jedince sociálně slabší, méně 
vzdělané, nějakým způsobem 
ohrožené… utvrzování 
se v tomto klamu je snadnější 
a osvobozující.

Šok nastává v případě, 
kdy zpozorujeme na někom 

z našeho blízkého okruhu 
výrazné změny chování. 
Je naprosto přirozené, 
že cítíme osamělost, smutek, 
zlost a zejména bezmoc. 
Přihlížet tomu, jak blízká 
osoba padá na dno, není nic, 
co by kdokoli z nás chtěl zažít. 
A co v takového situaci dělat?

V celém tomto spletitém 
procesu je zejména důležité 
brát ohled sám na sebe. 
Potýkání se se závislostí 
zasahuje také do systému 
celé rodiny a přátel. 
Neměli bychom zapomínat 
na to, že různé sociální služby 
zabývající se závislostmi 
poskytují pomoc nejen 
samotným závislým, ale také 
jejich blízkým. I ti by tedy měli 
vyhledat podporu v případě, 
že cítí, že ji potřebují. 

Za příběh děkujeme paní M.
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PSYCARE 
„psychedelická první pomoc“

Služba Psycare je projektem 
České psychedelické společnosti 
a jako první v České republice 
nabízí podporu lidem 
procházejícím náročnou 
psychedelickou zkušeností 
v prostředí hudebních akcí. 
Ačkoli je zaměřena primárně 
na pomoc těm, kteří 
užili psychedelika, 
službu mohou využít 
i lidé pod vlivem jiných 
psychoaktivních látek. 

Pokud se někdo 
ocitne v nepříjemném 
změněném stavu 
vědomí, Psycare 
je bezpečným 
a podpůrným 

zázemím, kde jsou 
po celou dobu k dispozici 
členové vyškoleného týmu 
dobrovolníků. Zároveň 
se může na místě zastavit 
kdokoliv, kdo chce vědět 
více o tom, jak přistupovat 
k užívání psychoaktivních 
látek zodpovědněji. Pracovníci 
poskytují poradenství v rámci 
bezpečného užívání i Harm 

Reduction materiály jako jsou 
informační letáčky, šňupátka, 
kondomy, špunty do uší, 
vitamíny atp. 

Služba tak významně působí 
hned v několika oblastech – 
přispívá k celkovému snížení 
hospitalizací z důvodu 
užití psychedelik (které 
ve většině případů nejsou 
nutné); pomáhá lidem 

HARM REDUCTION 
V PROSTŘEDÍ FESTIVALŮ 

A HUDEBNÍCH AKCÍ
BÁRA BRANNÁ & KATEŘINA LUDVÍKOVÁ

Harm Reduction neboli strategie snižování škod je souborem postupů, jejichž cílem 
je omezit možné negativní následky spojené s užíváním drog. Jedná se v podstatě 

o preventivní opatření, která souvisí s minimalizací problémového a intenzivního užívání 
návykových látek, a také s minimalizací pravděpodobnosti, že užití daných látek povede 

ke zdravotním či psychickým komplikacím.

bezpečně projít náročnou 
zkušeností související 
se změněným stavem vědomí 
a podílí se na snižování 
rizik zprostředkováním 
podstatných informací. 

A kde je najdete? Na velkých 
festivalech sídlí ve vlastní jurtě 
a na indoor akcích je najdete 
ve stánku. V obou případech 
jsou viditelně označeni logem 
Psycare.

HARD & SMART
Hard & Smart je projektem 
organizace Podané ruce. 

Zdroj: https://www.facebook.com/programhardandsmart

Hlavním cílem tohoto projektu 
je poskytnout dobrý konec 
tanečním akcím v klubech 
a na festivalech. Je veřejné 
tajemství, že v rámci koncertů 
a festivalů mladí lidé občas 
experimentují s drogami. 
Tyto zkoušky nemusí vždycky 
dopadnout hezkým zážitkem 
– pro případ náročné drogové 
zkušenosti je tady právě 
služba Hard & Smart. 

V jejich stánku poskytují 
pomoc při akutním ohrožení 
života a při psychických 
potížích. Zavítat do jejich 
stanu před krizovou situací 

je však taky dobrý nápad. 
Pracovníci rovněž nabízejí 
poradenské služby či materiály 
pro snížení rizik, jako jsou 
kondomy, špunty do uší, 
injekční materiál, šňupátka, 
ale i vodu a ovoce. Změří 
Vám tlak i alkohol v krvi nebo 
zprostředkují další služby. 

Klientem se může stát 
kdokoliv, kdo přijde do stánku 
a zaručená je samozřejmě 
naprostá anonymita. 
A kde jejich stan najdete? 
Na velkých festivalech jsou 
vždy označení na plánku. 
Na menších akcích se zkuste 
podívat do chill-out zóny.

A důležitá informace závěrem! 
Nemusíte být rekreační 
uživatel drog nebo mít nějaký 
problém, pokud chcete 
do jejich stánku zajít. Může 
tam přijít opravdu kdokoliv 
a třeba si tam jen odpočinout 
od tančení. 

Zdroj: https://www.facebook.com/programhardandsmart

Zdroj: https://www.facebook.com/czeps.org/

Zdroj: https://www.facebook.com/czeps.org/
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Tipy na kurzy
Tipy

Drogy a psychologie 
k sobě patří, ať chceme 
nebo ne. A teď nemluvím 
pouze o transpersonální 
psychologii (např. Timothy 
Leary nebo Stanislav Grof). 
Sám zakladatel vědecké 
a empirické psychologie 
William James ve svých 
spisech přiznal, že za část 
svého díla vděčí drogám. 
Jmenovitě inhalacím 
rajského plynu1  a éteru2. 
1 Oxid dusný, často nazývaný 
jako „rajský plyn“, se běžně 
užívá v oblasti lékařství jako 
anestetikum. Jeho inhalací 
se dosahuje povznesených 
pocitů, které trvají zhruba 
3 minuty. Dlouhodobější inhalace 
má negativní dopady na oblast 
kognitivních a psychomotorických 
funkcí.

2 Diethylether rovněž patří mezi 
anestetika. V 19. století došlo 
k rozšíření etheru, jenž se smíchal 
s ethanolem, a byl užíván jako 
dámská rekreační droga ve vyšší 
společnosti. U žen byla konzumace 
alkoholu považována za neslušnou. 
Ether se inhaloval nebo se kapal 

Ale teď se vrhněme 
na Freuda a jeho závislosti. 

Kokainu vděčíme nejenom 
za vznik psychoanalýzy, 
ale vlastně i tomu, že z Freuda 
udělal Freuda. 

na cukr. Dnes se užívá především 
jako rozpouštědlo.

 Domníval se totiž, 

že syntetizované 

listy koky mohou 

díky svým 

účinkům léčit 

závislosti. 

Kokain byl v době, 
kdy s ním Freud hodně 
experimentoval, 
zcela legální. Sice 
neobyčejně drahý, 
ale relativně dostupný. 
Byl řazen mezi léčiva 
a Freud jej k obdobnému 
účelu sám hojně využíval. 
Domníval se totiž, 
že syntetizované listy koky 
mohou díky svým účinkům 

léčit závislosti. 

K droze se Freud dostal mezi 
prvními. Oslovili jej totiž 
zástupci deníku Therapeutic 
Gazette, na jejichž stranách 
byl „všelék“ prezentován. 
Nabídli mu spolupráci, která 
by spočívala v propagaci 

SLAVNÍ PSYCHOLOGOVÉ A DROGY 
ANEB I MISTR FREUD 

SI NĚKDY ŠŇUPNE 
MICHAELA KRAKOVSKÁ

tohoto produktu. Freud získal 
doživotní vzorky a 24 dolarů. 
Jeho úkol byl jednoduchý – 
dostat látku mezi co nejvíce 
lidí. Ambiciózní Freud vzal 
své poslání možná až příliš 
vážně. Není se čemu divit, 
jedním z příznaků intoxikace 
kokainem je pocit velikášství 
a nadřazenosti. Domníval 
se, že mu prášek zajistí slávu 
a vlastně se příliš nespletl. 

Byl natolik zaujat 

jejími pozitivy, 

že nevnímal 

vedlejší účinky. 

Po obdržení první dávky začal 
drogu testovat. Byl natolik 
zaujat jejími pozitivy, 
že nevnímal vedlejší účinky. 
Jako třeba to, že spí 2 hodiny 
denně, má svalové křeče 
a ztrácí se před očima. V roce 
1884 vydává chvalozpěv 
na kokain „Über coca“, 
ve kterém zmiňuje všechna 
jeho pozitiva a doporučuje 
jej k léčbě a dalšímu 
zkoumání. Na sobě, přirozeně. 

V užívání látky pokračoval, 
i když vnímal, že mu původní 
dávky již nestačí (příznaky 
abstinenčního syndromu). 
To ale nevadilo, k droze 
měl bezedný přístup. Dokonce 
ji začal rozesílat svým 
známým, kterým 
kokain popsal jako onen 
prezentovaný všelék. Podle 
něj léčil deprese, astma, 

poruchy příjmu potravy, také 
potlačoval hlad, působil jako 
afrodiziakum (to vysvětluje 
těch šest dětí), stimuloval 
mozek a léčil závislost 
na morfiu a alkoholu. 
To vše byla pravda, dokonce 
i ty závislosti. Po tom, co jeho 
známý vyměnil morfium 
za kokain, závislosti se zbavil. 
Jen ji nahradil novou. Dražší. 
No a po sedmi letech zemřel. 
Ale byl vyléčen ze závislosti 
na morfiu. 

Jinde byl kokain a Freud 
úspěšnější. Například 
oftalmolog Karel Koller 
užíval kokain k lokální 
anestézii během operace 
očí. Sám jej však nikdy 
nepožil. Naštěstí. Vyhnul 
se nepříjemné operaci 
zprůchodnění nosu, která 
Freuda i jeho přátele potkala. 

Co se týče vztahu mezi 
kokainem a Freudovým 
dílem, tak celý přelomový 
Výklad snů vznikl díky 
tomuto bílému prášku. Freud 
to sám potvrdil, dokonce 
některé jím analyzované 
sny se nesou v tomto 
bělostném oparu. 

Freud byl na kokainu 
závislý celých 15 let, 
pak jej vyměnil za svůj proslulý 
doutník, kterých 
za den zvládl okolo dvaceti. 
Tabák mu zase přivodil 
rakovinu, a to do takového 

stavu, že měl rozpadlou 
část patra, tváře, obou 
čelistí i jazyka. Opakovaně 
byl operován a dostával stále 
větší a větší protézy. Nakonec 
však nepodlehl rakovině jako 
takové, byť se mu ke konci 
života rozpadla tkáň tváře, 
ale na vlastní žádost. 
Při poslední bolestné agónii 
mu jeho ošetřující lékař 
aplikoval zvýšenou dávku 
morfia, která jej uvedla 
do kómatu, a nakonec 
do věčného spánku. 

Velikán psychologie zemřel 23. 
září roku 1939, ale do konce 
života se řídil citátem: 

„Vzdáte-li  

se kouření, pití 

a milování, 

nebudete 

ve skutečnosti 

žít déle, 

ale jen vám to tak  

bude připadat“. 

A my můžeme jen hádat, 
co dalšího by vytvořil, kdyby 
se dostal i k dalším drogám.  
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PsyHub
Rubrika

JAKÝM ČLÁNKEM DO TOHOTO 
ČÍSLA PŘISPĚLI NAŠI ČTENÁŘI?

V září letošního roku byl náš časopis přizván k účasti na OUpeneru. Tato akce 
byla pro studentské spolky jedinečnou příležitostí k prezentaci vlastní tvorby, 

a to jak novopečeným, tak i ostříleným studentům. A jak jinak docílit toho, aby studenti 
nahlédli pod obal našeho časopisu než tím, že jim umožníme napsat a publikovat jejich 

vlastní článek? V našem stánku byl úkol jasný: Každý student měl vložit jednu větu 
do společného příběhu, a to tak, aby tato věta navazovala na tu, kterou před ním napsal 

jeho předchůdce. A vůbec… posuďte sami, jak si vaši (naši) kolegové počínali!

Ona to nebyla 

voda, ale 52% 

vodka. A ta po ránu 

zkrátka není 

to nejlepší. 

A někdy taky je. 

Ale to je k diskusi. 

Nejlepší 

po ránu je panák 

slivovice, aspoň 

za mě teda. Tak jsem 

tam jednoho 

panáka kopl. 

Ale zacítil jsem 

strašnou vinu.

V sobotu ráno pršelo. 
Nechtělo se mi ven. 
Tak jsem spal. Ale vstal jsem 
a šel jsem si dát sladkou 
snídani. A místo kávy jsem 
si dal panáka rumu na probrání. 
Ale moc to nepomohlo. 
Asi si místo toho dám panáka. 
Mňam, Božkov originál. 
V tom jsem v ledničce 

zahlédl vodu. Koukala 
se na mě a já na ni. Brr. 
Ona to nebyla voda, ale 52% 
vodka. A ta po ránu zkrátka 
není to nejlepší. A někdy taky 
je. Ale to je k diskusi. Nejlepší 
po ránu je panák slivovice, 
aspoň za mě teda. Tak jsem 
tam jednoho panáka kopl. 
Ale zacítil jsem strašnou vinu. 
Rozhodl jsem se změnit svůj 
alkoholický život. Přidal jsem 
se ke svědkům Jehovovým. 
První den jsem se cítil 
strašně, ale mám tu nové 
známosti. Mít známosti 
se mi vždycky vyplatilo. 
Ulehčuje to život. Sice jsem 
se vstupem do této sekty 
vzdal veškerého osobního 
majetku, ale aspoň jsem 
poznal supr lidi. Jeden z mých 
prvních úkolů byl pochod 
po vesnicích a zvaní lidí 
k mojí víře. Zpočátku jsem 
moc úspěšný nebyl. Poté 
ovšem přišel zvrat. V jedné 

zapomenuté vesnici na úpatí 
hory stál dům, osamělý, 
ale obývaný. Žil v něm vlk. 
Přesto jsem se rozhodl vkročit 
sebejistě dovnitř. Uvnitř 
nikdo nebyl, ale stejně 
to na mě působilo divně. 
Cítil jsem, že se tady někde 
ukrývá a jen čeká na správný 
moment, aby po mně mohl 
vystartovat. Cítil jsem totiž, 
že se na má záda upírají 
velké černé oči, které jsem 
spatřil, když jsem se otočil. 
Byly vysoko, mnohem 
výš než ty moje. Došlo 
mi, že to byl Ed, smrtka 
přepravující lidi do jiné 
galaxie. A v ruce držel láhev…
Chtěl jsem utéct, ale ta láhev 
změnila mé rozhodnutí. 
Tak jsem ji nahnul 
a vypil až do dna. Chutnalo 
to zvláštně. Nastoupil 
jsem na soukromé letadlo 
Jeffreyho Epsteina 
s princem Andrewem. 

A rozhodl jsem se studovat 
VŠB. Bohužel. Po všem 
tom alkoholu jsem usnul před 
budovou rektorátu. Zdál 
se mi sen o mé expřítelkyni. 
Probudil mě jemný dotek 
na rameno. Bylo to ona, 
má láska z dětských let! 
Objal jsem ji, ale v tom jsem 
uviděl svou nevlastní sestru. 
Rozběhla se směrem 
ke mně a u toho mi nadávala. 
Nepochopil jsem proč, 
ale rovnou mi také vrazila 
tak, že jsem druhou dostal 
o stěnu. Byl jsem tak opilý, 
až jsem se skácel na zem. 
Probudil jsem se až o několik 
hodin později. Stále opilý. 
Tentokrát už ale v lepším 
prostředí – bez sestry. 
Nepamatuju si, jak to začalo…
asi jsem vypil opravdu hodně 
alkoholu. Líbí se mi tu. Hodně 
lidí a všichni jsou opilí. Jeden 
už asi spí na lavici.

Na tomto článku se podílelo 
56 autorů, troufáme si říct, 
kolegů.

Děkujeme!

HLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMAHLAVNÍ TÉMA
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Za fotografie děkujeme Nella Stefanidu. Zdroj: instagram.com/nellys.foto

TIPY 
 NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Velký vůz Sever 
Nabídku tohoto poradenského 
a vzdělávacího centra ocení 
zejména osoby, které chtějí 
pracovat s dětmi. Najdete 
u něj trénink zážitkové 
pedagogiky, facilitace nebo 
psychohygieny. Dále velké 
množství specifických kurzů 
pro sociální pracovníky 
nebo pedagogy. V jednom 
z nich Vám například ukážou, 
jak řešit závislost v pubertě. 
Všechny kurzy, které Velký 
vůz nabízí, jsou akreditované 
MPSV nebo MŠMT. Kromě 
certifikovaného vzdělávání 
nabízí tato organizace 
i poradenské služby, supervizi 
a e-learning pro pěstouny. 

https://velkyvuz-sever.cz/

Institut klinické 
psychologie 

Kvalitní vzdělání 
v psychodiagnostice 
nabízí právě tento institut. 
I zde si můžete absolvovat 
kurzy projektivních metod, 
ale také Wechslerových 
inteligenčních škál, MMPI-
2, Operacionalizované 
psychodynamické diagnostiky 
OPD2 a dalších. A pokud 
je mezi našimi čtenáři i nějaký 
lékař, tak i jemu Institut nabízí 
akreditaci pro OPD2. 

https://www.ikpcr.cz/

In-Psycho 
Kde jinde najít nejnovější 
tipy a triky v projektivních 
metodách než tady. Na této 
stránce najdete novinky 
v oblasti projektivní 
diagnostiky; kurzy, školení 
i supervizi pro práci s těmito 
metodami. 

https://in-psycho.lecbych.cz/

Protože jsme zodpovědní, tak si dobře uvědomujeme, že těsně po univerzitě, 
kdy nám sotva zaschl inkoust na diplomu, toho moc neumíme. Proto přicházíme 

 s novou náloží míst, kde se dovzdělávat!

KATEŘINA LUDVÍKOVÁ Dovolte nám, abychom 
Vám představili českou 
Asociaci studentů 
psychologie – Psychočas, z.s. 

Spolek vznikl z iniciativy 
studentů v únoru roku 
2020 a stále se rozšiřuje 
a zlepšuje. Pobočky jsou 
rozmístěny napříč republikou, 
a to konkrétně v Praze, Brně, 
Ostravě, Olomouci a Českých 
Budějovicích. Hlavním 
smyslem je propojovat 
studenty psychologie 
prostřednictvím akcí 
a projektů, které Psychočas 
pořádá, a přibližovat 
jim psychologickou praxi. 
V neposlední řadě studentům 
poskytuje prostor pro realizaci 
jejich nápadů. Kromě akcí 
celorepublikových, jako 
je jarní víkendová konference, 

si každá pobočka pořádá 
své vlastní aktivity a akce. 
U nás v Praze mj. funguje 
projekt „Psychotalks“, 
jehož smyslem je uspořádat 
zajímavou přednášku 
s odborníkem z praxe, s lidmi, 
kteří mají co předat nebo 
se chtějí podělit o svůj příběh. 
Po přednáškách je prostor 
pro dotazy, které mnohdy 
vedou k zajímavým debatám. 
Jelikož je psychologie poutavá 
i pro laickou veřejnost, vítáme 
při účasti na Psychotalks 
každého, koho téma 
zaujme. Dalším projektem, 
na který jsme pyšní, jsou 
workshopy. Momentálně 
pro Vás připravujeme 
jeden na téma mindfulness 
v mezilidských vztazích, který 
se bude konat začátkem 
prosince. Naše pobočka toho 

má ale v plánu mnohem více, 
v letním semestru bychom 
chtěli uspořádat neformální 
„Psychopárty“ na nějaké téma 
a spoustu dalších aktivit. 

Pokud Vás zajímají 
informace o pořádaných 
akcích, zajímavé nabídky 
nebo fotky z akcí, zveme 
Vás ke sledování našich 
sociálních sítí. 

Celorepublikový 

instagramový účet: 

psycho_cas

Instagramový účet 

pražské pobočky: 

psychocas_praha 

Facebooková stránka 

pražské pobočky: 

Psychočas – Praha

Děkujeme 
za Váš čas a budeme 
se na Vás těšit na některých 
z našich akcí.

Za tým Psychočas – Praha,

David Peca

TIP 
  PRO NAŠE ČTENÁŘE Z PRAHY

TIPYTIPYTIPYTIPY

  Velký Vůz Sever             Institut klinické                  In-Psycho 
                                                 psychologie

59595858



KLÁRA
       SEDLO

Ilustraci pro naši obálku nám poskytla umělkyně Klára Sedlo.  
Tímto jí mockrát děkujeme!

V roce 2012 vystudovala pražskou AVU (ateliéry  
M. Rittsteina a J. Petrboka). Tvoří zejména 
klasickou technikou olejomalby na plátně. 
Vystavovala samostatně i skupinově v ČR, 
Německu, Belgii, VB, USA. 

Na současné scéně je známá především obrazy 
bizarních příběhů, zvláštních objektů či hraček, 
které kombinuje s hororovou atmosférou 
či filmovou estetikou. Ačkoliv se její obrazy 
zdají jako výbuch absurdního snu, přístup 
k tvorbě samotné je silně analytický. Klára 
ráda dochází k podstatě. Mistrně si hraje 
s nadsázkou i ve vážných věcech. Ačkoliv nápady 
na samotné obrazy přicházejí jako komplexní  
vize, při následném provedení Klára zkoumá, 
jak a proč vlastně obraz funguje. Při tvorbě 
tak například využívá především tří základních 
barev a všechny ostatní tóny z nich domíchává.

Největší inspiraci Klára nalézá v symbolismu. 
V její tvorbě najdeme vždy odraz reality, obrazy 
obvykle zpětně vizuálně definují nějaký její pocit 
nebo situaci, kterou prošla.

Autorka: KLÁRA SEDLO6060
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ODBORNÉ OKÉNKO
NOTÝSEK STUDENTA

BÁRA BRANNÁBÁRA BRANNÁ

ZÁVISLOST
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Závislost se týká nás všech. 
Nejenže má každý z nás větší 
či menší sklony k nejrůznějším 
závislostem či známe někoho, 
kdo se se závislostí potýká, 
ale především se jedná o zcela 
přirozený mechanismus, který 
k člověku neodmyslitelně 
patří. Lidé mají jednoduše 
tendenci nadužívat cokoliv, 
co mají rádi (Heyman, 2009). 

Pokud nám něco dopomůže 
tyto potřeby dokonale utišit 
či nasytit, máme tendenci 
onen prostředek znovu 
užívat a může být čím dál 
tím těžší se jej vzdát. Aspekt 
nekonečného hledání velmi 

dobře vyjadřuje metafora říše 
hladových duchů pocházející 
z buddhistické filozofie: 
„Obyvatelé říše hladových 
duchů jsou zobrazováni jako 
stvoření s vychrtlými krky, 
malými ústy, vyhublými 
končetinami a velkými, 
nadmutými, ale prázdnými 
břichy. Toto je říše závislosti, 
kde neustále hledáme něco, 
co je mimo nás, abychom 
zmírnili nenasytnou touhu 
po úlevě či naplnění. Tato 
bolestivá prázdnota je přitom 
věčná, neboť látky, předměty 
nebo aktivity, kterými 
se snažíme ji naplnit, nejsou 
tím, co ve skutečnosti 
potřebujeme, a dokud 
zůstaneme v tomto módu 
hladových duchů, nikdy 
to nezjistíme. Svými životy 
se mátožíme jako přízraky, oni 
duchové, a nikdy v nich nejsme 
skutečně přítomni (Maté, 
2020, s. 35).“

Můžeme se ptát, proč 
někteří závislosti opakovaně 
propadají, zatímco jiní nikoli. 
Tou jedinou otázkou však 

není „Z čeho pramení ona 
závislost,“ ale také to „z čeho 
pramení ona bolest?“ (Maté, 
2020, s. 69). Závislost totiž 
nezpůsobují jen pouhé 
účinky návykových látek 
nebo objekty a činnosti, 
ke kterým se upínáme. 
Samotný proces je mnohem 
složitější a objevuje se jako 
důsledek nepřeberného 
množství faktorů působících 
na psychiku člověka. Jak 
se říká, závislost si člověk 
nevybírá, závislým se člověk 
stává. A když se projeví její 
stinné stránky, dopady bývají 
bohužel destruktivní nejen pro 
jedince samotného, ale také 
pro jeho nejbližší okolí.

ZÁVISLOST SE TÝKÁ 
NÁS VŠECH

Ve vnitřním 

světě se objevují 

nejrůznější 

potřeby volající po 

úlevě, zklidnění, 

sebepřesahu, či 

sounáležitosti, k 

jejichž uspokojení 

člověk často hledá 

prostředky ve 

vnějším světě. 
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Problematika závislosti 
je sama o sobě velmi spletitá 
a při pokusech o jednoznačné 
vymezení se dostáváme 
na vratkou plochu. George 
E. Vaillant (1982) doporučil, 
abychom o závislosti mluvili 
jako o horách a ročních 
obdobích, které tak jako tak 
poznáme, jakmile je spatříme. 
Abychom však něco mohli 
na první pohled poznat, 
musíme být s daným jevem 
nejprve důkladně seznámeni. 
Definovat závislost 
nejenže není jednoduché, 
ale bez jistého okleštění 
je to takřka nemožné. Záleží 
tedy především na tom, 
z jakého úhlu se rozhodneme 
k závislosti přistoupit. 

Na začátek může být 
užitečné opustit představu 
toho, že je závislost 
jakousi statickou „entitou“. 
Mnohem přesnější bude, 
vnímat ji jako dynamický 
proces, který je proměnlivý, 
má různé tempo, vývoj i míru 
závažnosti. V souvislosti 
s touto dynamikou 
může být v některých 
případech nesnadné určení 
oné hraniční meze, kdy 
se z problematického užívání 
stává závislost „v pravém slova 
smyslu“. Situaci neulehčuje 
ani skutečnost, že váhy mezi 
normou a „patologií“ úzce 
souvisí s tím, co je „normální“ 

pro danou společnost 
(Griffiths, 2005).

Abychom se však neutopili 
v nekonkrétnosti, můžeme 
na úvod závislost definovat 
jako:

„Jakékoliv 

opakované chování, 

ať už spojené s 

užíváním nějakých 

látek či nikoliv, 

v němž má daná 

osoba nutkání 

pokračovat, 

přestože má 

negativní dopad 

na její vlastní 

život nebo životy 

ostatních.“ (Maté, 

2020, s. 162).

V této definici si můžeme 
všimnout podstatných bodů, 
které je dobré si zapamatovat. 
Závislost souvisí nejen 
s užíváním návykových látek, 
ale také s různými typy 
činností, přičemž dochází 
k nutkavé potřebě opakovat 
určitý typ chování, i přes jeho 
negativní důsledky. Co vše 
se pod závislostí skrývá a jaké 
jsou její další příznaky budeme 
postupně rozplétat v tomto 
textu.

2 SOUČASNÁ POJETÍ   
ZÁVÍSLOSTI
V mozaice příčin vedoucích 
k závislostí nikdy nenalezneme  

pouze jedno všeobsahující 
vysvětlení. Ve skutečnosti 
existuje příliš mnoho 
proměnných, které tvoří 
jedinečnou síť vztahů. 
Zkoumání různých modelů 
a naše pokusy o jejich 
pochopení nám tedy mohou 
pomoci si uvědomit, nakolik 
je (nejen v případě závislosti) 
důležité vnímat kontext 
celého životního příběhu. 
Protože ačkoli mohou být 
některé vlivy při formování 
závislosti obecně velmi 
významné, příčiny zastávající 
hlavní roli u jednoho člověka, 
nemusí hrát žádnou nebo 
téměř žádnou roli u člověka 
jiného (Fields, 2016).

2. 1 BIOMEDICÍNSKÝ 
MODEL ANEB ZÁVISLOST 
JAKO NEMOC
Biomedicínský přístup pohlíží 
na závislost jako na chronické 
onemocnění specifických 
mozkových center 
odpovídajících za odměnu, 
motivaci, paměť a další 
související funkce. Jinými 
slovy se jedná o dlouhotrvající, 
těžce léčitelnou či dokonce 
nevyléčitelnou nemoc. 
Z tohoto pohledu ke zlepšení 
stavu jedince může docházet 
především na základě trvalé 
abstinence a jakékoli další 
užití drogy je považováno 
za recidivu onemocnění 
(Kalina, 2003).

1 NELEHKÁ DEFINICE

2 3



Nacházet pocit bezpečí 
a sounáležitost ve vztahu 
k druhým navíc bývá pro 
takto zasažené jedince velmi 
obtížné, jelikož je jejich 
vnímání mezilidských vztahů 
negativně ovlivněno jejich 
zkušenostmi. Jak se ukazuje, 
traumatické prožitky 
v dětství úzce souvisí 
se sklonem k pozdějšímu 
zneužívání látek (Maté, 
2021), protože tyto látky 
dokážou dočasně modifikovat 
hladiny hormonů do úrovně, 
která přináší do té doby 
nepoznanou úlevu.

„Pozměněný mozek“ 

Mechanismy vzniku 
a udržování závislosti 
se u jednotlivých typů 
odlišují, nicméně můžeme 
nalézt určité opakující se rysy 
(Fišerová, 2003). Pokud 
bychom v mozku hledali 
jedno konkrétní centrum 
zodpovídající za závislost, 
tak jej nenajdeme. Jedná 
se o provázané, vzájemně 
se ovlivňující systémy, které 
jsou zároveň významné 
při zajišťování motivace 
a regulace našeho chování 
(Heiling et al., 2021). 
V případě drog by na nás 
žádná z těchto látek nemohla 
působit, pokud by nedokázala 
interagovat s přirozenými 
neurotransmitery a případně 
„nasedat“ místo nich na jejich 
receptory. Většina látek je  

schopna ovlivňovat více 
neuromediátorových systémů 
naráz, nicméně pro každou 
z nich existují primární oblasti, 
na které působí. 

Opiáty (heroin, morfin 
atp.) se vážou především 
na opioidní receptory a fungují 
tedy na podobném principu 
jako endorfiny. 

Kanabinoidy (marihuana, 
hašiš atp.) se vážou 
na kanabinoidní receptory, pro 
které jsou jinak určeny tělu 
přirozené anandamidy. 

Stimulancia (kofein, 
kokain, metamfetamin atp.) 
pak ovlivňují především 
transportní mechanismy 
katecholaminů, respektive 
vyplavují – dopamin, 
noradrenalin a adrenalin, které 
„nasednou“ na dopaminergní 
a adrenergní receptory 
(Fišerová, 2003). 

Při bližším pohledu 
na behaviorální závislosti 
je však zřejmé, že není vůbec 
zapotřebí psychoaktivních 
látek, a přesto může 
být mozek vlastními 
chemikáliemi ovlivněn 
natolik, že se objevuje ztráta 
kontroly i silné bažení. 
Během opakovaného 
chování (ať už zahrnující 
návykové látky či nikoli) 
dochází k nadměrné stimulaci 
některých oblastí mozku, 

ve kterých se nacházejí 
neurony běžně reagující 
na přirozené posilovače, jako 
například jídlo, sex nebo 
sociální interakce (ostatně 
i přirozené posilovače mohou 
být objektem závislosti). 
Hlavními systémy, které 
v tomto případě hrají základní 
roli jsou mezolimbický 
dopaminergní systém, 
opioidní systém a prefrontální 
kůra. 

Opioidní systém: zklidnění, 
tlumení bolesti, pocity radosti, 
formování nálady

Dopaminergní systém:  
motivace zahájit činnost, 
potěšení, vzrušení, euforie

Prefrontální kůra: 
sebeuvědomění, rozhodování, 
zpracování emocí a seberegulace

Mezolimbický dopaminergní 
systém (MDS) aneb centrum 
odměny je jednou z nejvíce 
zmiňovaných oblastí 
v kontextu jakékoli závislosti. 
V případě, že nějaká činnost 
nebo látka vede k uvolnění 
dopaminu, cítíme se dobře, 
což nás podněcuje, abychom 
chování vedoucí k tomuto 
příjemnému pocitu dále 
opakovali (Osorno et al., 
2016). 

Pokud dochází k dlouhodobě 
opakované expozici, mozek 
se na základě své přirozené 
tendence k nastolení 
homeostázy začne těmto 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 
BIOMEDICÍNSKÉHO 
MODELU: OD SOCIÁLNÍ 
DEVIACE K NEMOCI
Model závislosti jako 
„chronické recidivující nemoci 
mozku“ se vynořil na základě 
vědeckého, technického 
a politického vývoje v polovině 
20. století (Fraser et al., 2014). 
Jeho vznik a přijetí souvisí 
se snahami destigmatizovat 
uživatele návykových látek. 
Moralizující optika panující 
v minulosti vykreslovala 
závislého člověka jako jedince 
se slabou vůlí, jehož chování 
bylo důsledkem sociální 
deviace související s morálním 
úpadkem (Kalina, 2003). 
Lékařský přístup k závislosti 
tedy posloužil jako protiváha 
zažitého mravního pohledu, 
který do té doby normalizoval 
společenskou perzekuci lidí 
trpících závislostí (Fraser et al., 
2014). Přinesl změnu zažitého 
paradigma, rozšířil vědění 
a podpořil výzkumné snahy 
i vývoj léků.

Na druhou stranu, i přesto 
že závislý člověk již není 
považován za morálně 
pokleslého, bývá vnímán 
jako chronicky nemocný. 
Tato nálepka je pomyslnou 
vstupenkou k léčebným 
programům, protože 
z biomedicínského pohledu 
onemocnění musí být 
přítomno, aby bylo možné 

někoho léčit. Označení 
„nevyléčitelně nemocný“ však 
může vyvolávat negativní 
pocity a pochybnosti, protože 
i při sebevětším úsilí nebude 
člověk, který byl jednou 
označen za závislého, již nikdy 
považován za vyléčeného 
(Lewis, 2015).

NEUROBIOLOGIE 
ZÁVISLOSTI
V kontextu neurobiologie 
se výzkumníci soustředí 
na fungování mozku a jeho 
případné abnormální projevy. 
V zásadě se můžeme 
ptát na to, zda je mozek 
některých lidí více náchylný 
k závislosti (a pokud ano, tak 
které faktory tuto náchylnost 
způsobují). Zároveň se nabízí 
také otázka, zda nejsou 
změny v mozku naopak 
až následkem užíváním 
látek (Maté, 2021) nebo 
opakováním daného chování.

„Zranitelný mozek“ 

Dědičnost má bezpochyby 
vliv na to, jakým způsobem 
prožíváme a jak reagujeme 
na situace kolem nás. 
Neexistuje však žádný 
„gen pro závislost“. Složité 
interakce mezi prostředím 
a geny v podstatě ovlivňují 
to, zda se určité geny aktivují 
nebo zůstanou neaktivní. 
Přičemž způsob, jakým 
se daný gen projeví, nazýváme 

genovou expresí (Maté, 
2021). Ačkoli se odhaduje, 
že genetika může hrát roli 
v 30-50 % (Brewer & Potenza, 
2008) a dědičnost může 
jistým způsobem přispívat 
k maladaptivnímu chování, 
tak jak píše Heiling et al. 
(2021, s. 1718) „genetické 
riziko je pravděpodobnostní, 
nikoli deterministické.“ 
Příčiny závislosti tedy 
zahrnují kombinaci genetické 
zranitelnosti a prostředí 
(Erickson, 2018).

Prostředí do velké míry 
ovlivňuje to, jakým způsobem 
se bude vyvíjet mozek. 
Jedním z klíčových faktorů 
podílejících se na jeho 
správném fungování je vztah 
dítěte a jeho rodičů. Právě 
tento vztah určuje, nakolik 
bude člověk zvládat psychický 
i fyziologický stres a nakolik 
stabilní bude jeho prožívání. 
Pokud dítě zažívá traumatické 
situace, intenzivní napětí 
či emoční deprivaci, může 
docházet ke snížení produkce 
látek, jako je například 
dopamin, oxytocin nebo 
endorfin, ale také ke zvýšení 
hladiny stresových hormonů. 

Narušení rovnováhy v těchto 
systémech se následně 
projevuje ve formě zhoršené 
regulace nálad a chování 
a zvýšenou aktivací 
i reaktivitou organismu. 

54



změnám přizpůsobovat 
(Fišerová, 2003) a jeho 
neuroadaptace (změna 
v citlivosti) nakonec 
vede k dysregulaci 
neurotransmiterových 
systémů MDS (Erickson, 
2018). 

Tyto změny vedou například 
k tomu, že jedince nenaplňují 
běžné aktivity. Přestává 
vyhledávat a reagovat 
na všední podněty, jelikož 
jsou oproti objektu závislosti 
nezáživné a nezajímavé. 
Jinými slovy, mozek 
není schopen samovolně 
vyprodukovat optimální 
množství hormonů, aby při 
běžné činnosti docházelo 
k pocitu uspokojení. 

Hormonální nerovnováha 
je rovněž příčinou 
dysfunkce prefrontální 
oblasti zodpovídající 
za sebeuvědomění, 
rozhodování a seberegulaci 
(Heiling et al., 2021). Volkow 
et al. (2011) popisují tyto 
změny pomocí modelu stop/
go. Pod systém stop spadá 
prefrontální kůra, a pod 
systém go mezolimbický 
dopaminergní systém. 
Pokud tyto oblasti správně 
kooperují, umožňují nám činit 
rozhodnutí, která jsou pro nás 
prospěšná. Během závislosti 
však bývá komunikace mezi 
těmito centry narušena, 
na základě čehož člověk 

začíná ztrácet kontrolu 
a inklinuje k upřednostňování 
krátkodobých pozitiv. 

V případě opioidního 
systému ovlivňují modifikace 
endogenních opioidů nejen 
vznik závislosti, ale také 
touhu po drogách i tendenci 
k relapsu, na základě proměn 
ve fyziologii stresu (Contet 
et al., 2004). 

JE ZÁVISLOST NEMOC?
Jiný pohled na závislost 
přináší neurovědec Marc 
Lewis (2015). Souhlasí s tím, 
že při závislosti bezpochyby 
dochází ke změnám v mozku, 
avšak nepředpokládá, že jsou 
patologické. Naopak je vnímá 
jako výsledky přirozené 
plasticity související s učením. 
Onemocnění mozku tak 
považuje za užitečnou 
metaforu toho, jak 
závislost vypadá, ale nikoli 
za rozumné vysvětlení 
toho, jak funguje. Dle jeho 
názoru je závislost výsledkem 
vývojového procesu, pro nějž 
jsou typické cykly opakujících 
se myšlenek, vzorců chování 
a pocitů získávání a ztráty. 
V tomto kontextu je tedy 
formována a postupně 
upevňována jako návyk.

Položme si tedy otázku: 
„Pokud chceme závislosti 
skutečně léčit, jak můžeme 
opomíjet okolnosti této 
domnělé nemoci a soustředit 

se pouze na jeden z jejích 
projevů, často ten poslední 
viditelný?“ (Rychlíková & 
Šplíchal, 2022) Je velmi 
podstatné nezapomínat také 
na vlivné psychologické, 
sociální, socioekonomické 
a kulturní determinanty. 
V kontextu neurobiologické 
optiky tedy můžeme mozek 
považovat za základní 
substrát, na který všechny 
tyto faktory působí a z něhož 
vycházejí reakce na ně, ale 
bylo by chybou redukovat 
závislost na pouhou 
biologickou patologii (Heiling 
et al., 2021). 

2.2 BIO-PSYCHO-
SOCIÁLNÍ MODEL 
ANEB ZÁVISLOST JAKO 
KOMPLEXNÍ FENOMÉN
Bio-psycho-sociální model 
je holistickým přístupem, 
který reflektuje vícero 
faktorů. Závislost se objevuje 
v kontextu vzájemné 
interakce biologických 
činitelů (genetické 
a neurobiologické faktory, 
citlivost CNS, užívání drog 
matkou v těhotenství atp.), 
psychogenních vlivů (průběh 
těhotenství, vztah s pečující 
osobou, rodinné prostředí, 
duševní onemocnění atp.), 
psychických specifik 
(temperament, osobnostní 
charakteristiky, duševní 
onemocnění atp.) a prostředí 
(socioekonomická situace, 

sociální síť, zásadní životní 
události atp.). Kromě 
těchto základních složek 
se v současné době reflektuje 
také úroveň spirituální, která 
souvisí s potřebou hlubšího 
poznání (Kudrle, 2003).

S bio-psycho-sociálním 
přístupem se začal měnit také 
postoj vůči závislosti, který, 
na rozdíl od biomedicínského 
pohledu, připouští možnost 
úzdravy, aniž by člověk 
do konce života zůstával 
pouze abstinujícím uživatelem 
drog (Kalina et al., 2014). 
Propojení, které tento 
model přinesl, je velmi 
podstatné, protože závislost 
ze své podstaty vyžaduje 
multidisciplinární přístup. Jak 
píše Griffiths (2005, s. 23), 
jedná se o „mnohostranné 
chování, silně ovlivněné 
kontextuálními faktory, které 
nelze zahrnout do jedné 
teoretické perspektivy.“

ROVINA PSYCHICKÁ
Maté (2020, s. 260) uvádí, 
že náchylnost k závislosti 
souvisí s nezralou osobností 
– v přeneseném slova smyslu 
„každý zahradník ví, že pokud 
nějaká rostlina nevyrostla 
správně, je to většinou 
způsobeno podmínkami.“ 
Pokud v dětství nedojde 
k přiměřené diferenciaci 
a integraci osobnosti, člověk 
nedisponuje dostatečnou 

vnitřní stabilitou a schopností 
být v emočním kontaktu 
s druhými, aniž by se ztrácelo 
jeho povědomí o sobě sama. 
Hajný (2008, cit. Kalina, 2013) 
popisuje tuto osobnostní 
strukturu jako „Křehké Já“. 
Lidé z Křehkým Já mohou 
být velmi snadno zahlceni 
nejen svými emocemi, ale 
také emocemi, které k nim 
přicházejí od druhých, jelikož 
nemají nastavené dostatečně 
pevné hranice. To vše mohou 
doprovázet pocity prázdnoty 
a chaosu, protože jedinec sám 
nerozumí tomu, co se uvnitř 
něj odehrává.

Podstatné jsou také 
některé temperamentové 
rysy osobnosti a jejich 
kombinace. V tomto kontextu 
se někdy můžeme setkat 
s pojmem „návyková 
osobnost“1. Neznamená 
to však, že by určité rysy 
závislost způsobovaly 
či že by některé typy 
osobnosti byly k závislosti 
předurčeny. Jedinec, který 
jimi disponuje je pouze 
vulnerabilnější, a tedy 
náchylnější k jejímu možnému 
rozvoji. 

Některé z rysů souvisejících 
se závislostí se dají dobře 
ilustrovat na Cloningerovu 
(1994) třídimenzionálním 

1 Samotný pojem může být v jistých 
ohledech simplifikující, případně 
stigmatizující.

modelu osobnosti, který 
obsahuje tři temperamentové 
dimenze: vyhýbání 
se poškození2, vyhledávání 
nového3 a závislost 
na odměně4. Například 
Milivojevič et al. (2012) zjistili, 
že u lidí závislých na opiátech 
se projevovala antisociální 
konfigurace temperamentu 
(vysoké skóre vyhledávání 
nových podnětů a nízká 
závislost na odměně) spojená 
s vysokou sebetranscendencí 
(tzn. náchylností k fantazii 
a představivosti). Zatímco 
u závislých na alkoholu byla 
zjištěna citlivá konfigurace 
temperamentu (vysoké skóre 
vyhledávání nových podnětů 
spolu s vysokou mírou 
vyhýbání se poškození). 

Vysoký skór rysu vyhledávání 
nového úzce souvisí 
s impulzivitou (a tedy 
i sníženou sebekontrolou), 
která se objevuje 
jak u látkových, tak 
u behaviorálních závislostí. 
Impulzivní jedinci mohou mít 
tendenci vyhledávat situace 
a zapojovat se do aktivit, 
jež jsou svým způsobem 
„na hraně“. Uživatelé drog 

2 vysoký skór: úzkost, pesimismus, 
plachost, unavitelnost; nízký skór: 
optimismus, odvaha, společenskost
3 vysoký skór: impulzivita, podrážděnost, 
výstřednost, vyhledávání podnětů; nízký 
skór: opatrnost, rigidita
4 vysoký skór: otevřenost, vřelost, 
sociální přilnutí; nízký skór: odměřenost, 
opatrnost, netečnost, nezávislost
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často spadají do určité 
subkultury, která se pohybuje 
ve specifickém prostředím, 
a ilegalita některých látek 
s sebou navíc přináší nutnost 
riskovat. Samotné rizikové 
chování může působit jako 
„životabudič“ – objevují 
se energizující pocity vzpoury, 
agrese, ale i sebedestruktivity. 
Problémy, které následně 
přicházejí však vytvářejí 
začarovaný kruh riskování 
a následné úzkosti, což vede 
k dalšímu užívání s cílem tyto 
pocity zmírňovat a bolestné 
důsledky nevnímat (Fields, 
2016). 

Bohužel často 

není zcela zřejmé, 

zda byla porucha 

přítomna již 

před rozvinutím 

závislosti, anebo 

se objevila až v 

jejím důsledku.

V poslední řadě bychom 
neměli zapomínat 
na vysokou komorbiditu 
s některými duševními 
poruchami, které společně 
se závislostí vytvářejí tzv. 
duální diagnózu. V případě 
zneužívání návykových látek 
se můžeme setkat například 
s depresivními, úzkostnými 
a afektivními poruchami, 
poruchami osobnosti 
i poruchami příjmu potravy. 
Bohužel často není zcela 

zřejmé, zda byla porucha 
přítomna již před rozvinutím 
závislosti, anebo se objevila 
až v jejím důsledku. V obou 
případech totiž dochází k jejich 
vzájemnému ovlivňování 
(Nešpor, 2003).

ROVINA SOCIÁLNÍ
Rodina

Rodina nejenže významným 
způsobem působí na vývoj 
i celkovou integraci osobnosti, 
ale rovněž sehrává roli 
primárního modelu vytvářející 
pomyslnou normu, na jejímž 
základě dítě později hodnotí 
svět kolem sebe.

Pokud se jedná o rodinu, 
ve které se vyskytuje 
závislost na psychoaktivních 
substancích, pravděpodobnost 
rozvoje závislosti u potomků 
je až čtyřikrát vyšší – pokud 
je závislý jeden z rodičů, 
a až osmkrát vyšší – pokud 
jsou závislí oba rodiče. Jedním 
z důvodů může být narušená 
emocionální atmosféra 
a ambivalentní vazba, která 
dítěti neumožňuje navázat 
stabilní a blízký vztah  
alespoň s jedním z rodičů 
(Szalavitz, 2016). Lidé, 
kteří mají vážné problémy 
s návykovými látkami totiž 
často nemají vnitřní kapacitu 
poskytovat dostatečnou 
a citlivou péči a stávají se tak 
v očích dítěte nedostupnými, 

nečitelnými a v některých 
případech i ohrožujícími 
(Fields, 2016). 

Dysfunkční rodinný systém 
(ať už jsou v něm přítomny 
návykové látky či nikoli) 
je často kořenem traumat 
a vnitřní křehkosti osob, 
které v tomto prostředí 
vyrůstají. Nepředvídatelnost 
rodičů a náročné situace 
jsou pro nezralou 
osobnost dítěte zahlcující 
a přinášejí s sebou pocity 
strachu, studu, opuštění 
či nedostatečnosti, což 
má celkový vliv na formování 
sebeobrazu i sebehodnoty 
(Szalavitz, 2016). Pokud 
dítě zažije či opakovaně 
zažívá traumatické situace 
(zneužití, smrt v rodině, 
psychické či fyzické násilí, 
ale i například opakované 
odmítnutí, opuštění či izolaci), 
začnou se pro jeho vlastní 
bezpečí zapojovat obranné 
mechanismy, aby mohly 
být tyto události zdánlivě 
zapomenuty. Následky 
traumatu však zdaleka 
nemizí a často se připomínají 
ve formě nočních můr, 
flashbacků, podrážděnosti, 
úzkosti, agresivity, problémů 
s koncentrací atp. (Kudrle, 
2003, in Kalina). 

Problémy se seberegulací, 
sebedestruktivní tendence 
či maladaptivní copingové 

strategie jsou pak jen 
logickým důsledkem 
nepříjemných podmínek, 
ve kterých dítě muselo 
vyrůstat. Jedinci pocházející 
z prostředí dysfunkčních 
rodinných systémů jsou tím 
pádem obecně vystaveni 
vyššímu riziku rozvoje 
závislosti (Szalavitz, 2016), 
protože jejich nedostatečně 
vyvinuté vnitřní schopnosti 
zvládat emocionálně 
náročné situace supluje vliv 
psychoaktivních substancí 
(Kalina, 2013). Pokud 
je navíc užití látky prvním 
momentem, který na chvíli 
utiší nekonečnou vnitřní 
bouři, stává se pomyslným 
vysvobozením, ke kterému 
se člověk opakovaně vrací pro 
útěchu. 

Sociálně-kulturní vlivy 

Na první pohled je závislost 
především potíží daného 
jedince a není vždy 
jednoduché vidět celou paletu 
příčin skrývajících se za jeho 
destruktivním chováním. 
Pokud se však podíváme 
z širší perspektivy, můžeme 
si všimnout, že se zdaleka 
nejedná jen o osobní problém, 
ale o selhávání celého systému 
tvořícího pomyslné podhoubí. 

Jednou z potencionálních 
příčin rozvoje závislosti 
může být dislokace, tedy 
ztráta psychické, sociální 

a ekonomické integrace 
v rámci rodiny a kultury, 
kterou doprovází pocity 
vyčlenění, izolace 
a bezmoci. Takový stav 
vede k odcizení a ke ztrátě 
pocitu sounáležitosti, což 
může v některých případech 
vyvolat potřebu vymezit 
se proti všeobecným 
hodnotám a pravidlům. 
Dislokaci můžeme pozorovat 
například u původních 
obyvatel Ameriky; u rasově 
stigmatizované populace 
i dalších utlačovaných 
minoritních skupin záměrně 
odsunutých na okraj 
společnosti. Tento fenomén 
se však objevuje také 
v moderní industrializované 
společnosti, v níž komunitní 
pospolitost nahradil „kult“ 
individualizace (Maté, 2020).

„V lidské 

společnosti, 

stejně jako jinde 

v přírodě, odráží 

každá částečka, 

každý jedinec, 

jistou část celku.“

„V lidské společnosti, stejně 
jako jinde v přírodě, odráží 
každá částečka, každý jedinec, 
jistou část celku,“ píše Maté 
(2020) a dodává, že se hříchy 
společnosti vždy projeví 
na určité části populace. 
Pokusme se tedy neodvracet 
zrak od hlubších rovin 

závislosti, které v mnohých 
případech sahají dál než 
k samotnému jednotlivci. 
Odvrácená strana společnosti, 
nad kterou mnozí vyjadřují 
své opovržení, je totiž zároveň 
součástí celku podávající 
svědectví o jejím opravdovém 
stavu.

Formování identity: 
„závislé Já“

Teorie dislokace dokazuje, 
nakolik podstatné je někam 
přináležet. Vlastní pocit 
identity je totiž spoluvytvářen 
okolními podmínkami 
a sociálním okruhem, 
ve kterém se nacházíme. 
Identifikace jedince 
se skupinou „uživatelů drog“, 
„feťáků“ či „alkoholiků“ 
má tím pádem zásadní vliv 
na jeho celkový sebeobraz 
i chování. 

Získání nové pozice může být 
zprvu významnou událostí. 
Především pro izolované 
jedince, kteří v nové skupině 
získají kýženou podporu 
a sociální roli umožňující 
jim zapadnout. Situace 
dětí, které začínají s drogami 
v dospívání je o to složitější, 
protože je vývoj jejich 
teprve se klubající identity 
po celou dobu formován 
maladaptivním prostředím. 
Dříve než vůbec stihnou najít 
smysl vlastního života, tak 
začnou sami sebe ztrácet. Čím 
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déle pak jedinec v komunitě 
uživatelů setrvává a čím déle 
sám drogy užívá, tím se jeho 
identifikace s verzí jejich 
„závislého Já“ stává silnější 
a je pociťováno jako vlastnější 
než to, kým byli předtím 
(Fields, 2016). 

3 BLUDNÝ KRUH 
ZÁVISLOSTI
Závislost se rozvíjí postupně, 
neuvědomovaně a v různém 
tempu. Nejdříve se na základě 
pozitivní zpětné vazby  začíná 
fixovat komplex očekávání 
a změn v prožívání, který 
následně přerůstá v návyk. 
Člověk na základě toho může 
začít zaměňovat změnu 
prožívání za změnu reality 
jako takové a jeho původní 
problém tím pádem již 
není pociťován s takovou 
intenzitou. 

V důsledku se mění jeho 
myšlení, úsudek a jednání. 
Toto jednání však dále 
negativně ovlivňuje výchozí 
stav, který nebyl změněn, 
ale pouze vytěsněn, čímž 
dochází k celkovému zhoršení 
situace. Jakmile začnou 
do vědomí pronikat intruzivní 
myšlenky, pocity úzkosti, 
deprese či bezmoci, v mysli 
se okamžitě spustí reakce, 
která vede k vyhledání objektu 
závislosti dříve, než se celý 
soubor nepříjemných pocitů 
stihne plně projevit. Postupně 

dochází k odštěpení 
od autentického prožívání 
a k rozvoji nejrůznějších 
obran, které pomáhají zvládat 
zhoršující se vnímání sebe 
sama a narůstající pocity viny 
(Fišerová, 2014). 

Vzhledem k tomu, že averzivní 
pocity stále narůstají, zvyšuje 
se také touha tlumit je čím 
dál tím častěji objektem 
závislosti, který se stává 
tím jediným, co dokáže 
alespoň na chvíli nastolit 
pocit vnitřní rovnováhy. 
Celý tento proces roztáčí 
kolo závislosti, ve kterém 
se člověk točí v nekonečném 
cyklu niterné bolesti, hledání 
úlevy, dočasného uvolnění, 
negativních následků, pocitů 

studu, niterné bolesti, hledání 
úlevy, dočasného uvolnění, 
negativních následků, pocitů 
studu…

4 LÁTKOVÉ 
ZÁVISLOSTI 
„Je pravda, že někteří lidé 
si vytvoří závislost na  
určitých látkách již po  
několika užitích, což může 
mít potenciálně tragické 
následky, ale máme-li  
pochopit, proč tomu 
tak je, musíme vědět, 
co tyto lidi činí náchylnými 
a zranitelnými vůči 
závislosti. Samotné 
vystavování stimulantům, 
ať narkotikům, nebo 
jakékoli jiné látce ovlivňující 
náladu, nezpůsobuje 
takovou náchylnost. Pokud 
se u někoho závislost 

vytvoří, znamená to, že již 
patřil do rizikové skupiny.“   
- Maté, 2020

4.1 PROČ LIDÉ BEROU 
DROGY?
Existuje mnoho různých 
důvodů, proč lidé zkouší nebo 
berou drogy a jiná je také 
míra jejich uvědomění toho, 
co v účincích konkrétních 
psychoaktivních substancí 
hledají a nacházejí. Ačkoli 
může k experimentování 
vést pouhá zvědavost, 
nejedná se o náhodné 
chování. Každý z důvodů 
souvisí s osobnostními 
charakteristikami a má své 
kořeny v kontextu života 
daného jedince (kořeny bio-
psycho-sociálně-spirituální). 
Jeho příběh musíme nejdříve 
poznat a prozkoumat, 
abychom mohli pochopit, 
proč se daný člověk vydal 
naproti určité psychoaktivní 
látce, proč jej oslovila a proč 
se v některých případech stala 
středobodem jeho vlastního 
vesmíru.

ZMĚNĚNÉ STAVY VĚDOMÍ
V některých případech  
může stát na pozadí  
experimentování 
s psychoaktivními látkami 
touha po nalezení sebe sama 
či objevení sebepřesahu 
(Kalina, 2013). Jak zmiňuje 
Fields (2016) existují čtyři 

základní pudy: hlad, žízeň, 
potřeba sexu a touha měnit 
své vědomí. Každá látka 
má poněkud jiné účinky, 
nicméně změny, které 
přinášejí, otevírají dveře 
k nevědomým zákoutím 
psychiky, vnitřním konfliktům, 
do té doby nepoznaným 
pocitům a jinému vnímání 
sebe i světa. Na jedné straně 
dokáží přinášet hluboké 
vhledy, které mohou být 
integrovány a využity pro 
sebe sama. Pokud jsou však 
užívány nevědomě jako únik 
z reality, hledání cesty zpět 
bývá náročným a nelehkým 
procesem.

SEBEMEDIKACE
Hypotéza sebemedikace 
předpokládá, že lidé 
nezačínají užívat drogy pro 
své potěšení, ale protože 
se cíleně (ačkoli možná z části 
neuvědomovaně) snaží utišit 
vnitřní bolest, afektivní stavy 
či další psychické obtíže 
(Khantzian, 1996). Může 
se jednat také o snahu „otupit“ 
či uniknout nesnesitelným 
pocitům úzkosti, beznaděje 
či studu, které jsou navázány 
na trauma prožité v minulosti. 
Nejde tedy o to, že by v první 
řadě vyhledávali euforii, ale 
spíše se snaží hledat úlevu 
od dysforie (Khantzian, 
2017). Podobné vysvětlení 
můžeme nalézt v teorii 

snižování napětí, která 
užívání psychoaktivních 
látek interpretuje jako snahu 
o dočasné nastolení vnitřní 
rovnováhy (Fields, 2016).

Autor hypotézy sebemedikace 
Edward Khantzian (1996) si při 
práci s lidmi užívajícími drogy 
všiml fenoménu preferenční 
drogy, přičemž upřednostnění 
konkrétní látky zahrnuje určitý 
stupeň psychofarmakologické 
specifičnosti. V praxi 
to znamená, že člověk volí 
danou látku na základě 
charakteristik svých obtíží. 
Důležité jsou v tomto ohledu 
tři faktory: hlavní účinek drogy, 
charakteristiky osobnosti 
daného jedince a jeho vnitřní 
stavy psychického utrpení nebo 
disharmonie.

Opiáty přinášejí zklidňující 
efekt, který tlumí intenzivní 
a násilné afekty, čímž dochází 
k inhibici fragmentujících 
a dezorganizujících účinků 
vzteku. 

Alkohol působí jako 
„rozpouštěč“ superega či ega. 
Užití tak vede k dočasnému 
snížení tenze, čímž vytváří 
iluzi úlevy a propojenosti 
s druhými. 

Stimulancia mohou 
být přitažlivá jak pro 
energické (ADHD), tak pro 
deenergizované (deprese) 
a nudou trpící jedince. 
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Zajímavostí je, že u lidí 
s poruchou pozornosti 
a hyperaktivity dochází 
paradoxně ke zklidnění  
a úlevě od těkání mysli.

Při terapeutické či klinické 
práci, může být přínosné 
zabývat se otázkou, jaká 
droga je pro člověka nejvíce 
přitažlivá a co mu její účinky 
v počátcích užívání přinášely, 
nahrazovaly a vyplňovaly. 
Nalezení odpovědi 
je ve výsledku obohacující 
jak pro psychoterapeuta, 
který se díky tomu 
dokáže empaticky naladit 
na subjektivní vnitřní 
stavy klienta, na základě 
čehož může také vhodněji 
volit psychosociální 
a psychofarmakologickou 
léčbu; tak pro klienta, který 
si může uvědomit důvody 
užívání drog a následně 
se naučit, jak se vyrovnávat 
se svými psychickými 
obtížemi a afektivními stavy 
(Khantzian, 1996).

4.2 KLASIFIKACE DROG 
DLE HLAVNÍCH ÚČINKŮ
Jak je možné vidět na obrázku 
vlevo, různé druhy látek 
s sebou přinášejí různé typy 
účinků. Právě konkrétní 
účinky mohou být při rozvoji 
závislosti klíčové, zvláště 
pokud nabízejí něco, po čem 
daný jedinec toužil. Frouzová 
(2003) uvádí šest základních 

nabídek, které s sebou drogy 
mohou přinášet:

1.  dosažení větší kontroly, 
moci nad sebou či druhými

2.  urychlení a zkvalitnění 
vlastního vývoje, prožitek 
zvláštního poznání související 
s uvědoměním si sebe sama 
či smyslu vlastního života

3.  potlačení negativního stavu 

4.  slast, euforie, smyslnost

5.  usnadnění socializace 
a přizpůsobení (související 
s pocitem sounáležitosti)

6.  pomoc při antisociálním 
životním stylu – posilují 
agresivitu, sebestřednost, 
snižují empatii a výčitky 
svědomí 

5 NELÁTKOVÉ 
ZÁVISLOSTI 
Kromě dlouhodobě 
diskutovaných závislostí 
na nejrůznějších látkách 
se můžeme čím dál tím 
častěji setkávat s tématem 
závislostního chování, kde 
psychoaktivní substance 
vůbec nefigurují. Člověk 
se může stát závislý 
v podstatě na čemkoliv,  
avšak existují některé 
činnosti, které se v kontextu 
behaviorální závislosti 
vyskytují častěji, jako 
například: patologické hráčství, 
herní závislost, netolismus, KLASIFIKACE DROG DLE HLAVNÍCH ÚČINKŮ

workoholismus, hypersexualita, 
závislost na pornografii 
či závislost na jídle. 

Pozvolný neuvědomovaný 
průběh i mechanismus 
vzniku závislosti na   
procesech je ve své 
podstatě podobný závislosti 
související s psychotropními 
látkami, protože zahrnuje 
stejný nervový substrát jako 
užívání drog (Fraser et at., 
2014). Ve svém důsledku tyto 
činnosti sice nepoškozují tělo 
člověka přímo (působením 
intoxikace), ale jejich negativní 
vliv se rovněž odráží v rovině 
fyzické, psychické i vztahové 
(Vacek, 2020).

Základním rysem 
behaviorálních závislostí 
je neschopnost odolat 
impulsu, pudu nebo 
pokušení (Petry, 2015). 
Tomuto nutkání předchází 
významný nárůst vnitřní tenze 
nebo afektivního vzrušení, 
které je tlumeno konkrétní 
činností. Dané chování 
přináší jedinci krátkodobý 
pocit uspokojení a úlevu. 
Následně se však mohou začít 
objevovat pocity viny, studu 
či úzkosti a z dlouhodobého 
hlediska dochází k narušení 
podstatných oblastí života 
(World Health Organization, 
2019).

V Mezinárodní klasifikaci 
nemocí (MKN-11) jsou 

Psychické účinky : sebevědomí, pocit 
pohody, energie, euforie, snížená chuť k jídlu,  

sexuální vzrušení 
Somatické účinky: zrychlený tep 

a dech, zaťaté čelisti, rozšířené zorničky
Možné negativní důsledky: úzkost, 

paranoia, změny nálad, zrakové
nebo sluchové halucinace, sexuální

impotence, nevolnost, deprese
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Somatické účinky: narušení  
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zrychlený tep, zmírnění bolesti

Možné negativní důsledky: nausea, 

otupění, zhoršení kognitivních 
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behaviorální závislosti řazeny 
do různých kategorií. Některé 
z diagnóz najdeme pod 
Nutkavými a impulzivními 
poruchami, jako například 
kompulzivní poruchu 
sexuálního chování (např. 
sex, masturbace, sledování 
pornografie), pyromanii 
či kleptomanii. Do této 
kategorie původně spadalo 
také patologické hráčství 
a herní porucha, které jsou 
nově v MKN-11 přeřazeny 
pod Poruchy způsobené 
návykovým chováním. 

Další behaviorální závislosti 
doposud nemají vlastní 
diagnostický kód a mohou 
být zařazeny pod 6C5Y 
Jiné specifikované poruchy 
v důsledku návykového 
chování. Jedná se například 
o workoholismus, oniománii 
(závislost na nakupování) 
či další závislosti související 
s moderními technologiemi 
(Vacek, 2020). V případě 
vyhodnocení toho, zda 
je určité chování závislostí 
v pravém slova smyslu, 
můžeme porovnávat klinický 
obraz s diagnostickými kritérii 
pro látkové závislosti (Fraser 
et at., 2014).

5.1 ZÁVISLOST 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Procesových závislostí 
existuje nepřeberné množství, 
nicméně podrobněji 

se budeme věnovat jedné 
z nich – závislosti na sociálních 
sítích – která s rozvojem 
moderních technologií 
neřízeně expandovala a stala 
se celosvětovým problémem. 

Pro nastupující generace 
jsou sociální sítě již 
neodmyslitelnou součástí 
života – slouží jako 
komunikační kanál, platforma 
přinášející informace, 
nejrůznější vizuální obsah 
i zábavu. Zdá se však, 
že to, co původně sloužilo 
k propojení, vede naopak 
k čím dál tím většímu odcizení 
– od sebe sama i světa kolem.

Důvody vzniku této závislosti 
můžeme opět hledat 
v bio-psycho-sociálních 
rovinách. Uspokojení, které 
lidé zažívají při užívání 
sociálních sítí, souvisí 
s motivačním systémem 
v mozku, který chemicky 
reaguje na přicházející 
stimuly. Neměli bychom však 
opomínat psychologické 
aspekty – například to, 
jakým způsobem uživatel 
vnímá sebe a své okolí. 
Vzhledem k tomu, že sociální 
sítě interagují s přirozenou 
lidskou potřebu afiliace, 
kterou uměle suplují, dokáží 
přinášet dojem sounáležitosti 
s určitou skupinou. Do rizikové 
skupiny tak spadají lidé, kteří 
jsou v každodenním životě 

méně zapojení do skutečných 
komunit (Griffiths, 
2021) či lidé s nízkým 
sebehodnocením hledající 
na sociálních sítích chybějící 
pozitivní zpětnou vazbu, 
které se jim v běžném životě 
nedostává (Mühlpachr, 2009). 

Ukazuje se, že míra užívání 
sociálních sítí může souviset 
také s osobnostními 
charakteristikami. Závislostí 
jsou více ohroženi jedinci 
s vyšší mírou narcistických 
rysů, kterým online 
prostředí umožňuje vytvořit 
si a upevňovat své „ideální 
já“. I v tomto případě stojí 
na pozadí zranitelnost 
a nízké sebehodnocení, 
avšak potlačené obranným 
mechanismem grandiozity 
(Griffiths, 2021). 

I pro tuto závislost jsou 
typické příznaky tolerance, 
zvýšeného užívání (i přes  
negativní důsledky) 
a zanedbávání jiných aktivit 
(Kuss & Griffiths, 2011). 
Výzkumy také poukazují 
na vyskytující se psychické 
obtíže, jako je například 
ztráta koncentrace, problémy 
se spánkem, deprese,  
úzkost, pocity izolace atp. 
(Miller, 2022).
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MKN-10 MKN-11
F10 Poruchy způsobené užíváním alkoholu 6C40 Poruchy způsobené užíváním alkoholu

F11 Poruchy způsobené užíváním opioidů 6C41 Poruchy způsobené užíváním konopí

F12 Poruchy způsobené užíváním kanabinoidů 6C42 Poruchy způsobené užíváním 
syntetických kanabinoidů

F13 Poruchy způsobené užíváním sedativ nebo 
hypnotik

6C43 Poruchy způsobené užíváním opioidů

F14 Poruchy způsobené užíváním kokainu 6C44 Poruchy způsobené užíváním sedativ, 
hypnotik nebo anxiolytik

F15 Poruchy způsobené užíváním jiných stimulancií 
včetně kofeinu

6C45 Poruchy způsobené užíváním kokainu

F16 Poruchy způsobené užíváním halucinogenů 6C46 Poruchy způsobené užíváním stimulancií 
včetně amfetaminů, metamfetaminu nebo 
metkatinonu

F17 Poruchy způsobené užíváním tabáku 6C47 Poruchy způsobené užíváním 
syntetických katinonů

F18 Poruchy způsobené užíváním organických 
rozpouštědel

6C48 Poruchy způsobené užíváním kofeinu

F19 Poruchy způsobené užíváním více drog 
a jiných psychoaktivních látek

6C49 Poruchy způsobené užíváním halucinogenů

6C4A Poruchy způsobené užíváním nikotinu

6C4B Poruchy způsobené užíváním těkavých 
inhalantů

6C4C Poruchy způsobené užíváním MDMA 
nebo příbuzných drog, včetně MDA

6C4D Poruchy způsobené užíváním 
disociativních drog včetně ketaminu 
a fencyklidinu (PCP)

6C4E Poruchy způsobené užitím jiných 
specifikovaných psychoaktivních látek, včetně 
léků1 

6C4F Poruchy způsobené užitím více 
specifikovaných psychoaktivních látek, včetně 
léků

6C4G Poruchy způsobené užíváním neznámých 
nebo blíže neurčených psychoaktivních látek2 

6C4H Poruchy způsobené užíváním 
nepsychoaktivních látek3 

 

*Změny jsou vyznačeny tučným písmem

1 např. khat, anabolické steroidy, antidepresiva 
2  porucha je způsobena užíváním látky, ale konkrétní třída 
látky není známa 
3 např. laxativa, růstové hormony, erytropoetin a nesteroidní 
protizánětlivé léky. Tyto látky nejsou spojeny s intoxikací, 
závislostí nebo abstinenčním syndromem a nejsou 
uznávanými příčinami duševních poruch vyvolaných 
látkami.

6 PORUCHY 
ZPŮSOBENÉ 
UŽÍVÁNÍM LÁTEK 
NEBO NÁVYKOVÝM 
CHOVÁNÍM 
V případě poruch 
způsobených užíváním 
látek nebo návykovým 
chováním došlo 
v MKN-11 k vícero úpravám. 
Odlišnosti si můžeme 
všimnout již v samotném 
názvu. Zatímco v MKN-
10 se tato diagnostická oblast 
nazývala Poruchy duševní 
a poruchy chování způsobené 
užíváním psychoaktivních 
látek, MKN-11 operuje 
s názvem Poruchy způsobené 
užíváním látek nebo 
návykovým chováním. 

Změna názvosloví naznačuje, 
že do těchto poruch 
zahrnujeme nejen látky 
návykové, ale rovněž látky 
bez návykového potenciálu. 
Velkým krokem kupředu 
je rozšíření o návykové 
chování (tzn. behaviorální 
závislosti), která otevírá 
možnost klasifikovat jako 
závislost i jiné nadměrné 
vzorce chování (Petry, 2015). 
Ačkoli kategorie prozatím není 
příliš diferenciovaná, můžeme 
v ní nalézt alespoň herní 
poruchu a patologické hráčství, 
které byly původně řazeny 
pod Nutkavé a impulzivní 
poruchy. 

6.1 PORUCHY ZPŮSOBENÉ 
UŽÍVÁNÍM LÁTEK
U poruch způsobených 
užíváním látek se úpravy týkají 
především (1) aktualizace 
a rozšíření rozsahu tříd látek; 
a (2) podrobnější specifikace 
různých vzorců škodlivého 
užívání látek v diagnostických 
kategoriích. 

Třídy látek
V tabulce na následující 
straně můžete vidět, že byly 
doplněný následující třídy 
látek: metkatinon; syntetické 
katinony; MDMA a MDA; 
disociativní látky, včetně 
ketaminu a fencyklidinu 
(PCP). Kofein byl vyčleněn 
jako samostatná kategorie, 
tabák byl změněn na nikotin, 
kanabinoidy byly rozděleny 
do dvou samostatných 
kategorií na konopí 
a syntetické kanabinoidy. 
Rovněž poruchy způsobené 
užíváním více drog a jiných 
psychoaktivních látek byly 
rozděleny do samostatných 
tříd.

Diagnostické kategorie
Diagnostické kategorie 
se vztahují k výše uvedeným 
třídám psychoaktivních látek. 
Vždy posuzujeme (1) vzorec 
užívaní látky, a případně 
také (2) poruchy a (3) duševní 
poruchy způsobené jejich 
užíváním.

Vzorec užívání látky:
0 Epizoda škodlivého užívání 
psychoaktivních látek 

10-11 Škodlivý vzorec 
užívání psychoaktivních látek

20-23 Závislost 
na návykových látkách 

Původně „škodlivé užívání“ 
je v MKN-11 rozděleno 
do dvou samostatných 
kategorií na epizodu 
škodlivého užívání a škodlivý 
vzorec užívání. Cílem tohoto 
rozdělení je usnadnit 
rozpoznání epizod užívání 
látek, které vedou k poškození 
zdraví, aniž by byly přítomny 
diagnostické znaky škodlivého 
vzorce užívání nebo závislosti. 
Poškození se může týkat 
(1) samotného uživatele 
v důsledku intoxikace, přímých 
nebo sekundárních toxických 
účinků na tělesné orgány 
a systémy nebo škodlivým 
způsobem podání, ale i (2) 
úmyslného či neúmyslného 
poškození zdraví druhých osob 
(Poznyak, 2017).

Poruchy způsobené užíváním 
psychoaktivních látek:
3 Intoxikace látkou 

40-44 Odvykací stav 
(nastává při vysazení látky, 
která byla dlouhodobě, 
opakovaně užívána; často 
se objevují symptomy, které 
jsou protipólem účinků látky)
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Jak může vypadat 

kódování diagnózy?

6C45.2/6C45.60 Závislost 
na kokainu s kokainem 
vyvolanou psychotickou 
poruchou s halucinacemi

6C45 = třída látek (poruchy 
způsobené užíváním kokainu)

.2 = vzorec užívání látky 
(závislost)

.60 = duševní porucha 
vyvolaná užitím dané látky/
látek (psychotická porucha 
s halucinacemi)

6C40.0/6C40.71 Epizoda 
škodlivého užívání alkoholu 
s alkoholem vyvolanou 
úzkostnou poruchou 

6C40 = třída látek (poruchy 
způsobené užíváním alkoholu)

.0 = vzorec užívání látky 
(epizoda škodlivého užívání)

.71 = duševní porucha 
vyvolaná užitím dané látky/
látek (úzkostná porucha)

6.2 PORUCHY 
ZPŮSOBENÉ  
NÁVYKOVÝM  
CHOVÁNÍM
Poruchy způsobené 
návykovým chováním 
se rozvíjejí v důsledku 
opakujícího se odměňujícího 
chování, ve kterém jedinec 
pokračuje i přes zřejmé 
negativní důsledky.

Jedná se o následující 
klasifikace:

6C50 Patologické hráčství

6C50.1 Patologické hráčství, 
převážně online

6C50.0 Patologické hráčství, 
převážně offline

6C51 Herní porucha

6C51.0 Herní porucha, 
převážně online

6C51.1 Herní porucha, 
převážně offline

6C7Y Jiné specifikované 
poruchy v důsledku 
návykového chování

Diagnostická kritéria jsou 
v jistých bodech podobná 
jako u poruch způsobených 
užíváním látek. Pro návykové 
chování je typické (1) zhoršení 
kontroly (např. nad frekvencí, 
trváním či ukončením úkonu); 
(2) prioritizace daného chování 
před ostatními činnostmi; (3) 
pokračování v daném chování 

i přes negativní důsledky 
(zdravotní, sociální, osobní). 
Důležité je vyloučení jiných 
duševních poruch, které 
mohou vykazovat podobné 
vzorce chování, jako jsou 
například poruchy chování 
či neurovývojové poruchy 
(World Health Organization, 
2019).

7 MOŽNOSTI LÉČBY
Léčba závislosti disponuje 
širokou škálou různých 
přístupů, které jsou voleny 
na základě potřeb daného 
klienta. V ideálním případě 
by měla fungovat vzájemná 
provázanost a vyváženost 
metod, mezioborový přístup 
i síť návazných služeb, které 
poskytují komplexní péči 
(Miovský, 2003). 

7.1 PSYCHOTERAPEUTICKÉ 
MODELY UPLATŇOVANÉ  
PŘI LÉČBĚ ZÁVISLOSTI
Každý z psychoterapeutických 
přístupů přináší specifické 
cesty a využívá odlišné 
postupy. V případě závislostí 
bývá psychoterapie často 
v úzkém propojení se sociální 
oblastí, jelikož někteří klienti 
potřebují zároveň pomoc  
s (re)integrací do běžného 
života a společnosti.

V rámci intervence se běžně 
uplatňuje jak individuální, 
tak skupinová terapie. 
Individuální terapie většinou 

Duševní poruchy vyvolané 
užitím psychoaktivních látek:

5 Delirium vyvolané látkou 

60-62 Psychotická porucha 
vyvolaná látkou 

70 Porucha nálady vyvolaná 
látkou 

71 Úzkostná porucha 
vyvolaná látkou 

72 Obsedantně-kompulzivní 
nebo příbuzná porucha 
vyvolaná látkou 

73 Porucha kontroly impulzů 
vyvolaná látkou 

Y Jiná specifikovaná 
porucha způsobená užíváním 
návykových látek 

Z Blíže neurčená porucha 
způsobená užíváním 
návykových látek

DIAGNOSTIKOVÁNÍ 
PORUCHY ZPŮSOBENÉ 
UŽÍVÁNÍM LÁTEK DLE 
MKN-11
1) Při diagnostice se nejdříve 
určí třída látek.

2) Dále musí diagnóza 
obsahovat jednu ze čtyř 
základních diagnostických 
kategorií: epizoda škodlivého 
užívání psychoaktivních 
látek, škodlivý vzorec užívání 
psychoaktivních látek, 
závislost nebo neurčená 

porucha způsobená užíváním 
návykových látek (v případě, 
kdy není vzorec užívání 
známý).

3) Zbývající diagnostické 
kategorie odrážejí dopady 
užívání látky, a jsou přiděleny 
k jedné z primárních diagnóz 
zmíněných v bodě 2.

V případě, kdy se musíme 
rozhodovat, zda se jedná 
o závislost, vycházíme 
primárně z toho, že se objevují 
následující znaky (1) silná  
vnitřní touha užívat danou 
látku (craving), (2) zhoršená 
schopností kontroly 
a (3) rostoucí priorita užívání 
návykových látek před jinými 
činnostmi, a to i přes (4) 
zřejmé negativní důsledky. 
Rovněž bývá přítomný rozvoj 
(5) tolerance a (6) abstinenční 
příznaky. 

Závislost můžeme 
diagnostikovat, pokud 
jsou splněny alespoň 
3 z 6 zmíněných znaků 
po dobu min. 1 měsíce 
v případě nepřetržitého 
užívání (denně nebo téměř 
denně), nebo min. 12 měsíců 
při epizodickém užívání 
(Poznyak, 2017).

Jak může vypadat 
odvykací stav?

Látky způsobujících fyzickou 
závislost:

Alkohol – třes, pocení, 
závratě, poruchy koordinace 
a stability, psychomotorický 
neklid, přechodné halucinace 
nebo iluze, nauzea či zvracení, 
bolesti hlavy, tachykardie 
nebo hypertenze, pocity 
slabosti, poruchy spánku, 
úzkost, deprese; v některých 
případech epileptické 
záchvaty či delirium tremens, 
které může vyvrcholit smrtí

Heroin – bolest břicha, 
průjem, svalové křeče, 
třes, nechutenství, úzkost, 
nespavost; odvykací stav 
může výjimečně končit smrtí

Nikotin – nervozita, 
podrážděnost, změny nálad 
(až deprese), nesoustředěnost, 
únava, poruchy spánku

Látky způsobující psychickou 
závislost:

Kokain – nejprve 
několikadenní spánek, 
přerušovaný epizodami 
bdělosti doprovázející 
intenzivní hlad, dále deprese, 
úzkost, poruchy spánku

Pervitin – odvykací stav 
obdobný jako u kokainu
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7.2 TYPY LÉČBY

Lékařská ambulantní péče

Bludný kruh využívaný v KBT. Lze jej uplatnit nejen při řešení závislostí, ale také v případě jiných situací 
a problémů, ve kterých je člověk „zacyklen“.

AMBULANTNÍ LÉČEBNÉ STŘEDISKO DENNÍ STACIONÁŘ

Cílová skupina Lidé závislí, ale také experimentátoři, 
konzumenti, občasní či problémoví 
uživatelé. Vhodná je především pro klienty, 
kteří jsou dostatečně motivovaní a jejich 
zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.

Lidé, kteří abstinují krátkou dobu, 
nebo teprve plánují s užíváním 
přestat.

Co služba nabízí? Lékařské vyšetření (anamnéza, klinické 
vyšetření, laboratorní vyšetření), 
psychoterapii, farmakoterapii, socioterapii.

Každodenní strukturovaný 
program, volnočasové 
i terapeutické aktivity.

Periodicita návštěv Jednotlivé schůzky jsou plánovány zpravidla 
v intervalu 1-3 týdnů.

Strukturovaný program pokrývá 
4-5 hodin v každém dni, 5 dní 
v týdnu.

Délka léčby Min. 3 měsíce 3-6 měsíců

stojí v počátku a může sloužit 
také jako příprava na terapii 
skupinovou. Dynamický 
terapeutický proces 
zprostředkovaný skupinou 
umožňuje v bezpečném 
prostředí intenzivně pracovat 
na mezilidských vztazích, 
které jsou u závislých osob 
často výrazně narušeny. 
Je tedy důležitou součástí 
v léčebných zařízeních 
i terapeutických komunitách, 
kde mají klienti možnost 
nahlédnout do sebe sama 
skrze druhé (Miovský & 
Bartošíková, 2003).

V současnosti se při léčbě 
závislostí můžeme nejvíce 
setkávat s: kognitivně-
behaviorální psychoterapií 
(KBT), hlubinnou a dynamicky 
orientovanou psychoterapií, 
humanistickou psychoterapií, 
rodinnou a systemickou 
psychoterapií, hypnotickými 
a relaxačními postupy 
a integrativním přístupem 
(Kalina, 2013). Pro detailnější 
nastudování jednotlivých 
směrů doporučujeme 
publikaci Psychoterapeutické 
systémy a jejich uplatnění 
v adiktologii od doc. Kaliny 
(2013). Zde přikládáme 
alespoň ukázku kognitivně-
behaviorálního modelu, 
který má při léčbě závislosti 
dominantní pozici.

KOGNITIVNĚ-
BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP
Kognitivně-behaviorální 
model přistupuje k závislosti 
jako k naučené zvládací 
strategii, ve které hrají hlavní 
roli sociální a kognitivní 
učení, klasické a operantní 
podmiňování a spoluúčast 
prostředí. Pracuje se tzv. 
jádrovými přesvědčeními, 
která byla utvořena v dětství 
na základě kritických zážitků. 
Tyto zážitky rovněž vedly 
k dysfunkčním kognitivním 
schématům.

Při vyšetření se uplatňuje:

Behaviorální analýza 
A-B-C schéma:

A. Spouštěče – prostředí, 
situace, okolnosti, psychický 
stav, tělesné signály, které 
vyvolávají bažení a mohou 
vést k relapsu.

B. Chování klienta – 
myšlenky, emoce, fyziologické 
reakce, které se objevují při 
bažení, užívacích rituálech, 
po užité drogy. Zaměření 
na modifikující faktory, které 
tyto stavy mohou ovlivňovat.

C. Následky – bezprostřední/
dlouhodobé, pozitivní/
negativní.

Kognitivní analýza 

Provádí se důkladná 
anamnéza, včetně 

kognitivního profilu 
o automatických myšlenkách, 
schématech, přesvědčeních 
a spouštěcích mechanismech, 
které mají vliv na užívání 
návykových látek. Cílem 
je jejich přehodnocení.

Funkční analýza

Ptáme se na to, jakou funkci 
má užívání v životě klienta, 
jaké faktory jej ovlivňují, jak 
zasahují do různých oblastí 
jeho života. Zjišťujeme 
přednosti a nedostatky klienta 
(dovednosti a schopnosti).

Tyto informace jsou následně 
využity pro sestavení 
bludného kruhu závislosti, 
který diskutujeme s klientem.

Využití modelu může 
klientovi pomoct 
identifikovat rizikové situace 
a nové strategie zvládání. 
Uvědomění a pochopení 
automatického procesu 
je klíčovým prvkem při udržení 
navozených pozitivních změn 
a společně s nácvikem nových 
postupů slouží jako prevence 
relapsu (Kuda, 2003). Nicméně 
i samotný „laps“ (náhlé užití 
v období abstinence) může 
být důležitým milníkem. 
V přeneseném slova smyslu 
je dočasné zavrávorání 
pomyslnou zkouškou, jejíž 
zvládnutí může nakonec 
vést k pochopení některých 
souvislostí i k celkovému 
vnitřnímu posílení.

(Kalina et al., 2003)
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DETOXIFIKACE PSYCHIATRICKÁ 
LÉČEBNA

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

DOLÉČOVACÍ 
CENTRUM

Cílová skupina Uživatelé, pro které 
není bezpečná 
detoxifikace 
v domácím 
prostředí.

Klienti, kteří 
potřebují podstoupit 
léčbu v uzavřeném 
prostředí. Je vhodná 
také pro jedince 
s duální diagnózou.

Klienti, kteří potřebují 
podstoupit léčbu 
v uzavřeném prostředí. 
Je vhodná také pro 
jedince s duální 
diagnózou.

Abstinující osoby 
s anamnézou 
závislosti 
s doporučenou 
min. délkou 
abstinence 
3 měsíce.

Co služba nabízí? Farmakoterapii, 
psychoterapii, 
sociální práci 
(zprostředkování 
návazné léčby).

Strukturovanou léčbu 
a režim; pracovní 
i volnočasové aktivity; 
psychoterapii 
(skupinovou, 
individuální, 
rodinnou); vzdělávání; 
sociální práci.

Strukturovanou léčbu 
a režim; pracovní 
i volnočasové aktivity; 
psychoterapii 
(skupinovou, 
individuální, rodinnou); 
vzdělávání; sociální 
práci.

Psychoterapii 
(individuální, 
skupinovou, 
rodinnou), prevenci 
relapsu, sociální 
práci.

Délka léčby Liší se dle druhu 
látky a závažnosti 
stavu

3-6 měsíců 6-12 měsíců Min. 6 měsíců

Lůžková péče

STRUČNĚ O TERAPEUTICKÉ 
KOMUNITĚ

Terapeutická komunita (TK)
v sobě snoubí dva aspekty, 
které se vzájemně doplňují – 
terapeutickou a komunitní složku. 

Terapeutický rozměr v sobě 
zahrnuje intenzivní skupinové 
procesy, které se odehrávají 
nejen v průběhu formálních 
skupinových setkání, ale při 
všech společných činnostech. 
Mezi klienty se vytvářejí 
vzájemné sympatie i antipatie, 
dochází k projekcím a na povrch 
mohou vyplouvat nejrůznější 
vztahová témata, která 
si lidé přinášejí „zvenku“. Díky 
tomu mají klienti možnost 
poznávat sami sebe a s pomocí 

terapie postupně pracovat 
na korekci maladaptivních vzorců 
promítajících se do prožívání 
i chování. 

Komunitní rozměr zahrnuje 
strukturu, organizovanost 
a bezpečí. Jasně vymezené 
hranice a denní řád poskytují 
klientům oporu. Důležité je  
rovněž sdílení, blízkost a  
vzájemná pomoc. Od ostatních 
léčebných přístupů se TK liší  
právě tím, že využívá  
společenství jako základní  
prvek změny (Kalina, 2014).

Důležité znaky TK:
1. Vstup i odchod z komunity 
je zcela dobrovolný.

2. Pro úspěšnou léčbu je zásadní 
 motivace a přijetí odpovědnosti.

3. Podmínky v TK se snaží 
maximálně přiblížit podmínkám 
běžného života.

4. Přechod z TK do běžného 
života je postupný – proto 
je pobyt rozdělen do několika fází.

5. Porušení kardinálních pravidel 
může vést k vyloučení z komunity.

5. Konfrontace a frustrace jsou 
neoddělitelnou součástí sociální 
rehabilitace.

6. Je kladen důraz na zcela 
otevřenou komunikaci.

7. Terapeuti jsou pouhými 
facilitátory, nikoli experty 
na životy klientů (Adameček 
et al., 2003; Kalina, 2013).

(Kalina et al., 2003)
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