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Místo konání konference

Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc 771 80

Barokní budova bývalého jezuitského konviktu je jednou z nejstarších součástí 
olomoucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita 
Palackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět 
uměnovědných a uměnovýchovných kateder fi lozofi cké a pedagogické fakulty 
tak dostalo nové posluchárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály 
pro mezinárodní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické 
centrum Olomouce bylo současně obohaceno o další středisko vzdělanosti, 
kultury a umění. 
Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce 
a výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. 
Výběr osobností a souborů, které zde vystupují, se odvíjí od odborného zaměření 
zdejších pracovišť a jejich styků s umělci a odborníky z České republiky i ze 
zahraničí. Olomoučané a turisté zde navštěvují fi lmová a divadelní představení, 
koncerty v koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v rozlehlých 
chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách, neboť se zde 
konají letní školy, divadelní přehlídky a výtvarné plenéry. 
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Přednáškové místnosti

Hlavní sál
Místnost číslo 109 – Auditorium maximum - 1. patro

Přednáškové a workshopové místnosti
Místnost číslo 225 – Velká posluchárna - 2. patro
Místnost číslo 226 – Malá posluchárna - 2. patro

Doprava na místo konference
Umělecké centrum Konvikt se nachází v centru Olomouce (Univerzitní 3, 
Olomouc). 
 
Z autobusového nádraží jede tramvajová linka č. 4, výstupní stanice Náměstí 
Republiky. 
Z vlakového nádraží jede tramvajová linka č. 2, 4, 6, výstupní stanice Náměstí 
Republiky. 
Poté po cca 5 minutách pěší chůze dorazíte do Uměleckého centra Konvikt. 
Placené parkoviště naleznete hned na Náměstí Republiky nebo v podzemním, 
krytém parkovišti  Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc. 

Doprava k Jazz Tibet klubu
Od hlavního nádraží tramvajovou linkou 2, 4, 6, výstupní stanice Koruna, kde 
proběhne večerní program konference. 

Večerní program pro účastníky konference
První den konference, ve čtvrtek 21. 06. 2012, proběhne od 19:00 společenský 
program. Od 18:30 bude pro účastníky konference otevřena restaurace Jazz Tibet.
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DIVADLO MY
Dramatický kroužek Divadlo MY sídlí v Klíči – centru sociálních služeb Klíč 
Olomouc. Toto seskupení funguje od roku 2001, přičemž počet členů se v 
posledních letech pohybuje kolem deseti klientů - herců.  Divadelní tým lidí, 
který v současné době vede kroužek, se věnuje teatroterapii, ale i prohlubování 
estetického dojmu z divadelních představení. Používá techniky volných  
improvizací, vstupování klientů – herců do rolí, práci s představami, fiktivní 
rozhovory, imaginace, práci s osobními příběhy klientů. 
Ve večerním programu uvedeme dvě hry:

Ostrov
Každý o něčem sní, po něčem touží. A jeho přáním je, aby se 
jeho sny staly skutečností. I naši klienti – herci mají své sny. 
Cesta k naplnění jejich snů je však ztížena jejich handicapem – 
velkým ALE. A právě o snech a ALE – realitě je tato předposlední 
hra. Osobní příběhy, odhalení niterných tužeb a uvědomění si 
překážek – reality - která je nepřítelem všech snů. O tom je tato 
hra. Klienti – herci si užívají divadelní prostor, který mají v této 
hře každý jednotlivě jen a jen pro sebe a pro svůj sen. Každý sen 
má své hudební zabarvení - svou jedinečnou atmosféru díky našim 
jedinečným hercům. 

Wo(men)‘s world aneb Mají se rádi?
Hra se zrodila z diskusí nad ženstvím a mužstvím. Co pro naše 
herce znamená být mužem/ženou? Jací jsou muži? A jaké ženy? 
Jak má fungovat jejich vztah? Divákovi se nejprve představuje 
něžnější z pohlaví. Oblé boky. Husté vlasy. Růž na rtech. Smysl 
pro mateřství.  Poté na scénu přichází muži. Síla svalnatých paží. 
Bojovnost. Odvaha. A vůně doutníku. Pánové vyráží na pivíčko a 
mariáš. Dámy na lov. A tak se v místním hostinci za zvuku tanga 
rodí láska. 
Je to ta pravá? Přestojí nesnáze? Nechte se překvapit.

zdroj: http://divadlomy.webnode.cz/

REILLY PEACOCK
Britskou skupinu Reilly Peacock založil v roce 2006 Pete Helmer, bývalý 
kytarista undergroundové psychedelické skupiny 80. let. Le mat.  Tato 
kvintesenční skupina je široce ovlivněná od Ziggy Sturdusta přes duši Londýna 
po silné písně napsané Tilbrookem/Diffordem, a Albernem s povrchní znalostí 
éterického Briana Wilsona, spláchnuté lahví Absintem a arzenikem. 

zdroj: http://reillypeacock.blogspot.com/
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JAMIE MARSHALL
Než se Jamie před dvěma lety přestěhoval do Prahy, byl více než dvacet let 
součástí londýnské hudební scény. Hrál v místech tak různých jako Královská 
slavnostní síň, v klubu Marquee, v klubu Twelve Bar, ale například také v 
Londýnském Dopravním muzeu. 
Živě hrál Jamie s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, The Blues Band, 
Paul Young and Los Pacaminos, s frontmanem skupiny Squeeze Glennem 
Tilbrookem a britskou bluesovou legendou Long Johnem Baldrym. 
V České republice se pravidelně objevuje na mnoha festivalech, včetně festivalu 
v Telči, a spolupracuje s osobnostmi jako Vlasta Rédl, Slávek Janoušek a Věra 
Martinová. 
Hrál také živě v České televizi, v TV Nova a na Country Radiu a s Věrou 
Martinovou právě dokončili nové CD, pro které napsal polovinu písní a byl 
jeho koproducentem. V polovině března se vydal na celostátní turné po České 
republice jako host Věry Martinové a její kapely. 

zdroj: http://www.jamiemarshall.com/
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Slovo úvodem

Krátké zamyšlení nad vývojem adiktologie   

 Nejprve je nutné připomenout, že vlastní pojem adiktologie je u nás 
používaný a posléze zavedený teprve posledních 10–15 let, kdy sjednotil a 
vystřídal do té doby pestrou terminologickou plejádu různorodých označení pro 
obory zabývající se alkoholismem, toxikomaniemi apod.
 Je obecně známo, že vznik a rozvoj systematické péče o osoby 
nadužívající či závislé na nějaké látce je u nás spojen především se jmény Skála 
(alkohol) Rubeš a Urban (nealkoholové drogy). Skála vydal v roce 1957 první 
ucelenou monografii s názvem Alkoholismus, Rubeš v roce 1962 publikoval 
první časopiseckou studii o toxikomanii a Urban v roce 1972 monografii se 
stejným názvem. Z této „první“ generace bych rád vzpomněl ještě Hampla z 
ambulance v Mělníku, ale zasloužilých osob bylo mnohem více. Díky těmto 
průkopníkům a jejich nesporným výsledkům se začalo pohlížet na terapeutické 
možnosti v oblasti závislostí podstatně optimističtěji. V průběhu šedesátých 
a sedmdesátých let minulého století tak vznikla celá řada specializovaných 
oddělení pro léčbu závislostí při psychiatrických léčebnách, klinikách a někde 
i OUNZ. Souběžně vznikaly při OUNZ a jejich psychiatrických ambulancích 
i specializované ambulance OAT (Ordinace pro alkoholismus a toxikomanie), 
které zajišťovaly terénní ambulantní péči včetně doléčovací evidence po ústavní 
lůžkové léčbě. Dalším významným prvkem, který se u řady lůžkových oddělení 
vytvořil, byly socioterapeutické kluby po vzoru apolinářského KLUSu (Klub 
Usilujících o Střízlivost). Vznikl tak poměrně funkční systém péče od tzv. linie 
prvního kontaktu, tedy OAT, přes specializovaná lůžková zařízení s fungujícími 
socioterapeutickými kluby při doléčování a zpět k roční antabusové léčbě 
(výjimečně i s psychoterapeutickými skupinami) prostřednictvím OAT. Druhou, 
méně funkční stránkou byl prostý fakt, že v dané době byly naprosto znemožněny 
jakékoliv iniciativy mimo státní zdravotnictví. Již prostý fakt mnohaleté evidence 
s rizikem sociálních dopadů byl pro mnohé potencionální klienty odrazující. 
Přesto bychom mohli konstatovat, že v dobách tuhé politické normalizace 
se téměř paradoxně dařilo rozvíjet fungující systém péče o závislé osoby. Na 
odborných setkáních socioterapeutických klubů jsme sice od pozvaných hostů 
ze zahraničí slyšeli o možnostech organizace Anonymních alkoholiků či různých 
dalších svépomocných skupin, které v širokém spektru doplňovaly systém 
zdravotnické péče, a mohli jen doufat, že se to podaří někdy i u nás.
 Dnes, více než dvacet let od zásadní politické změny můžeme najít 
stávající široké spektrum nabídky vztažných služeb pro závislé. V tomto krátkém 
zamyšlení nelze ani vypočítat všechny možnosti, proto jen stručně uzavřeme 
některé aktivity, jako byly socioterapeutické kluby při lůžkových odděleních v 
systému bodově financovaného zdravotnictví, prakticky zanikly. Oproti tomu se 
terénní nabídka rozšířila o AA, Sananim, P-centra, privátní ordinace a celou další 
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plejádu neziskových organizací, streetworkery a další. Významným problémem 
bohužel zůstává (a zdá se, že spíše narůstá) nejistota bazální finanční podpory 
těchto aktivit ze zdrojů státu a krajů. To může výhledově výrazně negativně 
ovlivnit celý systém, a proto doufejme, že zařízení zmírňující dopady závislostí a 
snažící se o komplexní péči od primární prevence po doléčování o svoji podporu 
nepřijdou.

                                                                                           Doc. PhDr. Vladimír Řehan
                                                                          Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Vážení kolegové,
 ráda bych se s vámi podělila o dobrý pocit z projektu, který jsme v 
uplynulých třech letech realizovali ve spolupráci s dalšími partnery. 
 P-centrum je nestátní nezisková organizace, která má ve svých 
dlouhodobých cílech také zvyšování kvality služeb, jež poskytujeme našim 
klientům, a zapojování nových poznatků do poradenské praxe. Díky projektu 
„Dokážu to?“ se nám podařilo obou cílů dosáhnout, „bonusem“ navíc pro nás 
bylo partnerské setkávání se zahraničními lektory i s kolegy z dalších organizací, 
které poskytují jiné druhy služeb pro osoby se závislostí. Bylo velmi inspirativní 
si vzájemně vyměňovat zkušenosti z práce s metodikou a z jednotlivých 
konzultací s klienty. Díky sdílení zkušeností z praxe se nám dařilo metodiku 
upravit tak, aby odpovídala potřebám a zkušenostem terapeutů, kteří v České 
republice pracují s lidmi se závislostí na pervitinu. Doufám, že tuto dobrou praxi 
budeme dál šířit mezi kolegy, pro které bude metodika inspirující a užitečná v 
jejich poradenské praxi. Jménem P-centra také doufám, že se podaří i v budoucnu 
realizovat podobně užitečné a obohacující projekty.

                                                                                PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
                                                                                         ředitelka P-centrum Olomouc

Vážení kolegové,
 rád bych Vás přivítal na konferenci s názvem: „Dokážu to?“ - Teorie 
a praxe léčby závislostí pořádanou k zakončení projektu OPLLZ „Dokážu to“. 
Idea tohoto projektu vznikla v roce 2007 na mezinárodním semináři „Drogové 
služby v zrcadle“, kde Aidan Gray představoval „Krátký intervenční program 
pro uživatele kokainu a cracku“. Jeho osobní kouzlo a strhující projev nás 
inspiroval ke spolupráci na možném využití Grayovy metodiky u nás. Tak vznikl 
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mezinárodní projekt „Dokážu to?“, jehož cílem bylo převést metodiku práce s 
uživateli kokainu a cracku, vzniklou ve Velké Británii, na reálie České republiky 
a na stimulační látku pervitin. Na této konferenci Vám budou tedy, mimo jiné, 
představeny výstupy z tohoto projektu. 
 V rámci tohoto úvodního slova bych rád poděkoval autoru zahraniční 
metodiky Aidanu Grayovi, jehož entuziasmus a energičnost nám byla velkou 
inspirací, dále realizačnímu a odbornému týmu projektu a v neposlední řadě také 
klientům, jejichž postřehy nám umožnily program vylepšit.
Přeji nám všem příjemné a inspirativní chvíle na této konferenci.

Mgr. Edmund Wittmann
Vedoucí Doléčovacího centra a 

Poradny pro alkoholové a jiné závislosti                 
P-centrum Olomouc
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Program konference

21. 06. 2012

9:00 – 9:15 
Místnost číslo 109 – Auditorium Maximum  - 1. patro
 
Slavnostní zahájení konference 
Moderuje Miroslav Charvát

Úvodní slovo:
 
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Ředitelka P-centra v Olomouci

Doc. PhDr. Vladimír Řehan
Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Mgr. Edmund Wittmann
Garant projektu „Dokážu to?“

Aidan Gray
Head of Art and Development, HumLondon

9:20 – 10:15 
Místnost číslo 109 – Auditorium Maximum - 1. patro
 
Moderuje Miroslav Charvát

Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu
Růžička, M., Wittmann, E., Krutilová, D.

10:15 – 10:45 
Předsálí Auditoria Maxima - 1. patro
 
Coffeebreak 
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10:45 – 12:30 
Místnost číslo 109 – Auditorium maximum - 1. patro

Moderuje Edmund Wittmann
(jednací jazyk angličtina s konsekutivním překladem)

Human and Community Enrichment
Gray, A.

There are no Strings on Me
Helmer, P.

Human Connection to Human Communities
Shaw, AM.

12:30 – 14:00 

Obědová pauza – Lunch 

14:00 – 15:30 
Místnost číslo 109 – Auditorium maximum - 1. patro
 
Moderuje Michal Růžička
 
Zapojení rodinných příslušníků do léčby závislých uživatelů drog v terapeutické 
komunitě
Radimecká, I., Radimecký, J.

Využití čínské medicíny v terapeutické komunitě pro drogově závislé
Mahrová, G., Cinková, L.

Takiwasi – místo, kde se střetává šamanismus a psychoterapie
Kavenská, V. 

Místnost číslo 225 – Velká posluchárna - 2. patro

Workshop 
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace u registrace)

Využití mytopoetických obrazů v terapii závislých klientů
Patočka, P.
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Místnost číslo 226 – Malá posluchárna - 2. patro

Moderuje Eva Maierová
 
Svépomocné weby pro hazardní hráče v České republice a zahraničí
Grepl, M., Myšáková, K.

Nové způsoby práce s hazardními hráči a osobami blízkými
Maierová, E., Chovancová, F.

Integrace kognitivně behaviorálních a psychodynamických přístupů v adiktologii 
Adameček, D.

15:30 – 16:00
Předsálí Auditoria Maxima- 1. patro 

Coffeebreak

16:00 – 17:30 
Místnost číslo 109 – Auditorium maximum - 1. patro

Moderuje Dagmar Krutilová
 
Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících alkohol a tabákové výrobky 
Skopal, O., Dolejš, M.

Pohled na léčbu z hlediska supervizní zkušenosti 
Broža, J.

Vývoj drogové kariéry v kohortě (bývalých) mladých injekčních uživatelů drog, 
klientů pražských nízkoprahových zařízení 1996-98
Brenza, J., Zábranský, T., Csémy, L., Janíková, B., Grohmannová, K.

Místnost číslo 225 – Velká posluchárna - 2. patro

Workshop 
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace u registrace)

Osobní zkušenosti s využitím Krátkého intervenčního programu pro osoby závislé 
na pervitinu na různých pracovištích
Havránková, K., Jakubcová, R., Řeřichová, L., Sedláčková, I.
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Místnost číslo 226 – Malá posluchárna - 2. patro

Workshop 
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace u registrace, jednací jazyk angličtina)

Human and Community Enrichment 
Gray, A., Helmer, P., Shaw, AM.

18:30 
Společenský večer

V Jazz Tibet klubu vystoupí:

19:00-19:10
slavnostní zahájení PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová a Mgr. Edmund Wittmann

19:10-20:00 
dramatický kroužek Divadlo My

20:00 
otevření recepce

20:30-21:30 
koncert hudební skupiny Reilly Peacock

22:00-24:00 
koncert sólisty Jamie Marshalla
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22. 06. 2012
 
9:00 – 10:30
Místnost číslo 109 – Auditorium maximum - 1. patro
 
Moderuje Dagmar Krutilová
 
Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých na 
návykových látkách
Šeda, P., Wittmannová, J.

Kvalita života jako nástroj individuálního plánování následné péče
Fraňková, M., Hrouzek, P., Joanidisová, L., Zárybnická, P.

Toxi skupiny – jak to všechno začalo
Miklovičová, A., Pánková, J., Krejčí, M., Matečková, J., Bahníčková, V.

Místnost číslo 225 – Velká posluchárna - 2. patro

Workshop 
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace u registrace)

Cykly užívání
Procházka, R.

Místnost číslo 226 – Malá posluchárna - 2. patro

Workshop 
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace u registrace)

Mohou „drogy“ léčit závislost? Peruánské centrum Takiwasi jako alternativní 
forma terapeutické komunity
Kavenská, V.

10:30 – 11:00 
Předsálí Auditoria Maxima - 1.patro
 
Coffeebreak
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11.00 – 12:30
Místnost číslo 109 – Auditorium maximum - 1.patro

Panelová diskuze na téma:
Na kolik posloucháme teorii v praxi
 
Moderuje Roman Procházka

Hosté
Mgr. Michal Růžička
Mgr. Edmund Wittmann

Místnost číslo 225 – Velká posluchárna - 2. patro

Workshop 
(90 minut, max. 20 účastníků, rezervace u registrace)

Neverbální techniky – Křesadlová, V.

12:30 
Místnost číslo 109 – Auditorium Maximum - 1. patro
 
Slavnostní ukončení konference
 
Moderuje Roman Procházka
 
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Ředitelka P-centra v Olomouci

Mgr. Edmund Wittmann
Vedoucí projektu „Dokážu to?“
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Panelová diskuze 

Na kolik posloucháme teorii v praxi 
V panelové diskuzi se zaměříme na téma přínosy teorie do praxe v oblasti léčby 
závislosti. Jak my pracujeme v léčbě? Pracujeme kombinací odlišných systémů, 
či vycházíme z jednoho přístupu? Jaká vidíme úskalí v práci s klienty závislými 
na psychoaktivních látkách? Cílem tohoto bloku konference je diskuze nad 
těmito tématy a tématy z nich odvozenými.
Diskuze, teorie. 

To what extent do we follow the theory in practice
The panel discussion will focus on the benefits of aplication of theory into practice 
in the treatment of addiction. How we work in treatment? Are we combination of 
different system or we are use only one therapeutic way.  What we see as problem 
in working with clients who are addicted. The goal of this part of conference is 
discussion of these topics and themes what are derived from them.
Discussion, theory.
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ANOTACE (řAZENO ABECEDNě)
ÚSTNÍCH SDěLENÍ
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Human and Community Enrichment

Aidan Gray

Historically there has been little dialogue or learning between drug and alcohol 
treatment workers and neurologists specialising in addiction. This has led to a 
deficit of understanding about the issue in both disciplines and a lack of practical 
treatment advances in mainstream service provision and policy development. 
Over the last couple of decades the advancements in addiction neurology 
have been profound with an increasing understanding of the complicated and 
interconnected mechanisms involved with addiction and the effect of specific 
substances. Of particular importance to the treatment field and policy makers 
are the developments in understanding around Brain Development Neurotrophic 
Factor, brain neuroplasticity, epigenetics, stress and Environmental Enrichment.
With these advancements in addiction neurology it might be that Human and 
Community Enrichment offers a very human answer to a very human problem.

Neurology, Brain DerivedNeurotrophic Factor (BDNF), brain neuroplasticity, 
epigenetics, stress and Environmental Enrichment.

Human Connection to Human Communities

Annie-Mae Shaw

„Human beings are equipped with what they need to do and once they are stirred 
with that realisation, there are no barriers.“Na‘im Akbar. Working people from 
different and diverse communities involves the same fundamental principles 
of working with anyone; communication (and with this understanding), trust 
and connection. We are all human beings with the same needs, desires and 
aspirations. What needs to be further understood is that the process of diverse 
communities existing involves dislocation (of their original community) and 
often the further isolation of this community within a different culture. If people 
within this community then develop problems relating to drugs and alcohol there 
can be further dislocation and isolation, increasing distrust and the ability for 
effective communication. By developing connections in the common human 
language (family, food, music etc) human communication can occur and provide 
the foundation for effective treatment and support.

Community, culture, isolation, dislocation.
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Integrace kognitivně behaviorálních a psychodynamických přístupů v 
adiktologii

David Adameček

Autor ve svém příspěvku hledá odpověď na otázku, zda je možná integrace 
psychodynamického a kognitivně behaviorálního přístupu v oblasti prevence a 
léčby návykových poruch. Co jí stojí v cestě? Co ji naopak podporuje? Autor 
se uvedenému tématu věnuje především na příkladu teorie prevence relapsu a 
modelu stadií změny. Představí také zahraniční terapeutický manuál vycházející 
z transteoretického modelu stadií změny, který může vhodně doplnit u nás hojně 
používaná skripta s moduly prevence relapsu.

Kognitivně behaviorální přístup, psychodynamický přístup, prevence relapsu, 
model stadií změny.

Integration of cognitive behavioural and psychodynamic approaches in 
addictology

In his contribution, the author is looking for an answer to the question of whether 
it is possible to integrate a psychodynamic approach and cognitive behavioural 
approach in the field of Prevention and Treatment of Addiction. What is 
preventing it? What is encouraging it? The author is investigating the above-
mentioned topic based mainly on the example of the relapse prevention theory 
and Stages of Change model. He will also present a foreign therapeutic manual 
based on the Transtheoretical model – Stages of Change which in our country 
can suitably supplement widely used scripts dealing with relapse prevention 
modules. 

Cognitive behavioral approach, psychodynamic approach, relapse prevention, 
stages of change model

Kvalita života jako nástroj individuálního plánování následné péče

M. Fraňková, P. Hrouzek, L. Joanidisová, P. Zárybnická

Jsme přesvědčeni, že pro smysluplné a úspěšné naplnění poslání následné péče 
hraje významnou roli způsob, kterým klient dosahuje náhledu na své přirozené 
potřeby, zejména pak ty, které byly do vstupu do léčebného procesu náhražkově 
syceny. S respektem k individualitě každého člověka shledáváme nemalé 
podobnosti v průběhu individuálních plánů našich klientů. V příspěvku souhrnně 
předložíme dosavadní výstupy vzešlé z analýzy dat procedury SEIQoL-DW, 
kterou od roku 2005 využíváme jako základního vstupu pro individuální plánování 
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s klienty Programu následné péče. Procedura SEIQoL-DW je orientována na 
individuální pojetí domén kvality života. Kromě základních souhrnných zjištění 
o struktuře individuálního pojetí kvality života uživatelů návykových látek před 
a po absolvování doléčování, předložíme metaanalýzu orientovanou na uchopení 
souvislostí mezi individuálním pojetím kvality života a zakázkou klienta v 
sociální, zdravotní a psychoterapeutické složce individuálního plánu následné 
péče. Výstupy klíčové pro individuální plánování a úspěšnost klienta v procesu 
následné péče představíme formou případové studie.

Doléčování, kvalita života, potřeby, individuální plán.

Quality of Life as a Means for Individual After-care Planning

In order to successfully fulfil the objectives of the after-care, we are convinced 
that the crucial aspect is the way the client sees his/her needs, especially those 
that have been substituted artificially before entering the treatment process. 
Respecting each person’s individuality we find out considerable similarities in the 
course of individual client’s plans. The paper provides an overall summary of the 
existing information based on the SEIQoL-DW analysis that we have been using 
as basic entering information means for drafting an individual after-care plan 
since 2005. The SEIQoL-DW method concentrates on individual understanding 
of the quality of life domains. Apart from the basic summary findings about the 
structure of individual understanding of the quality of life by drug addicts before 
and after the after-care programme, we also present a meta-analysis focusing on 
the grasp of relations between the individual understanding of life and the client´s 
involvement in the social, health and psychotherapeutic after-care programme. 
The key outputs for the individual planning and client’s success in the after-care 
process are presented in the form of a case study.

After-care, quality of life, needs, individual plan.

Nové způsoby práce s hazardními hráči a osobami blízkými

Eva Maierová, Františka Chovancová

Cílem přednášky je představení dosavadních zkušeností se způsoby práce 
s hazardními hráči a jejich rodinami v rámci projektu „První pomoc pro 
patologické hráče a jejich rodiny“, který je současně realizován v Ambulanci 
adiktologie v Olomouci a v Psychoterapeutickém sanatoriu Elysium v Brně. 
Tento projekt reaguje na nedostatečný systém péče nejen o samotné hazardní 
hráče, ale i o osoby blízké, kterých se tento problém dotýká (rodina, partneři, 
přátelé). Inovativnost pojetí spočívá v bio-psycho-sociálním přístupu a case 
managementu, který v naší službě uplatňujeme. Jedná se o unikátní způsob práce 
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pomocí nízkoprahového pojetí poskytovaných služeb za spolupráce psychologa, 
odborného poradce v sociální oblasti a dalších externích odborníků. Důležitou 
součástí je seznámení se s různými charakteristikami hráčů a osob blízkých 
ohrožených hazardním hraním.

Hazardní hra, ambulantní léčba, metodika práce, profily hráčů.

Projekt: CZ.1.04/3.1.02/67.00050  „První pomoc pro patologické hráče a jejich 
rodiny“

The new ways of working with gamblers and their relatives

In this presentation, which is part of our project „First help for pathological 
players and their families“, we introduce our experience in work with gamblers 
and their relatives. This project is simulatenously realized in Ambulance of 
adictology in Olomouc and also in psychoterapeutical sanatorium Elysium in 
Brno. This project reacts on insufificient system of care about gamblers and 
their relatives (family, partners, friends). Bio-psycho-social access and case-
management, which we practise, is also part of this talk. We will speak about 
unique way of provide help to general public and also about cooperation with 
psychologists, professional consultants in social sphere and another external 
specialists. The most important part of this presentation is discussion about 
variol gamblers characteristics and about people, who surround them.

Gambling, outpatient treatment, methods of work, player profiles.

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících alkohol a tabákové 
výrobky

Ondřej Skopal, Martin Dolejš

Hlavním cílem příspěvku je podat aktuální poznatky týkající se kouření 
tabákových výrobků a pití alkoholu v populaci dospívající mládeže a 
prezentovat výsledky rozsáhlé studie (836 respondentů) zaměřené na rizikové 
chování u adolescentů (Skopal, Dolejš, 2011). První zkušenosti s tabákovými 
výrobky a alkoholickými nápoji mají lidé v období adolescence především v 
rámci vrstevnických skupin, které často posilují toto chování. Příspěvek bude 
orientován hlavně na vztah osobnostních charakteristik adolescentů představující 
riziko užívání alkoholu a tabákových výrobků. V rámci výzkumného záměru 
byly použity dvě dotazníkové metody. První metodou byla „Škála osobnostních 
rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek“ (SURPS), která 
měří čtyři osobnostní faktory – negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivitu a 
vyhledávání vzrušení. Druhou metodou byl dotazník zaměřený na vybrané formy 
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rizikového chování. Cílovou skupinou šetření byli adolescenti ve věku 13–16 
let. V rámci popisu a interpretace výsledků jsme nalezli statisticky významné 
vztahy mezi jednotlivými osobnostními rysy s užíváním alkoholu a tabákových 
výrobků. Zjištění týkající se vztahu určitých osobnostních rysů a rizikovostí 
chování adolescentů nabízí možnou cestu primárně preventivních programů 
rizikového chování s ohledem na posílení pozitivních rysů osobnosti.

Rizikové chování, adolescence, osobnostní charakteristiky, alkohol, tabák.

Personality Characteristics of Adolescents Using Alcohol and Tobacco 
Products

The main aim of this paper is to present current knowledge regarding the extent 
of smoking and drinking alcohol in the population of adolescents and to present 
the results of extensive study (836 respondents) aimed at risk-taking behavior 
at adolescents (Skopal, Dolejš, 2011). People have theirs first experiences with 
tobacco products and alcoholic beverages in adolescence especially within peer 
groups, which often reinforce this behavior. The paper will be focused mainly on 
the personal characteristics of adolescents representing the risk of alcohol and 
tobacco use. Within the research project, we used two questionnaire methods. The 
first method was a „Substance Use Risk Profile Scale“ (SURPS), which measures 
four personality factors - hopelessness, anxiety sensitivity, impulsivity and 
sensation seeking. The second method was a questionnaire focused on selected 
forms of risky behavior. The target group of the survey were adolescents aged 
13 to 16 years. In the study, we examined the actual prevalence of certain types 
of risk-taking behavior. In terms of the results description and interpretation, we 
found statistically significant relationships between personality traits and alcohol 
and tobacco use. The findings concerning the relationship of certain personality 
traits and risk-taking behavior at adolescents offers a possible way of primary 
prevention programs of risk-taking behavior with regard to the strengthening of 
positive personality traits.

Risk-taking behavior, adolescence, personality characteristics, alcohol, tobacco.

Pohled na léčbu z hlediska supervizní zkušenosti

Jiří Broža

Supervizní pohled na různé přístupy k léčbě bychom mohli nazvat jako pohled 
zvenku. Pohled, který je zčásti osvobozený od odpovědnosti za výsledek 
léčby – její průběh a úspěšnost. Supervizor se tak může stát nezávislým 
pozorovatelem zkoumajícím kladení důrazu na dvě zásadní a neoddělitelné 
složky léčby – osobnost závislého a závislost jako diagnostikovaná nemoc. Obě 
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jsou neoddělitelné a obě zaslouží v léčbě stejnou pozornost. Ne vždy jsou tyto 
přístupy v rovnováze, podobně jako není vždy jasné, jestli pracovníci vnímají 
jako příčinu klientových/pacientových potíží jeho osobnostní výbavu (spíš 
deficity ve výbavě) nebo vliv užívání návykových látek či jiného závislostního 
chování. Na základě vnímání příčiny potíží je vytvářen i prostor léčby a primární 
přístupy. Opomineme-li jednu z výše zmíněných částí, které se podílejí na 
životních komplikacích klienta/pacienta, můžeme se setkat s tím, že klient/
pacient prochází úspěšně léčbou, ale s pocitem jakési „nedodělanosti“ – něčeho 
se nedostává, něco přebývá. Stejně mohou vnímat situaci i pracovníci, a to jak v 
průběhu léčby, tak po jejím ukončení.

Léčebná zařízení, kontinuální supervize, psychoterapie, struktura léčebného 
prostoru, osobnost terapeuta.

A look at treatment from a supervision experience point of view

Supervision viewpoint to different treatment approaches can be labelled as a view 
from the outside. It is a view which is partly exempt from the responsibility for 
the outcome of the treatment – its course and success.  A supervisor can therefore 
become a detached observer researching how emphasis is put on two crucial and 
inseparable components of the treatment – personality of the addict and addiction 
as far as the illness is concerned. Both are inseparable and deserve equal attention 
in the course of treatment. However, these two parts are not always balanced, 
likewise it is not always clear whether the therapists perceive as the cause of 
client’s/patient’s problems his/her personal qualities (or, rather, deficiency in 
qualities) or the effect of taking addictive substances or other cases of addictive 
behaviour. Based on what is perceived as the causes of the problems, the scope 
of treatment and primary procedures are made. If one of the aforementioned parts 
that are involved in complicating the client’s/patient’s life is omitted, we might 
encounter the fact that the client/patient is undergoing the treatment successfully, 
yet with a feeling that the treatment is somewhat incomplete – as if something is 
missing or redundant. The therapists might feel the same way about the situation 
both during the course of the treatment and after it has finished.

Addiction treatment providers, continual supervision, psychotherapy, structure 
of the treatment neighbourhood, personality of the therapist.

Svépomocné weby pro hazardní hráče v České republice a zahraničí

M. Grepl, K. Myšáková

Cílem přednášky je seznámit odbornou a laickou veřejnost se specifickým 
léčebným přístupem svépomocných skupin realizovaných prostřednictvím 
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svépomocných webů zaměřených na práci s hazardními hráči v České republice. 
Nedílnou součástí přednášky je stručné srovnání tradice a momentální situace 
svépomocných webů pro hazardní hráče v zahraničí a s jejich fungováním v 
České republice. V souvislosti s tímto srovnáním bude podrobněji věnována 
pozornost českému prostředí. Další část přednášky je o praktických zkušenost se 
svépomocným webem (technická náročnost webu, odborné materiály související 
s problematikou hazardního hraní, správa webu), který prostřednictvím 
evropského projektu s názvem První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny 
realizuje Ambulance adiktologie. Závěr bude patřit celkovému shrnutí a diskuzi, 
v níž bude rovněž prostor pro zhodnocení pozitivních a případných negativních 
stránek těchto webů pro jejich uživatele.

Hazardní hráč, svépomocný web, svépomocná skupina.

Projekt: CZ.1.04/3.1.02/67.00050

Self-Support Websites for Gamblers in the Czech Republic and Foreign 
Countries

The aim of the presentation is to inform professionals and non-professionals 
about a specific therapeutic procedure, which consists in work with self-support 
groups of gamblers executed through self-support websites. It summarizes past 
tradition and contemporary situation of self-support websites for gamblers in 
the Czech Republic and compares it with foreign countries; the main focus is 
aimed to Czech conditions. The lecture deals also with practical experience with 
a self-support website that is realised within the framework of European project 
„The First Aid for Compulsive Gamblers and Their Families“ by the Ambulance 
of Addictology. The final part of the presentation is dedicated to conclusions and 
discussions; it deals mainly with positive and negative effects of self-support 
websites on their users.

Gambler, self-support website, self-support group.

Takiwasi – místo, kde se střetává šamanismus a psychoterapie

Veronika Kavenská

Příspěvek seznamuje posluchače s možností využití tradiční medicíny Jižní 
Ameriky (šamanismu) při léčbě drogových závislostí. Centrum Takiwasi, 
terapeutická komunita pro drogově závislé nacházející se v peruánské Amazonii, 
staví ve svém konceptu léčby na znalostech domorodých kmenů dolní Amazonie, 
a to zejména na užívání rostlin jakožto rovnocenného prvku léčby a na různých 
formách rituálů. Mezi užívanými rostlinami nacházíme i halucinogenní liánu 
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ayahuasku, která se užívá během nočních skupinových sezení, během nichž 
pacienti získávají cenné materiály pro individuální a skupinovou psychoterapii.
Šamanismus, ayahuasca, terapeutická komunita, drogová závislost, halucinogeny.

Takiwasi – a place where shamanism meets psychotherapy

The paper acquaints the listeners with the possible usage of traditional South 
American medicine (shamanism) when treating drug addictions. Takiwasi 
Centre, a residential therapeutic community for drug addicts found in Peruvian 
Amazonia builds its treatment concept on the native lower Amazonian tribes’ 
knowledge, i.e. on using plants and herbs as equal elements of treatment, and 
various forms of rituals.  Apart from other plants used there is also psychedelic 
liana ayahuasca, which is administered during night group sessions, when 
patients gain valuable sources for individual and group psychotherapy.

Shamanism, ayahuasca, residential therapeutic community, drug addiction, 
hallucinogens.

There are no Strings on Me

Peter Helmer

In the story of ‘Pinocchio’ the puppet boy yearns to be a real boy; his authentic 
self. The voice of ‘Jiminy cricket’ and his „fairy godmother“ encourage and 
guide him on his quest until he eventually awakens as a real boy free from the 
limitations of his binding strings. The origins of this story lie in Sufi teachings 
and are an analogy for the search for freedom, or liberation from the binding 
strings that keep us trapped in the limiting story we have about ourselves. This 
may be labelled  spiritual search or just a plain feeling that ‘all is not well in 
this moment and so I am going to try and change this moment in any dam way 
I can and as quickly as possible!’ Here in lies the problem for the addict. when 
a  person sits with a feeling that the mind will label uncomfortable or wrong the 
impulse is to change the feeling or block it out in some way.  If alcohol,drugs, 
sex, shopping,gambling halt that feeling for a while then the secret relationship to 
that object or substance is formed. In the work of authentic meditation we learn 
to rest in the very space that is aware of or knows that story that the conditioning 
has written about us and keeps us in the cycle of addiction. This is not some 
fluffy new age idea but a systematic exploration of how we actually know the 
world at any given time. When it is examined in detail we come to see that 
we only ever know the world through sound, sensation, emotion and thought/
idea. This process teaches us to rest as our true nature as the knower of all the 
sensations,thoughts, feelings. It creates a deeper awareness of our impulses in 
the moment, a softening to the attachment of our past conditioning as we start 
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to meet the world afresh, challenge some of the assumptions we have about that 
world and our relationship to it. Like Pinocchio All the mythological stories 
of a hero‘s quest end at the same place they started; home. The hero goes out, 
challenges their darkest  fearsand then returns to the same place they began; only 
the journey has changed them and shown them their authentic unlimited self.

Present, Clear, Awareness, Prior to the story, authentic experience of life, 
meditation, mindfulness.

Toxi skupiny – jak to všechno začalo

Andrea Miklovičová, Jana Pánková, Monika Krejčí, Jiřina Matečková, Vladana 
Bahníčková

Historie Oddělení léčby závislostí PL Šternberk začíná v roce 1949, kdy vzniká 
Léčebna pro alkoholiky a jiné náruživce. V r. 1974 bylo otevřeno moderní 
protialkoholní oddělení a položeny základy pro novou koncepci protialkoholní 
léčby. Prvním primářem byl MUDr. Eugen Skula. Většinu klientů tvořili pacienti 
se závislostí na alkoholu. Posledních šest let zaznamenáváme nárůst uchazečů 
z řad problémových uživatelů nelegálních nealkoholových návykových látek, 
především metamfetaminu. Spolužití závislých na alkoholu a závislých na 
nelegálních NL v jedné komunitě má svá úskalí. I přesto, že se v komplexní léčbě 
věnuje pozornost všem pacientům, pacienti se závislostí na nealkoholových 
látkách sdělovali, že jim chybí „něco jejich“, něco, co by měli pouze sami pro 
sebe. Náhodné setkání na první pohled zcela odlišných lidí sehrálo klíčovou roli 
v novém začátku. Cílem prezentace je přiblížit své zkušenosti se skupinovou 
psychoterapií speciálně pro toxikomany na oddělení, kde se setkávají pacienti 
s různými závislostmi. Za důležitý považujeme pohled zdrav. sestry, která s 
pacienty tráví hodně času a vnímá rozdíly a změny v chování toxikomanů v 
rámci komplexní léčby před vznikem toxi skupin a nyní. Autorky referují o 
svých zkušenostech, postřehy a poznatky se pokusí shrnout v kazuistice. Jak 
se nám tato práce daří? Jaké máme plány? Děláme to jinak nebo stejně jako 
kolegové z jiných léčeben?

Léčba závislostí, alkohol, nelegální návykové látky, terapeutické skupiny.

Addiction Groups – How It All Began

History of the addiction treatment in the Psychiatric Hospital of Šternberk 
goes back to 1949, when the department for alcoholics and other addicts was 
established.  In 1974 a new department for treatment of alcohol addiction was 
open and foundations were laid for a new conception of the alcohol addiction 
treatment. MUDr. Eugen Skula became the first senior doctor. Most clients 
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were addicted to alcohol. For the past 6 years there has been an increase in 
the number of clients using illegal non-alcoholic addictive substances, mainly 
methamphetamine. Both clients addicted to alcohol and those addicted to illegal 
substances share the same lifestyle, which has proved to be problematic.  Even 
though attention is paid to every single client in a complex treatment, the non-
alcohol addicts mentioned that they missed something of ‘their own’, something 
they might have just for themselves. At first glance, a coincidental meeting of 
completely different people played an important role in a new beginning. The 
presentation aims to describe the experience with group therapy for the addicts 
in the department, who meet patients with different addictions. We understand 
that the nurse has a key point of view. He/she spends lots of time with the clients, 
understands the differences and changes in their behaviour in the course of 
the complex treatment before the formation of the addiction groups and now. 
Authors make an account of their experience, their comments and knowledge is 
summarized in case histories. How do we manage our work? What are our plans? 
Do we do the work in the same way as our colleagues from other psychiatric 
hospitals?

Addiction treatment, alcohol, illegal addictive substance, therapeutic groups. 

Využití čínské medicíny v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Gabriela Mahrová, Ludmila Cinková

Psychiatrická léčebna v Bílé Vodě rozvíjí své adiktologické zaměření. Využívá 
především metodu terapeutické komunity pro léčbu uživatelů návykových látek. 
Poskytuje detoxifikační a motivační pobyt na příjmovém oddělení, následně pak 
možnost léčby závislostí na Terapeutickém oddělení Harmonie pro závislé na 
alkoholu, Terapeutické komunitě Fides pro drogově závislé a na Terapeutické 
komunitě Fénix pro smíšené závislosti. Jako dobrovolný léčebný prvek využívá 
možnosti začlenit do terapie závislostí i čínskou medicínu. V příspěvku se 
zabýváme přínosem takové péče o klienty, možnostmi využití pro práci s 
cravingem a psychosomatickými potížemi. Zvažujeme i možné nevýhody, obtíže 
při spolupráci s klienty, úskalí začlenění takového přístupu do režimové terapie 
apod. Našim cílem je představit tento přístup jako jednu s možností, která může 
pomoci klientům v terapeutické komunitě lépe pracovat na svých problémech, 
přebírat sám za sebe zodpovědnost a zároveň se starat o své zdraví.

Čínská medicína, drogová závislost, terapeutická komunita.

Pivotal words – Chinese medicine, drug addiction, therapeutic community

Asylum in Bílá Voda evolve his adiktologic sight. Derive benefit from above all 
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method therapeutic community for treatment user’s addictive materials. Provides 
detoxification plus motivational stay on income detachment, then possibility 
treatment dependence on therapeutic detachment Harmonie for dependent upon 
alcohol, therapeutic community Fides for flying dependent plus on therapeutic 
community Fenix for mixed dependencies. Like voluntary medical element 
exploit possibility incorporate it therapy dependence and Chinese medicine. In 
benefit deal with contribution such care clients, possibilities usage for work with 
craving plus psychosomatic difficulties. Consider and possible to disadvantages, 
difficulties at co-operation with clients, difficulty doodad access to the regimen 
therapy etc. Our object is introduce this access like one’s possibility that they 
may help clients in therapeutic community better work on his problems, pick 
alone behind themselves responsibility plus at the same time pother about his 
health.

Chinese medicina, drug addiction, therapeutic community.

Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých 
na návykových látkách

Petr Šeda, Julie Wittmannová

Odborná pracoviště nabízející programy pro osoby se závislostmi dodržují 
standardy kvality poskytovaných služeb, jejichž součástí je i evaluace. Cílem 
práce bylo obohatit evaluaci následné péče osob se závislostmi o sebeposuzovací 
metody měření kvality života. Použité metody: SQUALA (Dragomirecká a kol., 
2006); SEIQoL (Křivohlavý, 2003). Výzkumný cíl byl řešen prostřednictvím 
otázek zjišťujících přínos pro evaluaci (postihnutí změn, obohacení o informace 
přínosné pro zkvalitnění programu následné péče), zástupnost metod SQUALA a 
SEIQoL. Sebraná data byla srovnána s orientační populační normou. Výzkumný 
soubor: 22 klientů doléčovacího centra, klienti vyplnili dotazníky SQUALA a 
SEIQoL na vstupu (22 klientů) a při výstupu z programu (11 klientů); po 6–8 
měsících. Základní výsledky: 1) Použité metody jsou vhodným doplňujícím 
nástrojem evaluace. Významná témata uváděná v dotazníku SEIQoL se shodují 
se zaměřením programu následné péče a přinášejí podklady pro individuální 
plánování doléčování. Vstupní a výstupní data jsou odlišná a korespondují s 
životními událostmi klientů. 2) Oba dotazníky hodnotí kvalitu života jinou 
formou a přináší důležité informace. Při volbě doporučujeme užít metodu 
SEIQoL (podklad pro plánování). 3) Při hodnocení dotazníku SQUALA pomocí 
hrubého skóre dimenzí jsou výstupní hodnoty výzkumného souboru, mimo 
oblast blízké vztahy, vyšší než u reprezentativního vzorku. Při použití t-testu se 
potvrdil i rozdíl statisticky významný, na vstupu i výstupu hodnoty nižší v oblasti 
blízkých vztahů. Dané výsledky jsou pilotní, sběr dat od klientů pokračuje, roste 
velikost souboru probandů.



 31

Závislost, kvalita života, doléčovací program, SQUALA, SEIQoL.

Quality of life questionnaires: use in an evaluation of after-care for persons 
with addiction

Professional workplaces running programs for persons with addiction are following 
“Quality standards” of offered services. Part of the standards is an evaluation. 
Aim of our study was to enrich evaluation of after-care by self-judging methods 
measuring quality of life. Used methods: SQUALA (Dragomirecká et al, 2006); 
SEIQoL (Křivohlavý, 2003). The aim of study was solved by asking questions 
to detect benefits for evaluation (ability to measure differences, enrichment of 
information for after care-program etc.), possible substitution methods SQUALA 
and SEIQoL. Gathered data was compared with population norm. Participants: 
22 clients of after-care program. Clients completed questionnaires (SQUALA, 
SEIQoL) on entry (22 clients) and while leaving program (11 clients); after 
6-8 months. Basic results: 1) Used methods are good supplement tools for 
evaluation. Important topics from questionnaire SEIQoL match with content of 
after-care program and bringing basis for individual plans of clients. Data on 
entry and while leaving program differ and correspond with life events of clients. 
2) Both questionnaires evaluate quality of life differently and bring important 
information. To choose one method, we suggest SEIQoL (details for planning). 
3) Evaluation of questionnaire SQUALA by separate dimensions: Participants 
results values on leaving are higher (except dimension close relationships) than 
values of population. While using t-test, there it is statistic significance on p<0.01 
in dimension close relationships. Our study is just pilot study, gathering data is 
still ongoing process, the number of participants is growing.  

Addiction, quality of life, after-care program, questionnaires SQUALA, SEIQoL.

Vývoj drogové kariéry v kohortě (bývalých) mladých injekčních uživatelů 
drog, klientů pražských nízkoprahových zařízení 1996-98

Jiří Brenza, Tomáš Zábranský, Ladislav Csémy, Barbara Janíková, Kateřina 
Grohmannová

Úvod Většina výzkumů drogových kariér je zaměřena na chronické vzorce 
užívání či dlouhodobé uživatele drog, respondenti jsou převážně rekrutováni 
ze specifických (léčených) subpopulací (výstup z léčebného zařízení, z vězení 
atp.) a tedy v  pokročilejší fázi drogové kariéry. Méně časté jsou prospektivní 
studie počátečních fází drogové kariéry, včetně faktorů ovlivňujících její průběh, 
a to zvláště u neléčené populace a v celoživotní perspektivě. Cíle Po 14ti 
letech ověřit další vývoj užívání drog  v  původním souboru mladých IDUs na 
samém začátku drogové kariéry. Zjistit prevalenci abstinence a popsat rizikové 
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a protektivní faktory ovlivňující start,  délku a  ukončení či chronicitu drogové 
kariéry. Metody  Kvalitativní follow-up studie. 52 hloubkových rozhovorů 
analyzovaných dle postupů zakotvené teorie (Strauss a Corbin (1998)).Výsledky  
32 respondentů (62%) dlouhodobě abstinuje, 5 se léčí v substitučních programech, 
9 příležitostných a 6 pravidelných, intenzivních stávajících uživatelů. Trendy 
vývoje drogové kariéry naznačeny rozdělením souboru dle  délky intenzivního 
užívání heroinu a/nebo pervitinu do pěti kategorií: Kategorie A–„Sprinteři“ (do 1 
roku)= 5 respondentů, , B-„Čtvrtkaři“ (1-3roky)= 15, , C-„Mílaři“ (3-6let) = 11, 
D-„Maratónci“ (6+, konsolidovaní) = 9, „Ultramaratonci“ (6+, nekonsolidovaní) 
= 12.  Závěry  Délka drogové kariéry „koreluje“ s mírou výskytu rizikových 
vývojově-psychologických faktorů a v různých podobách souvisí s potížemi 
při formování vlastní identity a celkovým životním kontextem. Chronicita se 
týká jen některých uživatelů ze skupin D a E, kteří se od předchozích skupin 
liší především  vysokou mírou premorbidní vývojově-psychologické zátěže a 
absencí podpůrné sociální sítě. 

Drogová kariéra, užívání drog, vzorce užívání, body obratu, spontánní remise

Development of drug career in a cohort of (former) young injectors, who 
used low-treshold facilities in prague 1996-98

Background  Drug research is mostly focused on the chronic or long-term 
users; subsequently,  respondents of most studies are recruited from the specific 
(treated) subpopulations (persons discharged from a treatment program, released 
from prison etc.), and in an advanced stages of their drug career. Prospective 
studies of early stages of drug career that would include the factors affecting its 
course, especially among an untreated population and in life-course perspective 
are less common. Aims Fourteen years after the recruitment of young IDUs at the 
very beginning of the drug career, to validate their use of drugs, . , to determine 
the prevalence of abstinence, and to describe the risk and protective factors 
influencing the inception, end or duration, and the chronicity of drug career. 
Methods  Qualitative follow-up study. 52 in-depth interviews were analyzed by 
the procedures of grounded theory (Strauss and Corbin (1998)).  Results  32 
respondents (62%) were found in the period of long-term abstinence from illegal 
drugs, 5 were patients of the substitution programs, 9 were occasional users and 
6 of the respondents were regular, intensive recent users. Trends in drug careers 
indicated by categorizing the sample into five groups according to the length of 
intense use of heroin and / or methamphetamine as follows: A”Sprinters” (up to 
1 year; 5 respondents), B-“Quarter-milers“ (1-3 years; N=15; C-“Milers“ (3-6 
years, N=11; D-“Marathoners“ (6 +, consolidated, N = 9, „Ultramarathoners“ (6 
+, unconsolidated, N=12 Conclusions Length of drug career „correlates“ with 
rates of developmental and psychological risk factors  and related to difficulties 
in forming respondent´s own identity and to overall life context. Chronicity 
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applies only to some users from groups D and E, who differ from members of the 
previous groups- in particular by high premorbid developmental-psychological 
stress and by lack of supportive social networks.

drug career, drug use, patterns of drug use, turning points, natural recovery

Zapojení rodinných příslušníků do léčby závislých uživatelů drog v 
terapeutické komunitě 

Ivana Radimecká, Josef Radimecký

Přínos zapojování rodinných příslušníků do léčby závislých uživatelů drog – pro 
zvýšení efektivity léčby i pro zlepšení kvality života klientů programu léčby i 
pro jejich blízké – byl prokázán v mnoha zahraničních výzkumech. Přesto se lze 
v praxi setkat s argumenty, že rodinné příslušníky není možné do pobytových 
programů léčby, zvláště těch, které sídlí ve vesnicích často vzdálených od míst 
trvalého bydliště uživatelů drog, úspěšně zapojovat. Terapeutická komunita 
WHITE LIGHT I úspěšně zapojuje rodinné příslušníky svých klientů od roku 
1998 a postupně vytvořila ucelený model práce s nimi. V příspěvku budou 
prezentovány praktické zkušenosti autorů se zapojováním rodinných příslušníků 
klientů – jak rodinné příslušníky pro spolupráci získáváme, jak s nimi pracujeme 
a jak oni sami hodnotí své zapojování do léčebného programu.

Chování, léčba závislosti, rodinní příslušníci, práce s rodinou.

Participation of family members in the treatment of drug addicts in a 
therapeutic community

The benefits of family members’ participation in the treatment of drug addicts 
in order to increase the effectiveness of the treatment, as well as the quality of 
life for the clients and their closest family alike, have been proven by a plethora 
of foreign research. Despite that, in practice one can come across arguments 
that it is not possible to successfully engage the family members into residential 
treatment programs, especially those members who often live in places far away 
from the legal residences of the drug addicts. The therapeutic community WHITE 
LIGHT has been successfully engaging their clients’ family members since 1998 
and have gradually created a compact model of cooperation with them. The 
authors’ practical experience with the participation of family members will be 
presented in the contribution. Namely, how family members are acquired for 
cooperation, how they are worked with and how they evaluate their participation 
in the therapeutic program.

Behaviour, addiction treatment, family members, work with family.
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Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na 
pervitinu

Michal Růžička, Edmund Wittmann, Dagmar Krutilová

Cílem příspěvku je informovat čtenáře o novém postupu ambulantní práce 
s lidmi závislými na stimulačních drogách (kokain, crack, pervitin). Nová 
metodika práce s názvem Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu je 
využívána ve Velké Británii pro uživatele kokainu a cracku. V rámci spolupráce 
P-Centra Olomouc s Britskou společností Foundation 66, která je garantem 
zmíněné metodiky, byl tento program přepracován pro uživatele pervitinu. Po 
roční aplikaci programu a evaluaci proběhla jeho transformace. Výsledkem 
práce je nová metodika s názvem Krátký intervenční program pro uživatele 
pervitinu. Výhody této metodiky spatřujeme v její jednoduché aplikaci a relativní 
krátkodobosti. Metodika je postavena na principu kognitivní terapie a její 
nedílnou součástí je edukace klienta s cílem pochopení principů jeho závislosti. 
Cílem článku je seznámit čtenáře s procesem transformace metodiky.

Kokain, crack, pervitin, metodika pervitin, P-Centrum.

The expedientce with brief intervention programme for meth addicts

This work aims to inform the reader about a new individual ambulatory 
therapy for people addicted to stimulant drugs (cocaine, crack and/or pervitin 
(methamphetamine)). The new methodology called A Brief Intervention 
Programme for meth users is used in Great Britain for users of cocaine and 
crack. Based on the cooperation of P-Centrum, Olomouc and the British 
company Foundation 66, which developed the methodology mentioned, it has 
been adapted for the pervitin (methamphetamine) users. The transformation 
followed after the programme had been applied and evaluated for a year and 
resulted in a new methodology called Brief Intervention Programme for pervitin 
users. Advantages of this new methodology can be seen in its easy applicability 
and relatively short term duration. The methodology is based on the concept of 
cognitive behavioural therapy and education of the client leading to understanding 
the principles of his/her addiction.  The work also intends to inform the reader 
about the transformation process of the metodology.

Cocaine, crack, pervitin, metodology pervitin, P-Centrum.
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ANOTACE (řAZENO ABECEDNě)
WORKSHOPů
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Cykly užívání

Roman Procházka

Náplní workshopu je seznámit se s částí metodiky Dokážu to. Konkrétně se 
zaměříme na cykly užívání, jež jsou důležitou součástí pochopení klientova 
užívání. Jejich pochopení je důležité pro terapeutickou práci a možnosti zvládání 
abstinence. Cykly užívání jsou založeny na mapování bažení – užití – dojezdu 
– zotavení. Během workshopu se prakticky seznámíme s mapováním cyklů a s 
možnostmi, jak s nimi pracovat. 

Cykly užívání, praxe, relaps.

Cycles of Use

The theme of the workshop will become familiar with parts of the methodology 
I can do this. Specifically, we focus on the cycles of use. Cycles of use are 
an important part of understanding of the client‘s use. Their understanding is 
important for the therapeutic possibilities of coping with work and abstinence. 
Cycles are based on the use of mapping craving- use - crash - recovery. During 
the workshops we will practically acquainted with the possibilities of mapping 
cycles and how they work.

Cycle of use, praction, relaption.

Mohou „drogy“ léčit závislost? Peruánské centrum Takiwasi jako 
alternativní forma terapeutické komunity

Veronika Kavenská

Cílem workshopu je představit posluchačům alternativní způsob léčby drogových 
závislostí. Příspěvek vychází z výzkumu autorky a ze zkušeností, které získala 
během dlouhodobé odborné stáže v centru Takiwiasi – terapeutické komunitě 
pro drogově závislé, která ve svém přístupu k léčbě kombinuje moderní 
psychoterapeutické přístupy s tradiční medicínou peruánské Amazonie (známou 
též jako šamanismus nebo curanderismus). Součástí léčby je i pravidelné 
užívání halucinogenu ayahuasky, pobyty o samotě v džungli (tzv. diety) nebo 
užívání rostlin s vomitivním účinkem. Dlouhodobá zkušenost centra Takiwasi 
s touto formou léčby (čítající více než 20 let a více než 700 pacientů) i některé 
realizované studie nasvědčují tomu, že je tento způsob léčby bezpečný a že u 
pacientů dochází k hlubokým a dlouhodobým změnám.

Ayahuasca, halucinogeny, centrum Takiwasi, léčba drogových závislostí, 
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terapeutická komunita.

Can “drugs” treat addiction? The Peruvian centre ‘Takiwasi’ as an 
alternative form of therapeutic community

The aim of this workshop is to present its audience an alternative way of 
treatment for drug addicts. This contribution draws from the author’s research as 
well as experience gained during a long-term internship in the centre Takiwasi – 
a therapeutic residential community for drug addicts whose treatment approach 
combines modern psychotherapeutic attitudes with traditional medicine of the 
Peruvian Amazon (also known as shamanism or curanderismo). The treatment 
consists of taking hallucinogen ayahuasky on regular basis, temporary retirements 
in the jungle in isolation or ingesting plants that induce vomiting. The centre’s 
long-term experience with this kind of treatment (a 20-year experience with more 
than 700 patients) as well as some implemented studies, suggest that this form 
of treatment is safe and that the patients undergo intense and long-term changes.

Ayahuasca, hallucinogens, Takiwasi Centre, drug addiction treatment, 
therapeutic community.

Neverbální techniky

Václava Křesadlová

Dlouhá léta vedu v TK Magdaléna program s názvem neverbální techniky. Jedná 
se o program, který je zaměřený především na oblast neverbálního projevu 
klientů v situaci volné dramatické hry a improvizace. Postupné uvědomování 
si vlastní výrazové mohoucnosti vede klienty k vědomějšímu a uvolněnějšímu 
užívání svých vlastních výrazových prostředků. Pomáhá jim k lepší schopnosti 
improvizovat a zpracovávat strach z neznámých situací. Tento program jsem 
koncipovala na základě vlastních zkušeností s pedagogikou autorského herectví, 
které má ve středu svého zájmu otázky psychosomatické kondice člověka. V 
příspěvku se zaměřím na přiblížení tohoto konkrétního způsobu práce a jeho 
přínos pro terapii závislých osob.   

Terapeutická komunita, neverbální, terapie, závislosti.  

Non-verbal Techniques  

I have been leading a non-verbal technique programme in Magdalena Therapeutic 
Community Centre for many years. The programme focuses mainly on the non-
verbal expression of clients in free drama play and improvisation.  The clients’ 
gradual understanding of their own expressive ability helps them to use their 
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own expressive means in a more confident and relaxed way. It improves their 
ability to improvise and to process fear in unknown situations. This programme 
was drafted based on my own experience with methodology of author’s acting, 
which deals mainly with issues of psychosomatic fitness of an individual. The 
workshop describes this specific way of work and its contribution to the drug-
addiction therapy.

Therapeutic community, non-verbal, therapy, addictions.

Osobní zkušenosti s využitím Krátkého intervenčního programu pro osoby 
závislé na pervitinu na různých pracovištích

Kateřina Havránková, Renata Jakubcová, Lucie Řeřichová, Irena Sedláčková

Krátký intervenční program pro uživatele kokainu a cracku byl v rámci spolupráce 
P-centra Olomouc s Britskou společností Foundation 66, která je garantem 
zmíněné metodiky, přepracován pro uživatele pervitinu. Toto bylo umožněno 
díky evropskému projektu „Dokážu to?“, do kterého byli zapojeni terapeuti 
několika zařízení pro drogové uživatele. Terapeuti testovali tento program na 
detoxu, v kontaktním centru, ve vězeňských službách, poradně a v doléčovacím 
programu. Ve svém příspěvku se podělí o zkušenosti s tímto programem terapeuti 
z výše uvedených pracovišť. 

Kokain, crack, pervitin, metodika pervitin, P-centrum.

Personal Experience with Brief Intervention Programme for Pervitin Users 
in Different Workplaces

Based on the cooperation of P-Centrum, Olomouc and the British company 
Foundation 66, which developed the Brief Intervention Programme for Cocaine 
and Crack Users, it has been adapted for pervitin users. This was realized thanks 
to the EU funded project ‘Can I do it?’, into which therapists of several drug 
addiction workplaces were involved. The therapists tested the programme in detox 
and drop-in centres, prison services, consultancy and after-care programmes. 
In the paper the therapists will share their experience with this programme in 
individual workplaces.

Cocaine, crack, pervitin, pervitin methodology, P-Centrum.
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Využití mytopoetických obrazů v terapii závislých klientů

Petr Patočka

Příběh nebo mytopoetický obraz se dá využít jako projekční plátno, na kterém 
klient může zpracovávat vlastní konkrétní problém, který by přímo byl pro něj 
obtížněji uchopitelný. Protože pracujeme s fantazií a obrazivostí, je tento postup 
blízký přístupu imaginativnímu s jeho zaměřením na klientovy zdroje a zapojení 
jeho kreativity. Pro lepší podchycení získaného symbolického materiálu také 
využíváme  práce s kresbou. Inspirace mýty můžeme využít v individuální i ve 
skupinové práci. V obou prostorech se práce s příběhem osvědčila jako bezpečná 
a při propracování dobře srozumitelná u širokého spektra klientů. Postup 
ovšem není vhodný v případech, kdy je třeba pracovat převážně s narušeným 
vztahem k realitě. Seminář chce účastníkům nabídnout seznámení s možnostmi 
terapeutického využití mytopoetických prvků prostřednictvím několika krátkých 
ukázek a skupinovým zpracováním určitého příběhu nebo obrazu.

Usage of Mythopoetic Pictures in Addiction Therapy

A story or a mythopoetic picture can be used as a projector screen, on which the 
client may work out his/her own specific problem, which would otherwise be 
too difficult to handle. As we work with fantasy and imagination, this process 
is close to the imaginative approach that concentrates on the client’s sources 
and involves his/her creativity. We also work with the drawing in order to better 
understand the gained symbolic material. Inspiration by myths can be used both 
in individual and group therapy. In both cases the work with a story proved to be 
safe and when worked out it was also well understandable with a large spectrum 
of clients.  However, the process is not suitable in cases when we have to work 
prevailingly with a disrupted relation to reality.  The seminar aims to acquaint the 
participants with possible usage of mythopoetic elements in therapy by means of 
several short examples and group processing of a certain story or image.
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PRIMÁRNÍ PREVENCE PROPADÁK NEBO UŽITEČNÝ FENOMÉN 
DNEŠNÍ DOBY?

PRIMARY PREVENTION FLOP OR USEFUL PHENOMENON OF 
OUR TIME?

Mgr. Jana Jurášová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, UP
Žižkovo nám. 5, Olomouc

Abstrakt: Článek pojednává o důležitosti primární prevence a preventivní 
práci s mladými lidmi. Dočteme se o dělení primární prevence a o jednotlivých 
úrovních provádění primární prevence. Představíme si, co musí lekce obsahovat 
– standardy kvality preventivních programů. V článku je pro lepší porozumění 
popsána samotná realizace a průběh primárně preventivních programů či 
workshopů. Zároveň autorka upozorňuje na důležité atributy, na které je potřeba 
se zaměřit při samostatných lekcích. 

Abstract: Article discusses the importance of primary prevention and working 
with young people. We read of the division of primary prevention and the various 
levels of implementation ofprimary prevention. We‘ll have what lessons include: 
the quality standards of preventive programs. The article described to better 
understand themselves and the course of implementationof primary prevention 
programs or workshops. At the same time the author highlights theimportant 
attributes that need to focus on individual lessons. 

Klíčová slova: primární prevence, žáci, studenti, lekce, workshop, expresivní 
terapie, rizikové chování, dramaterapie, sociální kompetence, školství, standardy 
kvality primárních programů, specifická Primární prevence, nespecifická 
primární prevence, komunikace, kooperace.

Keywords: primary prevention, pupils, students,classes, workshops, expressive 
therapy, risk behavior, drama, social skills, education, the quality standards 
of preventive programs, primary prevention of specific, non-specific primary 
prevention, communication, cooperation. 

Pokud bychom se zaposlouchali do rozhovorů starších lidí, často se setkáme s 
názorem, že je dnešní společnost zkažená. Také se velmi často ve společnosti 
hovoří o generačních rozdílech a porovnávají se určité vzorce chování napříč 
generacemi. Když je situace tak vážná a podle některých až neuchopitelná, má 
vůbec nějaký vliv či užitek primární prevence?  Je dobré věnovat úsilí a energii 
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této oblasti prevence nebo se budeme zaměřovat pouze na řešení důsledků a 
eliminovat případná rizika vyplývající z takového chování? Primární prevence 
rizikového chování představuje nehomogenní soubor různých přístupů a 
intervencí, které jsou dnes obsaženy v několika různých rezortních koncepcích. 
Jedná se o velmi citlivé a do jisté míry též tabuizované téma téměř na všech 
úrovních Evropské unie. Dodnes není zcela zřetelně popsaná hranice mezi tím, 
co považujeme za tzv. Školskou prevenci, zdravotnickou prevenci a prevenci 
kriminality. Všechny tři se vzájemně doplňují, často však také překrývají. Je 
důležité si uvědomit, že primární prevence rizikového chování má mezioborovou 
povahu. Setkávají se zde různé obory jako pedagogika, psychologie, sociologie, 
veřejné zdraví atd. Také je charakteristická mezisektorovost – jednotlivé 
programy a přístupy jsou současně koncepčně rozvíjeny v různých rezortních 
liniích, obvykle školské, zdravotnické, sociální.

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k 
prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro 
jedince nebo společnost. Důraz klademe na jednotlivce nebo jasně ohraničenou 
sociální skupinu a jasně definujeme, čím a jak dochází k poškození/újmě/
ohrožení na zdraví v nejširším slova smyslu. Dosahujeme toho tím, že jasně 
pojmenováváme, co a proč představuje (výchovné, zdravotní, sociální či právní) 
riziko pro jedince nebo společnost. Pojmenováváme, jak toto riziko konkrétně 
vypadá a jak je můžeme pozitivně ovlivnit – snížit, popřípadě eliminovat.

Primární prevenci můžeme dělit následujícím způsobem:

specifická primární prevence – za specifickou primární prevenci rizikového 
chování považujeme takové aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny právě 
na některou z konkrétních forem rizikového chování.

Nespecifická primární prevence – např. nabídka volnočasových programů.

Jednotlivé primárně preventivní programy rizikového chování jsou u nás značně 
tematicky nehomogenní. Je to dáno různými trendy, které přicházejí ze zahraničí, 
situací na domácí scéně a v neposlední řadě společenskými událostmi. 

V rámci realizace primární prevence se setkáváme s několika úrovněmi provádění.

Všeobecná primární prevence se zaměřuje na běžnou populaci dětí a mládeže 
bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny, zohledňuje pouze její věkové 
složení a případné specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Jedná 
se o programy většinou pro větší počet osob (např. třída). Jedná se o úroveň 
prevence, pro kterou v praxi ve většině případů plně dostačuje úplné vzdělání 
školního metodika prevence s odpovídající prací a nejlépe zajištěnou intervizí a 
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supervizí. Selektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých 
jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých 
forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené. Většinou zde pracujeme 
pouze s menšími skupinami či jednotlivci. Vzhledem k práci s cílovou skupinou 
se zvýšeným rizikem je zde již kladen větší důraz na odpovídající vzdělání 
preventisty (spec. pedagog, psycholog, adiktolog). Třetí a poslední úroveň, 
tzv. indikovaná primární prevence je zaměřena na jedince, kteří jsou vystaveni 
působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy 
rizikového chování. Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně posoudit 
a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí a neprodleně tyto intervence 
zahájit. Jedná se o práci s populací s výrazně zvýšeným rizikem výskytu či 
počínajících projevů rizikového chování. V tomto smyslu je prakticky již nutná 
schopnost preventisty či poradenského pracovníka posoudit individuální povahu a 
specifika daného případu (např. šikany v třídním kolektivu) a následně navrhnout 
postup řešení. Tato úroveň prevence již bezpodmínečně vyžaduje např. speciálně 
pedagogické, psychologické nebo jiné podobné vzdělání s průpravou pro práci 
preventisty.

Primární prevence je často diskutovaná jak v řadách pedagogů, tak ve společnosti 
obecně. Často se setkáváme s názory, že není dobré dětem, žákům a studentům 
podsouvat nebezpečí dnešní doby, informovat je o rizikových jevech chování a 
otevřeně s nimi na dané téma diskutovat. U nás se vyskytovalo a vyskytuje spousta 
dětí, kterým nestačí pouze vytvářet nabídku volnočasových aktivit. Mnohé z 
nich vyžadují specifické podpůrné programy, které jim umožní vyrovnávat se se 
svým hendikepem a zabránit jejich vyčlenění z běžné společnosti. Vždy se musí 
brát ohled na efektivitu při realizaci primárně preventivních programů, tedy volit 
efektivně vybraná témata k realizaci a tvorbě celkového konceptu rizikového 
chování. 

Na každé základní škole by měl ‚fungovat“‚ školní metodik prevence. Náplní 
jeho práce je mimo jiné pracovat na prevenci rizikového chování. Za prevenci 
rizikového chování považujeme jakékoli typy výchovných vzdělávacích, 
zdravotních sociálních či jiných intervencí směřujících k předcházení výskytu 
rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňujících již existující 
formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.

Různá zařízení si zvou externí pracovníky z organizací či firem, kteří se primární 
prevenci zabývají. V každém kraji je nespočet takových subjektů a je jen na 
organizaci, zda si vybere z pestré nabídky preventivních programů.

Oblast primární prevence je velice tvárná a kreativní a vzhledem k novým 
oborům, kterým je například dramaterapie, se při tvorbě daných lekcí přímo 
nabízí propojení prvků dramaterapie, speciální pedagogiky, dramatické výchovy 
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adiktologie a oblasti primární prevence. Přesto jsou jasně stanoveny podmínky 
primárně preventivního programu. V jednotlivé lekci musí být jasně určen přímý 
vztah k určité konkrétní formě rizikového chování a tématům, která jsou s ní 
spojena. Dále je podstatné mít jasně časově a prostorově ohraničenou dobu a 
prostor realizace. V neposlední řadě je nutno jasně definovat a ohraničit cílovou 
skupinu. (více viz standardy kvalit preventivních programů).
Při tvorbě primárně preventivních programů jsme se zaměřili na žáky druhého 
stupně základních škol, víceletých gymnázií a středních škol, středních odborných 
škol a odborných učilišť.

Jde o velmi širokou skupinu žáků a studentů, u které je nutné zaměřit se na 
specifické potřeby a problémy. Je důležité vnímat a pracovat s potřebami žáků 
a studentů, které vycházejí z vývojové psychologie. Současně je třeba vnímat 
individuální potřeby, které vycházejí přímo ze skupiny mladých lidí.

Vzhledem k tomu, že se doba vyvíjí a s ní i nové formy rizikového chování, jsou 
programy široce zaměřené a nevěnují se pouze problematice závislostí, přestože 
se právě prevence užívání návykových látek vyvíjela nejrychleji.

Jednotlivé lekce či workshopy jsou převážně založené na zpětné vazbě žáků a 
studentů, na jejich vlastní iniciativě tvořit lekci. Primární je vždy téma, které 
skupinu provází po celou dobu. 

Struktura je stejná, vždy se začíná úvodem, kde žáky a studenty seznámíme 
a nastíníme téma a průběh následujících hodin, poté následují warm-up 
aktivity, které slouží zejména k vytvoření bezpečného prostoru a k odbourání 
negativních předsudků, se kterými žáci či studenti na lekci mohou přijít. V 
hlavní části se společně řeší vybrané téma, a to s využitím prvku expresivních 
terapií a dramatické výchovy. Žáci a studenti vytváří příběhy, hrají divadelní 
skeče, dramatizují příběhy, výtvarně zpracovávají různá zadání, pohybově a 
pantomimicky ztvárňují tematické obrazy atd..

Závěr patří celkovému zhodnocení, vyjasnění si výstupů a zvolených cílů lekce. 
Celý program je provázán diskusí, kterou žáci hojně využívají. Často jim chybí 
právě dovednost komunikovat s lidmi a vyjasňovat si dané pojmy a definice. 

V následujícím textu přestavíme způsob mé práce a to konkrétně na lekci s 
názvem Závislost a její podoby, který realizuje naše občanské sdružení KAPPA-
HELP. Zároveň vydefinujeme hlavní a vedlejší cíle jednotlivých aktivit. 

Lekce začíná úvodním slovem lektorů, kteří představí téma, které bude žáky 
provázet, a následně společně se třídou vymyslí pravidla, která se budou 
dodržovat po dobu realizace lekce. Dále se pokračuje warm-up technikou, která 
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je zaměřena na seznámení žáků a lektorů, navození vzájemné otevřenosti a 
bezpečné atmosféry. V neposlední řadě má tato aktivita podpořit a motivovat 
žáky ke spolupráci. Další aktivita se nazývá Obrazy. Žáci vytvoří skupiny max. 
po sedmi členech  a vyberou si jednoho zástupce. Ten vylosuje pro svou skupinu 
téma obrazu, které je pro ostatní skupiny utajené. Úkolem každé skupiny je 
ztvárnit námět, tak aby jej ostatní uhádli a zároveň v něm znázornili rizika s tímto 
tématem spojená. Skupiny dostanou čas na přípravu 5 až 10 minut. Následně 
každá skupina zahraje svůj obraz a ostatní tvoří publikum a hádají představené 
téma. Po představení celého obrazu a odkrytí rizik (např. diskotéka – drogy) 
lektor nabídne žákům možnost výměny negativních rolí (alkoholik, bezdomovec) 
za neutrální či pozitivní role. Dojde k opětovnému zahrání stejného obrazu, ale 
s pozitivním kontextem. Cílem aktivity je přivést žáky k vědomí možných rizik, 
které se objevují kolem nás, a zároveň je naučit hledat a vidět možnosti, jak 
těmto rizikům předcházet. Žáci budou schopni vysvětlit pojem závislost či rizika 
chování a uvést je na příkladech. Touto aktivitou rozvíjíme tvořivé a kritické 
myšlení u žáků formou dramatické výchovy.

Pro ukotvení a strukturu daného tématu jsme zařadili aktivitu – mapa závislosti. 
Žáci získají přehled o typech závislostí a budou je umět vyjmenovat. Vznikne 
tak výukový materiál – mapa shrnující typy závislosti, která zůstane viset na 
třídní nástěnce. Žáci a studenti využijí dosavadní znalosti a rozšíří si je na 
základě vzájemné spolupráce. Při této aktivitě zároveň probíhá diskuse na dané 
téma, která podporuje kritické myšlení žáků a studentů. Po přestávce pracujeme 
s videonahrávkami, které jsou opět propojeny s daným tématem. Žáci si tak 
uvědomí základní znaky závislosti a budou schopni svými slovy popsat chování 
závislého člověka. Zároveň dokážou vyjmenovat důsledky závislosti na jedince 
a jeho okolí. Často si žáci teprve tady uvědomují, že se nejedná pouze o problém 
,,závislého“ jedince, ale že jde o komplexní problematiku, která se dotýká 
širokého okolí (rodina, přátelé, partneři atd.) 

V rámci následné aktivity – Příběh – vznikne výukový materiál „záchranná síť“ 
pro osoby potýkající se se závislostí. Aktivita začíná uvedením příběhu. „Jedná 
se o reálného člověka, který se svěřil se svým osudem, a naším úkolem je mu 
pomoci.“ Lektor příběh přečte a klade žákům otázky: „Jaký je problém?“ „Kdo 
může pomoci a jak?“ „Jak myslíte, že závislý zareaguje na vaši nabídku pomoci?“ 

Lektor vede celou diskuzi a postupně sestavuje kroky, které učiní v tom daném 
příběhu. Jakmile se podaří dospět k pozitivnímu konci, vyzve lektor žáky, aby 
všichni společně doplnili mapu i o položky pomoci. Lektor vezme mapu a jinou 
barvou fixy vpisuje možnosti pomoci (rodina, instituce, kamarádi aj.) Dále vede 
žáky k tomu, aby pomoc zaměřili obecněji i na jiné typy závislosti. Aktivita 
končí ve chvíli, kdy je mapa doplněna o nabídku pomoci. Vzniklá mapa zůstane 
žákům k dispozici.
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Před závěrečnou reflexí jsme zařadili poslední aktivitu – poselství, během níž žák 
vyjádří vlastní postoj k problematice závislostí. Lektor nechá žáky přemýšlet o 
tom, jak by se zachovali, kdyby potkali někoho ze zmíněných příběhů. Následně 
rozdá každému tužku a lepící papírek a požádá žáky, aby každý sám za sebe 
napsal vzkaz, poselství takovému člověku. Poté požádá žáky, aby svá poselství 
nalepily na mapu pomoci, a kdo chce, může je zároveň přečíst nahlas ostatním. 

Při závěrečné reflexi lektoři shrnou průběh celé lekce a připomenou žákům 
jednotlivé aktivity. Žáci pak slovně hodnotí průběh lekce, co se dozvěděli 
nového, co si uvědomili, s čím z této lekce odchází atd. Následuje rozloučení a 
ukončení lekce lektory.

Když se na danou problematiku rizikového chování podíváme z širšího úhlu 
pohledu, tak si klademe za hlavní cíl primární prevence v maximální možné míře 
předcházet a současně redukovat míru rizik spojených s konkrétními projevy 
rizikového chování. Důležitý úkol je zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, 
aby se u nich výraznější projevy rizikového chování vůbec objevily.

Není reálné  u všech jedinců tento úkol splnit, a to z různých důvodů (např. 
dispozice k různým typům duševních poruch a onemocnění, špatné rodinné 
zázemí a výchova atd.)

V rámci samostatných lekcí se kromě vybraného tématu zaměřujeme na 
zvyšování sociálních kompetencí, rozvoje verbální a neverbální komunikace, 
zvyšování schopnosti empatie, vzájemné tolerance a kooperace skupiny. Zároveň 
se snažíme pracovat na dalších cílech, a to zejména v případech, kdy u jedince 
či specifické skupiny zjistíme projevy rizikového chování. Snažíme se zabránit 
iniciaci a rozvoji forem rizikového chování aspoň do co nejvyššího věku a pokusit 
se minimalizovat rizika spojená s tímto jednáním jak z hlediska jedince, tak i 
společnosti. Neustále působíme a motivujeme jedince i v případě, že se nepodaří 
zabránit nástupu rizikového chování, k upuštění od této činnosti a podporovat je 
k návratu k životnímu stylu spojeným s minimalizací rizik. V případě velkého 
rozvoje rizikového chování se snažíme zajistit adekvátní prostředky ochrany 
před dopady tohoto jednání a motivovat jedince k využití specializované pomoci 
v poradenské nebo léčebné oblasti.
Do konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a násilí ve školách, záškoláctví, 
užívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, netolismus...), užívání 
anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuální rizikové chování, 
vandalismus, xenofobie, rasismus, intoleranci a antisemitismus.

Jak bylo řečeno, témata to jsou široká a záleží na konkrétní skupině, kterým 
směrem se chce vydat.



50 

Jednoznačně zastáváme názor, že otevřeně mluvit s žáky a studenty přispívá k 
jejich osobnostnímu růstu a otevírání jejich možností. Zároveň tak dochází k 
minimalizaci předsudků a omylů, které jsou s rizikovým chováním spojovány. 
Naopak jako neúčinné se prokázalo pouhé poskytování informací o daném 
typu rizikového chování či dokonce odstrašování, zastrašování, zakazování, 
přehánění následků užívání, moralizování a v neposlední řadě i afektivní 
výchova, postavena pouze na emocích a pocitech. 
Máme velmi pozitivní zpětné vazby, a to jak z řad pedagogů, se kterými vždy lekce 
konzultujeme a nabízíme jim odbornou intervizi či supervizi, při řešení různých 
situací, tak od samotných žáků a studentů. Často jsou naše setkání se třídou 
opakovaná, což je velký přínos pro všechny zúčastněné strany. Nejdůležitější je 
otevřenost, komunikace a osobní kontakt. Efekt prevence je možné samozřejmě 
ověřovat a měřit, my provádíme pravidelné dotazníkové šetření, které následně 
vyhodnocujeme a zpracováváme. Výsledné hodnoty nám umožňují zkvalitňovat 
samotné programy primární prevence rizikového chování.

Závěrem je třeba zdůraznit a upozornit na smysl primární prevence a práce s 
mladými lidmi. Tato oblast by se neměla podceňovat, protože se nám to v obou 
případech vrátí jako bumerang. Záleží jen na nás, kterým směrem házíme.

http://www.prevence-info.cz/dobra-praxe/casopis-prevence 
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Abstrakt: Hlavním cílem příspěvku je podat aktuální poznatky týkající se 
kouření tabákových výrobků a pití alkoholu v populaci dospívající mládeže a 
prezentovat výsledky rozsáhlé studie (836 respondentů) zaměřené na rizikové 
chování u adolescentů (Skopal, Dolejš, 2011). První zkušenosti s tabákovými 
výrobky a alkoholickými nápoji mají lidé v období adolescence především v 
rámci vrstevnických skupin, které často posilují toto chování. Příspěvek bude 
orientován hlavně na vztah osobnostních charakteristik adolescentů představující 
riziko užívání alkoholu a tabákových výrobků. V rámci výzkumného záměru 
byly použity dvě dotazníkové metody. První metodou byla „Škála osobnostních 
rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek“ (SURPS), která 
měří čtyři osobnostní faktory – negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivitu a 
vyhledávání vzrušení. Druhou metodou byl dotazník zaměřený na vybrané formy 
rizikového chování. Cílovou skupinou šetření byli adolescenti ve věku 13–16 
let. V rámci popisu a interpretace výsledků jsme nalezli statisticky významné 
vztahy mezi jednotlivými osobnostními rysy s užíváním alkoholu a tabákových 
výrobků. Zjištění týkající se vztahu určitých osobnostních rysů a rizikovostí 
chování adolescentů nabízí možnou cestu primárně preventivních programů 
rizikového chování s ohledem na posílení pozitivních rysů osobnosti.

Abstract: The main aim of this paper is to present current knowledge regarding 
the extent of smoking and drinking alcohol in the population of adolescents and 
to present the results of extensive study (836 respondents) aimed at risk-taking 
behavior at adolescents (Skopal, Dolejš, 2011). People have theirs first experiences 
with tobacco products and alcoholic beverages in adolescence especially within 
peer groups, which often reinforce this behavior. The paper will be focused 
mainly on the personal characteristics of adolescents representing the risk of 
alcohol and tobacco use. Within the research project, we used two questionnaire 
methods. The first method was a „Substance Use Risk Profile Scale“ (SURPS), 
which measures four personality factors - hopelessness, anxiety sensitivity, 
impulsivity and sensation seeking. The second method was a questionnaire 
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focused on selected forms of risky behavior. The target group of the survey were 
adolescents aged 13 to 16 years. In the study, we examined the actual prevalence 
of certain types of risk-taking behavior. In terms of the results description and 
interpretation, we found statistically significant relationships between personality 
traits and alcohol and tobacco use. The findings concerning the relationship of 
certain personality traits and risk-taking behavior at adolescents offers a possible 
way of primary prevention programs of risk-taking behavior with regard to the 
strengthening of positive personality traits.

Klíčová slova: rizikové chování; adolescence; osobnostní charakteristiky; 
alkohol; tabák.

Keywords: risk-taking behavior; adolescence; personality characteristics; 
alcohol; tobacco.

1. Úvod

Vývoj člověka je složitým procesem, který je specifický pro každého jedince. 
Probíhá individuálně a souběžně na několika úrovních – biologické, fyziologické, 
psychologické a duchovní. Zpočátku se tento proces vyznačuje velice rychlou 
evoluční akcelerací a prudkými změnami. Není proto překvapením, že mnozí 
odborníci soustředí svou pozornost právě na období adolescence, které je 
charakterizováno řadou změn ve všech oblastech a na všech úrovních organizmu 
i osobnosti jedince. Životní styl v moderní společnosti je zejména ovlivněn 
během dětství a dospívání, s čímž souvisí značné množství rizikových faktorů. 
Zaměříme-li se na rizikové chování v širším kontextu, je třeba chápat preventivní 
snahy jako cestu k ovlivňování a optimalizaci veřejného zdraví, které je značně 
umocňováno aktuální socioekonomickou situací každého jedince.
Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází 
k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik 
pro jedince nebo společnost. Vzorce rizikového chování přitom považujeme za 
soubor fenoménů, jejichž existenci a důsledky je možné podrobit vědeckému 
zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a léčebnými intervencemi. 
Rizikové chování lze identifikovat v následujících oblastech, a to v užívání 
legálních a nelegálních drog, sexuality, promiskuitního chování, šikany, rasismu 
ale i v dalších formách škodlivého chování. Studie, jež byly realizovány v 
souvislosti se zmapováním rizikového chování, naznačují, že existuje značná 
spojitost mezi experimentální fází s psychoaktivními látkami, včetně alkoholu 
a tabáku, v raném věku, se zvýšeným rizikem vzniku problémového chování, 
chápaného jako predikci užívání či zneužívání omamných a psychotropních látek 
v pozdějším životě. Současná situace na školách v oblasti prevence rizikového 
chování je značně diferencovaná, a to jak na úrovni jednotlivých regionů, měst, 
obcí, ale je možné výrazné rozdíly sledovat i s ohledem na typ školy, dokonce i s 
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ohledem na znalosti pedagogů v tomto směru. 
Vznik závislosti u adolescentů může být ovlivněn mnoha různými faktory. 
Současné studie v oblasti primární prevence se zaměřují především na proces 
vzniku užívání návykových látek s cílem objasnit, které faktory k němu 
přispívají. Vzhledem k faktu, že vývoj v období adolescence a dospívání je velmi 
individuálním a specifickým procesem pro každého jedince, zaměřili jsme se 
proto v rámci naší studie především na osobnostní charakteristiky adolescentů, 
které se vztahují k rizikovému chování. Hlavním cílem příspěvku je tedy 
prezentace výsledků studie zaměřené na souvislosti mezi určitými osobnostními 
rysy s užíváním alkoholu a tabákových výrobků.

2. Teoretické zakotvení výzkumů

2.1. Pojem rizikové chování

Jak uvádí ve své publikaci Dolejš (2010, s. 9): „pojmem rizikové chování 
definujeme takové chování jedince nebo skupiny, které zapříčiňuje prokazatelný 
nárůst sociálních, psychologických, zdravotních, vývojových, fyziologických a 
dalších rizik pro jedince, pro jeho okolí a/nebo pro společnost. Samotný termín 
je v úzkém spojení s jinými pojmy – delikventní, kriminální, asociální, návykové, 
antisociální a další chování – přičemž jejich vztahy jsou často velice úzké s 
rozsáhlými obsahovými překryvy.“
Základní definici rizikového chování uvádějí také Miovský a Zapletalová (2006, 
www.adiktologie, 2010): „vzorce rizikového chování považujeme za soubor 
fenoménů, jejichž existenci a důsledky je možné podrobit vědeckému zkoumání 
a které lze ovlivňovat preventivními a léčebnými intervencemi. Nejčastěji do 
konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a násilí ve školách, vč. dalších 
forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek, 
nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC 
atd.), užívání anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuálně-rizikové 
chování, vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, 
komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí atd.“ Rizikové chování v 
sobě skrývá možné negativní důsledky pro jedince, který je vyvažuje vnímanými 
zisky z tohoto chování. Širůčková (2009, s. 7) uvádí, že „rizikové chování je 
pojem odkazující ke komplexní kategorii ustanovené v sociálních a medicínských 
vědních oborech ke klasifikaci takových aktivit, které přímo nebo nepřímo 
potenciálně vyúsťují v psychosociální nebo zdravotní poškození aktéra, jiných 
osob, majetku nebo prostředí v širším smyslu“.

2. 2. Tabák a jeho deriváty

Mezi největší problémy z oblasti legálních drog u adolescentů patří tabákové 
výrobky (Csémy, Sovinová, Rážová, Provazníková, 2008) a alkoholické nápoje 
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(Lepík, Dolejš a kolektiv, 2010). Kouření tabáku je celosvětovým společenským 
problémem, který se postupně dostává do popředí zájmu, protože odstraňování 
následků (především léčba rakoviny) tohoto sebepoškozujícího chování a 
prevence stojí světovou ekonomiku ročně miliony dolarů. Americká společnost 
proti rakovině se Světovou plicní nadací odhadují ve své zprávě z roku 2009, že 
kouření si ročně vezme 6 milionů lidských životů a výdaje světových ekonomik 
spojené s tabákem dosahují 9 bilionů korun ročně. V české populaci je 24,5 % 
denních kuřáků (30 % mužů a 19 % žen), 7,8 % příležitostných kuřáků, 16,5 
% bývalých kuřáků a 51,1 % osob, které nikdy nekouřily. Od r. 2002 se podíl 
kuřáků v populaci zvýšil. Průměrný počet vykouřených cigaret u denních kuřáků 
je 16 ks u mužů a 12 ks u žen (ÚZIS, 2011). 
Každý rok je registrováno asi 20 tisíc úmrtí v souvislosti s kouřením tabákových 
výrobků. Nejčastěji zneužívaným tabákovým výrobkem jsou cigarety, které má 
v oblibě více než 82 % aktivních kuřáků. (Eurozprávy, 2010). Z psychologického 
hlediska je kuřácký návyk vysvětlován hlavně teorií sociálního učení. První 
zkušenosti s tabákovými výrobky mají lidé v období rané adolescence a v 
rámci vrstevnických skupin, které často posilují toto chování. Postupně si kuřák 
fixuje kuřácké situace (čekání na dopravní prostředek atd.) a repertoár podnětů, 
aktivujících kuřácký návyk. (Kožený, Csémy, Tišanská, 2008).

2. 3. Alkohol a jeho deriváty

Podle výsledků Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2011) vypili Češi v roce 2010 
„jen“ 96,3 procenta toho co předloni. Oproti roku 2009 klesla o dvě procenta 
také spotřeba cigaret. Občan České republiky v roce 2011 vypil v průměru 
171 litrů alkoholických nápojů, tedy asi o šest a půl litru méně než předloni. 
Statistice vévodí pivo, kterého se vypilo na hlavu 144,4 litru (oproti 150,7 
litrům v roce 2009). Spotřeba piva přesto řadí Čechy stále na přední příčky v pití 
alkoholu v Evropě potažmo ve světě. Obecně se nejvíce alkoholu zkonzumuje 
v průmyslových zemích severní polokoule. Konzumace „tvrdého“ alkoholu 
poklesla v Česku percentuálně nejvíce (na 85,8 procenta hodnot z roku 2009), na 
hlavu se vypilo sedm litrů destilátů. V roce 2009 to bylo 8,2 litru. Naopak mírně 
vzrostla spotřeba vína – na 19,4 litru z předloňských 18,7. Během posledních 20 
let se průměrná spotřeba alkoholických nápojů pohybuje okolo 170 až 188 litrů, 
přičemž spotřeba v roce 2007 byla čtvrtá nejvyšší ve sledovaném 20letém období 
(ZpravyE15, 2011).
V České republice se v roce 2010  léčilo na „poruchy vyvolané alkoholem (F10)“ 
celkem 24 182 osob. Při porovnání jednotlivých psychoaktivních látek bylo 
nejvíce pacientů léčených na poruchy způsobené zneužíváním alkoholu (více 
než 60 %, tj. 24 182 pacientů). Proti roku 2009 došlo ke zvýšení podílu těchto 
pacientů o 2 % – ženy, které se v roce 2010 léčily s problémy s alkoholem, bylo 
téměř o 4 % více (o 312 žen), počet léčených mužů se výrazně nezměnil. Více 
než 50 % pacientů ve věku od 40–64 let a téměř 36 % ve věkové skupině 20–39 
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let. Počet mladistvých od 15–19 let představoval 2 % z celkového počtu pacientů 
a počty dětí do 15 let se pohybovaly těsně nad 0 % (12 pacientů) (ÚZIS, 2011).
Již v roce 1951 Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje alkoholismus 
za medicínský problém a začíná brojit proti tomuto společensky nežádoucímu 
jevu. Tato forma rizikového chování má podle dosavadních zjištění různé příčiny 
svého vzniku u jedince, jedná se hlavně o genetické, biologické, psychické a 
sociální proměnné. V odborné literatuře se setkáme s různými výkladovými 
teoriemi alkoholové závislosti, přičemž nejvýznamnějšími jsou teorie z oblasti 
sociologie (sociokulturní model, výkladový model opírající se o teorii deviace, 
integrační model a další).
Rizika spojená s konzumací alkoholu se dají rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. 
Mezi krátkodobá rizika patří: objevení se dalších forem rizikového chování (řízení 
motorových vozidel, vandalismus, rizikové sexuální aktivity, agresivita a další); 
oslabení psychických funkcí (pozornosti, paměti, vnímání a dalších; oslabení 
sociálních dovedností (agresivita, netolerance, ztráta schopnosti komunikovat 
a další); zdravotní problémy (zvracení, žaludeční problémy, alkoholové otravy, 
ztráta vědomí a další). Mezi dlouhodobá rizika lze zařadit primárně vznik 
závislosti na alkoholu. Tato závislost je často doprovázena nevratným somatickým 
poškozením jater, žaludku, tenkého střeva a dalších orgánů. U závislého člověka 
se objevují těžká psychická postižení (amnézie, alkoholické halucinace a další 
duševní poruchy vyvolané nadměrnou a dlouhodobou konzumací alkoholu), 
sociální problémy (rozpad rodiny, ztráta zaměstnání a bydlení) a neřešitelné 
ekonomické nesnáze (půjčky, dluhy). Při léčbě tohoto druhu závislosti (i 
ostatních) se využívá multidisciplinární přístup, který spojuje farmakoterapie s 
psychoterapiemi individuální, skupinovou a rodinnou (Dolejš, 2010).
První zkušenosti s alkoholem se v českém prostředí objevují ve velmi nízkém 
věku. První zkušenost s pivem nejčastěji přichází ve věku 9 let nebo dříve 
téměř celá třetina českých adolescentů pila pivo poprvé ve věku méně než 11 
let (průměr je 10,7 roku). Nejčastější věk první zkušenosti s vínem je 10 let, s 
destiláty 12 let a věk první opilosti je 13 let (Vacek, 2008).

2. 4. Osobnostní charakteristiky vztahující se k užívání alkoholu a 
tabákových výrobků

Jedna z hlavních oblastí výzkumu, zaměřující se na individuální rozdíly při 
zkoumání rizikového chování, náchylnosti k návykovému chování a zneužívání 
návykových látek, je studium osobnosti. Nejen biologické, sociální, ale i 
samotné osobnostní charakteristiky jsou důležitým činitelem, který podmiňuje 
výskyt rizikových aktivit adolescentů. Prokázalo se, že více faktorů osobnosti je 
například spojeno s rizikem výskytu poruch spojených s návykovým chováním 
(Caspi, Moffitt, a kol., 1996). Vztahy mezi těmito dimenzemi osobnosti a 
návykovým chováním jsou zprostředkovány odlišnými způsoby posílení. Bylo 
prokázáno, že neurotické povahové rysy (úzkost, depresivní tendence) jsou 
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spojeny s pitím alkoholu u jedinců s převažujícím negativním afektem, u kterých 
je proces negativního posílení uváděn jako hlavní motivace pro užití alkoholu 
a jiných návykových látek (Comeau, Stewart, Loba, 2001). Další výzkumy 
poukazují na odlišné motivy při užití alkoholu a problémů spojených s konzumací 
alkoholu u jedinců úzkostných a jedinců depresivních ze vzorku mladé populace 
(Grant, Stewart, a kol., 2007). V rámci zneužívání návykových látek na základě 
negativního posílení určují specifické aspekty neurotické osobnosti formu 
negativního posílení, která vychází z užívání těchto látek. Například jedinci 
trpící nadměrnou úzkostí užívají zvýšené dávky alkoholu (Stewart, Peterson, 
Pihl, 1995).
V rámci výzkumných snah jsme se zaměřili na konkrétní osobnostní rysy 
(charakteristiky), které mají prokazatelný vliv na výskyt rizikového chování. 
Jsou jimi především: negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivita a vyhledávání 
vzrušení, které jsme zkoumali pomocí psychodiagnostické metody „Substance 
Use Risk Profile Scale (SURPS)“, která je podle svých autorek Conrod, Woicik 
a kolektivu (2009) jedinou ucelenou metodou umožňující měřit výše uvedené 
osobnostní rysy, jež se vztahují k rizikovému chování. Dotazník vychází z teorie 
dvojího původu užívání a zneužívání legálních a nelegálních drog – pozitivní 
posílení ve formě požitkářských a hédonických účinků a negativní posílení ve 
formě odstranění negativních psychických, fyzických a sociálních problémů 
a stavů, které užívání a zneužívání drog přináší. Conrod, Woicik a kolektiv 
(2009, s. 1042) to vystihují takto: „Faktory osobnosti, jako jsou úzkostné a/nebo 
depresivní tendence, impulzivita, závislost na odměně, vyhledávání vzrušení, 
jsou spojeny s přehnanými a problematickými vzorci užívání, dále s užitím 
návykových látek ve spojení s nebezpečným chováním a náchylností k odlišným 
typům posílení (e.g. incentiva na základě pozitivního posílení, nebo naopak 
negativního posílení) přes alkoholový abúzus až po další návykové látky.“ 
Českou standardizaci metody SURPS a převod norem do našeho prostředí 
provedl M. Dolejš v roce 2010. 

3. Popis základního a výběrového souboru

V rámci naší studie jsme se zaměřili na žáky a žákyně 8. a 9. ročníků základních 
škol a na tercii a kvartu víceletých gymnázií působících v Olomouckém, Zlínském, 
Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. V České republice dochází do 
sledovaných školních ročníků 168 tisíc chlapců a dívek, přičemž ve sledovaných 
krajích 58 tisíc (34,5 %). V základním souboru žáků a žákyň (58 tisíc) je 36 
% z Moravskoslezského, 30 % z Jihomoravského, 17 % z Olomouckého a 17 
% ze Zlínského kraje. Administrace testové baterie proběhla v 15 základních 
školách a v 5 víceletých gymnáziích a celkem bylo otestováno 421 chlapců a 
415 dívek. Ze sledované populace se jedná o 1,4 % dívek a chlapců. V rámci 
výběrového souboru školní zařízení v Moravskoslezském kraji navštěvuje 39 
%, v Jihomoravském 16 %, v Olomouckém 32 % a ve Zlínském 13 %. Tabulka 
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1 ukazuje rozdělení výběrového souboru dle pohlaví, věku, navštěvovaného 
školního ročníku a dle typu školy.

Tab. 1: Charakteristika výběrového souboru dle pohlaví, věku, typu školy a školního ročníku

Chlapci 421 (50,4 %)
Dívky 415 (49,6 %)
Celkem 836

Věkové kohorty Celkem Z toho dívek Z toho chlapců
13letí 45 (5,4 %) 27 (60,0 %) 18 (40,0 %)
14letí 367 (43,9 %) 175 (47,7 %) 192 (52,3 %)
15letí 363 (43,4 %) 185 (51,0 %) 178 (49,0 %)
16letí 60 (7,3 %) 28 (46,7 %) 32 (53,3 %)

Typ školy Celkem Z toho dívek Z toho chlapců
ZŠ 578 (69,1 %) 283 (49,0 %) 295 (51,0 %)
Víceletá G 258 (30,9 %) 132 (51,2 %) 126 (48,8 %)

Školní ročník Celkem Z toho dívek Z toho chlapců
8. ročník 430 (51,4 %) 206 (47,9 %) 224 (52,1 %)
9. ročník 406 (48,6 %) 209 (51,5 %) 197 (48,5 %)

4. Metodologie – hlavní metody sběru dat:

Použitá testová baterie se skládala ze dvou metod: a) Škála osobnostních rysů 
představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS; Conrod a 
Woicik, 2002; Dolejš, 2010); b) dotazník zaměřující se na rizikové chování u 
adolescentů, který jsme sestavili pro účely této studie. 
Screeningová škála SURPS je nový nástroj založený na kauzální typologii 
osobnosti (Mitchell, et al., 2007). Její škály se snaží vysvětlit možné příčiny 
rizikového chování  a zejména užívání návykových látek. V minulosti byla 
využita ve výzkumu dospělých závislých žen (Conrod, et al., 2000), uvězněných 
závislých žen (Brunelle, a kol., 2009) a zejména na žácích (Conrod, et al., 2008) 
a studentech (Conrod, et al., 2006) apod.  Do českého prostředí tuto metodu 
převedl a populační normy vytvořil Dolejš (2010). Metoda SURPS (Substance 
Use Risk Profile Scale) (Woicik, et al., 2009) byla prezentována na pravidelné 
konferenci Kanadské společnosti pro studium závislosti v roce 2000 jejím 
autorkami Conrod a Woicik. Škála má 4 dimenze (faktory), a každá z nich má od 
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5 do 7 otázek. Dohromady má škála 23 otázek. Respondent vyjadřuje míru svého 
souhlasu pomocí volby z těchto možností: rozhodně nesouhlasím, nesouhlasím, 
souhlasím, rozhodně souhlasím. Administrace testu trvá přibližně 10 minut. 
SURPS je nástrojem k diagnostikování čtyř osobnostních rysů: a) negativní 
myšlení, b) přecitlivělost, c) impulzivita, d) vyhledávání vzrušení. Testové 
položky jsou převzaty z několika již v praxi využívaných metod, přičemž faktor 
„H“ (negativní myšlení) se skládá ze dvou položek z dotazníku BHS (The Beck 
Hopelessness Scale, Beck, Weissman, Lester, & Trexler, 1974), ze tří položek z 
SES (The Self-Esteem Scale; Rosenberg, 1965) a tří položek z STAI-T (The Trait 
Subscale from The Trait State-Trait Anxiety Inventory, Spielberger, Gorusch, 
Lushene, Vagg, & Jacobs 1983); „AS“ (přecitlivělost) byl přejat z pěti položek 
z ASI (The Anxiety Sensitivity Index, Peterson & Reiss, 1992) a jedné položky 
subškály z CCL (the Cognition checklist, Beck, Brown, Steer, Eidelson, & 
Riskind, 1987); „IMP“ (impulsivita) byl přejat z pěti položek ze škály Impulzivity 
I-7 a dvou položek ze subškály posuzující nepřátelství a přívětivost z NEO-FFI 
(The NEO-Five Factor Inventory, Costa & McCrae, 1992); „SS“ (vyhledávání 
vzrušení) byl přejat ze čtyř položek z SSS (SS Scale, Zuckerman, 1994) a dvou 
položek ze stupnice odvážnosti z I-7 (The Impulsiviness and Venturesomeness 
Scale, S.B. Eysenck & Eysenck, 1978) (in Conrod, Pihl et al., 2000).
Druhý, námi vytvořený dotazník (Skopal, Dolejš, 2011), zaměřující se na některé 
formy rizikového chování, vychází právě z dotazníkových studií Vacek (2008), 
Vacek, Šejvl, Miovský (2008), Lepík, Dolejš a kolektiv (2009) a ESPAD (The 
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Csémy a kolektiv). 
Otázky týkající se rizikového chování jsou tedy ve své podstatě téměř totožné s 
otázkami těchto dřívějších studií. Dotazník obsahoval 29 otázek, ze kterých velká 
část obsahuje podotázky k určité proměnné respektive k tématu – školní problémy, 
kapesné, redukce váhy, prevalence (celoživotní, roční a měsíční) užívání tabáku, 
alkoholických nápojů a nealkoholických drog, trestně-právní znalost, šikanování, 
hostilní chování, delikvence. Vytvořený dotazník splňoval několik základních 
kritérií. Především musel být pro žáky srozumitelný a z logistického hlediska 
bylo výhodné, když jeho vyplňování včetně instruktáže a sběru nezabralo více 
než jednu vyučovací hodinu. Při administraci dotazníků byla vždy dodržena 
požadovaná etická pravidla a normy (anonymita, možnost odmítnutí vyplnění 
dotazníku atd.). Před samotnou realizací administrace dotazníků bylo v případě 
naší studie provedeno pilotní testování na skupině žáků dvou tříd ZŠ, a to za 
účelem sledování chování respondentů, typů dotazů k jednotlivým položkám, času 
potřebného k administraci a standardizaci zadávání dotazníku. Míra reliability 
získaných dat se dá odhadnout např. na základě konzistence odpovědí na dvě 
obdobné otázky v rámci téhož měření. Ve vytvořeném dotazníku bylo možné 
spárovat otázky mezi sebou. Dalším způsobem, jak zjistit spolehlivost odpovědí, 
jsou tzv. „chytáky“. Všichni respondenti odpověděli negativně na otázku, zda 
někdy v životě vyzkoušeli fiktivní drogu netalin. Základním předpokladem k 
získání pravdivých
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a platných údajů je vzhledem k citlivé povaze sledovaných dat především získání 
si důvěry žáků. Proto byla data sbírána anonymně a bez přímé účasti učitele ve 
třídě. Etickým předpokladem při získávání informací od žáků základních škol 
byl také informovaný souhlas zákonných zástupců a respondentů samotných, 
aby nedošlo k jakémukoli poškození v důsledku účasti na výzkumu.

5. Výsledky

5.1.1. Tabák 

Z vyhodnocených dat týkajících se celoživotní prevalence kouření tabáku 
vyplývá, že více než 62,0 % 13–16letých respondentů má zkušenost s tabákovými 
výrobky (ne 313; ano 523). Mezi 8. a 9. ročníkem lze sledovat zhruba 10 % 
nárůst týkající se zkušenosti s kouřením. Také s narůstajícím věkem respondentů 
strmě stoupá celoživotní prevalence kouření tabáku.

Tab. 2: Celoživotní prevalence kouření tabáku, dle pohlaví a věku (v procentech)

Pohlaví Nikdy 1-2 
krát

3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

Chlapci 38,2 22,6 10,0 5,7 5,5 1,7 16,4
Dívky 36,6 20,5 9,2 5,1 6,0 4,1 18,6
Věk Nikdy 1-2 

krát
3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

13 let 51,1 20,0 13,3 4,4 6,7 0,0 4,4
14 let 41,5 23,8 8,9 5,1 5,7 3,3 11,1
15 let 34,2 19,6 9,6 5,0 6,1 3,0 22,6
16 let 20,0 20,0 10,0 10,0 3,3 1,7 35,0
Ročník Nikdy 1-2 

krát
3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

8. ročník 42,8 23,5 8,8 4,4 5,1 2,8 12,6
9. ročník 31,8 19,5 10,3 6,4 6,4 3,0 22,7
Celkem 37,4 21,5 9,6 5,4 5,7 2,9 17,5

Pro posuzování vztahu celoživotní prevalence kouření cigaret s osobnostními 
rysy byli respondenti rozděleni do dvou skupin podle užití tabákových výrobku 
během života (Ne = nikdy neužil; Ano = užil). Statisticky významný vztah mezi 
celoživotní prevalencí tabáku a impulzivitou, vyhledáváním vzrušení je na 
hladině p < .001 a u faktoru negativní myšlení na hladině p < .05; u faktoru 
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vyhledávání vzrušení je Cohen d = .51 a Pearson r = .25; u impulzivity je Cohen 
d = .36 a Pearson r = .18. 

Tab. 3: Srovnání dvou skupin adolescentů podle celoživotní prevalence tabáku

Celoživotní prevalence 
užívání tabáku

N M SD Sig. 
(2-tailed)

Negativní 
myšlení

Ne 313 13,85 3,494 ,029
Ano 523 14,39 3,404

Přecitlivělost Ne 313 11,02 2,749 ,404
Ano 523 11,19 2,906

Impulzivita Ne 313 12,41 2,562 ,000
Ano 523 13,31 2,477

Vyhledávání 
vzrušení

Ne 313 15,13 3,332 ,000
Ano 523 16,82 3,284

Tabulka 4 ukazuje, že celkově 13,0 % chlapců a dívek je pravidelnými kuřáky 
(min. 5 cigaret denně vykouří 112 dotázaných respondentů; ne 723). V rámci 
skupiny kuřáků lze sledovat, že na denní průměr chlapci-kuřáci toho vykouří 
více než dívky. 

Tab. 4: Měsíční prevalence kouření tabáku, dle pohlaví a věku (v procentech)

Pohlaví Ne-
kouřil

< 1 cig. 
týd

ne 
denně

< 5 cig. 
den

< 10 
cig.den

< 20 
cig.den

> 20 
cig.den

Chlapci 75,8 4,5 4,5 7,8 2,9 1,9 2,4
Dívky 74,2 4,8 9,2 6,0 3,1 1,2 1,4
Věk Ne-

kouřil
< 1 cig. 
týd

ne 
denně

< 5 cig. 
den

< 10 
cig.den

< 20 
cig.den

> 20 
cig.den

13 let 80,0 8,9 8,9 2,2 0,0 0,0 0,0
14 let 75,8 3,0 5,5 8,3 4,5 1,3 1,8
15 let 70,9 5,6 7,3 5,0 6,1 3,1 2,0
16 let 55,0 5,0 8,3 16,7 5,0 6,7 3,3
Ročník Ne-

kouřil
< 1 cig. 
týd

ne 
denně

< 5 cig. 
den

< 10 
cig.den

< 20 
cig.den

> 20 
cig.den

8. ročník 80,5 3,5 6,0 5,8 1,2 1,4 1,6
9. ročník 69,4 5,9 7,7 8,1 4,9 1,7 2,2
Celkem 75,0 4,7 6,8 6,9 3,0 1,6 1,9
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Pro posuzování vztahu denního kouření s osobnostními rysy byli respondenti 
rozděleni do dvou skupin podle počtu cigaret, které průměrně vykouří během 
jednoho dne. Jako pravidelné kuřáky jsme označili ty, kteří vykouří min. 5 
cigaret denně. Tabulka 5 ukazuje rozdíly mezi skupinou respondentů, kteří nejsou 
pravidelnými kuřáky (méně než 5 cigaret denně = Ne), a těmi, kteří pravidelnými 
kuřáky jsou (denně 5 a více cigaret = Ano). U této skupiny pozorujeme nejvyšší 
rozdíl u negativního myšlení, kde sledovaný vztah je signifikantní na p < .001; 
Cohen d = .72 a Pearson korelace r = .34. Významný vztah vnímáme i mezi 
vyhledáváním vzrušení a kouřením, přičemž tento vztah je signifikantní na p < 
.001; Cohen d = .38 a Pearson korelace r = .19. Třetí statisticky významný vztah 
je s faktorem impulzivita, který dosáhl Cohen d = 0,50 a Pearson korelace r = 
0,24. 

Tab. 5: Srovnání dvou skupin adolescentů podle množství vykouřených cigaret denně

Užívání tabáku min. 5 cigaret 
denně

N M SD Sig. 
(2-tailed)

Negativní myšlení Ne 723 13,98 3,371 ,000
Ano 112 15,51 3,656

Přecitlivělost Ne 723 11,07 2,794 ,221
Ano 112 11,43 3,17

Impulzivita Ne 723 12,84 2,483 ,000
Ano 112 13,87 2,772

Vyhledávání vzrušení Ne 723 16,02 3,415 ,000

Ano 112 17,25 3,109

5.1.2. Alkohol

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že žádnou zkušenost s alkoholem nemá pouze 
67 respondentů a 769 respondentů už někdy alkohol užilo. Respondenti byli tedy 
rozděleni do dvou skupin, dle celoživotního užití alkoholu (min. 1 alkoholický 
nápoj); jen 8,0 % žáku a žákyň neužili během dosavadního života žádný 
alkoholický nápoj. Tabulka 6 ukazuje celoživotní zkušenosti všech respondentů 
podle pohlaví a podle věku.
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Tab. 6: Celoživotní prevalence užívání alkoholu, dle pohlaví a věku (v procentech)

Pohlaví Nikdy 1-2 
krát

3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

Chlapci 7,8 14,0 18,1 12,1 16,6 10,7 20,7
Dívky 8,2 18,8 18,6 16,9 14,0 12,0 11,6
Věk Nikdy 1-2 

krát
3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

13 let 11,1 28,9 20,0 11,1 17,8 4,4 6,7
14 let 10,6 19,3 16,6 16,3 14,2 10,1 12,8
15 let 5,5 12,1 20,7 12,4 15,4 12,9 20,9
16 let 3,3 15,0 13,3 18,3 20,0 15,0 15,0
Ročník Nikdy 1-2 

krát
3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

8. ročník 10,9 20,2 17,7 14,9 13,3 9,8 13,3
9. ročník 4,9 12,3 19,0 14,0 17,5 13,1 19,2
Celkem 8,0 16,4 18,3 14,5 15,3 11,4 16,1

Tabulka 7 rozděluje respondenty do dvou skupin, dle celoživotního užití alkoholu 
(min. 1 alkoholický nápoj); jen 8 % žáku a žákyň neužili během dosavadního 
života žádný alkoholický nápoj; přičemž celoživotní prevalence alkoholu má 
statisticky významný vztah s osobnostními rysy – vyhledávání vzrušení (p < 
.001) a impulzivita (p < .005); nejvyššího rozdílu dosáhly skupiny ve vyhledávaní 
vzrušení, a to o 2,27 hrubého bodu a Cohenovo d = .66 a Pearsonovo r = .31. 

Tab. 7: Srovnání dvou skupin adolescentů podle celoživotního užití alkoholu

Celoživotní prevalence užívá-
ní alkoholu

N M SD Sig. 
(2-tailed)

Negativní myšlení Ne 67 13,81 3,615 ,346

Ano 769 14,22 3,431
Přecitlivělost Ne 67 11,27 2,921 ,668

Ano 769 11,11 2,843
Impulzivita Ne 67 12,09 2,870 ,003

Ano 769 13,05 2,502
Vyhledávání vzrušení Ne 67 14,10 3,508 ,000

Ano 769 16,37 3,331
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Tabulka 8 ukazuje, že v měřítku roční prevalence chlapci užili alkohol vícekrát 
než dívky (40 krát a více – 5,2 % chlapců a 2,2 % dívek). Pouze 19,5 % všech 
respondentů v uplynulém roce nepilo alkohol vůbec.

Tab. 8: Roční prevalence užívání alkoholu, dle pohlaví a věku (v procentech)

Pohlaví Nikdy 1-2 
krát

3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

Chlapci 18,1 27,6 19,2 13,5 10,7 5,7 5,2
Dívky 21,0 28,2 18,6 11,1 13,5 5,1 2,2
Věk Nikdy 1-2 

krát
3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

13 let 28,9 35,6 24,4 6,7 0,0 2,2 2,2
14 let 25,3 27,8 18,5 12,3 10,9 3,0 2,2
15 let 12,4 28,5 18,8 11,9 15,7 7,5 5,2
16 let 18,6 20,3 18,6 20,3 6,8 10,2 5,1
Celkem 19,5 27,9 18,9 12,3 12,1 5,4 3,7

Za posledních 30 dní užilo alkoholické nápoje 56 % 13–16letých chlapců a dívek 
(496 respondentů). 364 respondentů v tomto období alkohol nepožilo. Opět u 
chlapců můžeme sledovat větší míru pití alkoholu než u dívek (Tabulka 9). 43,5 
% ze všech respondentů v posledních 30 dnech nepilo alkohol vůbec. 

Tab. 9: Měsíční prevalence užívání alkoholu, dle pohlaví a věku (v procentech)

Pohlaví Nikdy 1-2 
krát

3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

Chlapci 42,8 31,4 12,8 7,4 4,5 1,0 0,0
Dívky 44,3 32,5 14,7 4,6 2,7 0,7 0,0
Věk Nikdy 1-2 

krát
3-5 
krát

6-9 
krát

10-19 
krát

20-39 
krát

40x a 
více

13 let 60,9 30,4 6,5 0,0 0,0 0,0 2,2
14 let 48,4 31,3 11,0 4,3 2,4 0,5 2,1
15 let 33,9 31,5 15,5 8,4 5,0 0,8 5,0
16 let 40,3 25,8 19,4 3,2 3,2 3,2 4,8
Celkem 43,5 31,9 13,8 6,0 3,6 0,8 0,0

Tabulka 10 rozděluje dotázané dle užívání alkoholu během posledních 30 dnů 
(jednou a vícekrát = Ano); statisticky významný vztah (p < .001) byl nalezen 
u faktorů impulzivita a vyhledávání vzrušení; na nižší hladině významnosti 
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(p < .05) byl nalezen u faktoru přecitlivělost. U vyhledávání vzrušení dosáhlo 
Cohenovo d = .51 a Pearsonovo r = .25. 

Tab. 10: Srovnání dvou skupin adolescentů podle užití alkoholu za posledních 30 dnů

Měsíční prevalence užívání 
alkoholu

N M SD Sig. 
(2-tai-
led)

Negativní myšlení Ne 364 13,96 3,191 ,093

Ano 469 14,36 3,626

Přecitlivělost Ne 364 11,36 2,774 ,027
Ano 469 10,92 2,884

Impulzivita Ne 364 12,65 2,555 ,001
Ano 469 13,22 2,508

Vyhledávání vzrušení Ne 364 15,24 3,288 ,000
Ano 469 16,93 3,308

6. Závěr

Výsledky studie nám umožňují obecně konstatovat, že s narůstajícím věkem 
respondentů stoupá i užívání tabákových výrobků i alkoholu. Kouření tabáku je 
více rozšířeno u dívek, avšak množství vykouřených cigaret u chlapců-kuřáků je 
vyšší než u dívek-kuřaček. Výsledky týkající se alkoholu ukazují, že u chlapců 
je pití alkoholických nápojů častější než u dívek. Zároveň opět s narůstajícím 
věkem roste i prevalence užívání alkoholu. Nalezli jsme statisticky významné 
vztahy mezi kouřením tabákových výrobků a osobnostními rysy negativní 
myšlení, impulzivita, vyhledávání vzrušení. Dále jsme identifikovali např. 
vztah měsíční prevalence užívání alkoholu s osobnostními rysy přecitlivělost, 
impulzivita a vyhledávání vzrušení. 

7. Diskuse

Realizace celého výzkumného šetření od prvotní myšlenky po poslední řádky 
tohoto textu trvala přibližně rok a půl. Na úrovni výzkumné můžeme v České 
republice v posledních dvaceti letech pozorovat pozitivní trend v realizaci 
metodologicky, technicky a teoreticky dobře připravených výzkumných projektů 
– HBSC (Csémy a kolektiv), ESPAD (Csémy a kolektiv), Dolejš (2010), Vacek 
(2008) a dalších, které přinášejí řadu poznatků využitelných v konceptech 
primární prevence, ale také v konstruktech rizikového chování. 
Screeningová metoda SURPS je jedním z prvních nástrojů, které nabízejí 
rychlou, jednoduchou a relativně kvalitní depistáž jedinců, u nichž se vyskytují 
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rizikové formy chování nebo se jejich výskyt v budoucnu předpokládá a na 
něž by měly být zaměřeny intervenčně-preventivní programy, především 
PREVenture (Condrod a kolektiv, 2004). Výsledky korelačních studií poukazují 
na statisticky významné vztahy mezi faktory SURPS a problematickým pitím, 
frekvencí užívání alkoholických nápojů (Conrod a kolektiv, 2006). Dotazník 
o prevalenci rizikového chování byl v testové baterii důležitou součástí, která 
nám umožnila analyzovat vzájemný vztah s osobnostními rysy diagnostikované 
metodou SURPS. Co se týče souvislostí mezi osobnostními rysy a rizikovými 
aktivitami dospívajících, není ve všech případech snadné určit, jestli jsou některé 
osobnostní rysy příčinou či důsledkem některého rizikového chování. Ve vztahu 
agresivních forem rizikového chování je zřejmé, že samotná impulzivita aktéra 
patří spíše do oblasti příčinných faktorů rizikového chování. Avšak v souvislosti 
negativního myšlení u šikanovaného a zesměšňovaného jedince je velmi 
nesnadné určit, jestli samotné negativní myšlení a beznadějnost je důsledkem 
faktu, že je ze strany svých vrstevníků šikanován, nebo jestli jde také o příčinný 
faktor tohoto jevu.
Výsledky potvrzují zjištění Woicik a kolektivu (2009), že např. užívání alkoholu 
přímo souvisí s osobnostním rysem přecitlivělost. V rámci naší studie jsme se také 
zabývali samotnou prevalencí užívání alkoholu a tabáku. Z výsledků vyplývá, 
že celoživotní prevalence kouření tabáku je 62,0 % u 13–16letých respondentů. 
Celkově 13,0 % dotázaných je pravidelnými kuřáky. 
Míra spolehlivosti a platnost výsledků je u dotazníkových šetření samozřejmě 
vždy do jisté míry sporná. Výsledky musíme zohlednit vzhledem k územní 
specifičnosti – v České republice existují velké rozdíly mezi různými regiony. 
Na závěr diskuze můžeme konstatovat, že zjištěná prevalence uvedených forem 
rizikového chování ukazuje na potřebu podpory rozvoje zdravého životního 
stylu (zejm. nabídku pozitivních alternativ pro trávení volného času) a zjištění 
týkající se vztahu určitých osobnostních rysů a rizikovostí chování adolescentů 
tak nabízí možnou cestu primárně preventivních programů rizikového chování s 
ohledem na posílení pozitivních rysů osobnosti. Další vědecké bádání v oblasti 
osobnostních rysů adolescentů, které mají vliv na výskyt rizikových aktivit, 
vnímáme jako důležitou součást procesu zlepšování situace v této problematice, 
např. vývojem dalších efektivních psychodiagnostických nástrojů zaměřených 
na vyhledávání a identifikaci rizikových jedinců.
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