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BACKGROUND: Self-esteem plays a role in the successful

treatment of drug addiction. Our environment, what we

think of ourselves, our self-esteem – these are aspects

which are reflected in communication with others. They are

projected onto our behaviour and relationships. By getting

to know others, we get to know ourselves. As it is an impor-

tant part of both an individual and a population group,

self-esteem has an impact on the general development of

society. It affects both our everyday and deviant behaviours.

AIMS: The aim of this pilot study is to describe the self-

-esteem of clients in an aftercare programme (so called

ex-users), in order to describe and compare their collective

self-esteem characteristics. In addition, the study seeks to

ascertain whether the method of figure drawing confirms

the results obtained from the interviews. METHODS:

Three methods were used to ascertain the participants’

self-esteem – Rosenberg’s Self-Esteem Scale, a structured

interview, and the method of figure drawing. SAMPLE:

The sample consisted of 10 participants in an aftercare

programme provided by the P-centrum in Olomouc. There

were nine men and one woman, aged 27.9 on average, with

the average duration of their non-alcohol drug-taking ca-

reer being 8.65 years. RESULTS: The average self-esteem

of the clients of the aftercare programme was 2.73 (HS).

Most clients fell within the interval from 2.5 to 2.8. Social

and family relationships and communication were shown

to be of great significance for the clients. They also placed

an emphasis on their health, leisure-time activities, and reg-

ular employment. The figure drawing corresponded with

the results acquired from the interviews. CONCLUSIONS:

It may be concluded that the self-esteem of clients in the af-

tercare programme was slightly below average in compari-

son with other population groups. The results are consis-

tent with the theoretical framework, i.e. participants tend to

assign significance to social relationships, other people’s

views of them, employment, and health.
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VÝCHODISKA: Sebehodnocení hraje dùležitou roli

v úspìšné léèbì z drogové závislosti. Vliv prostøedí, to, co

si o sobì myslíme, jak si sebe ceníme, jsou aspekty, které

se odráží v komunikaci s ostatními lidmi. Promítají se do

našeho chováni a vztahù. Poznáváním druhých poznává-

me sami sebe. Sebehodnocení je dùležitou stránkou jak

èlovìka, tak i skupiny populace, která ovlivòuje celkový

vývoj spoleènosti. Je hybatelem chování v bìžném životì

i v chování odchylujícího se od norem spoleènosti. CÍLE:

Cílem pilotní studie je postihnout sebehodnocení klientù

doléèovacího programu (tj. exuserù), popsat a porovnat je-

jich spoleèné charakteristiky sebehodnocení. Zjistit, zda

kresba postavy potvrdí výsledky z interview. METODY:

Sebehodnocení participantù jsme získali pomocí Rosen-

bergovy škály sebehodnocení, strukturovaného interview

a doplòkové metody kresby postavy. SOUBOR: Soubor

tvoøilo 10 participantù doléèovacího programu P-centra

v Olomouci. Devìt mužù a jedna žena s prùmìrným vìkem

27,9 let, prùmìrnou délkou užívání nealkoholových drog

8,65 let. VÝSLEDKY: Prùmìrné sebehodnocení klientù

doléèovacího programu je 2,73 (HS). Nejvíce klientù patøilo

do intervalu 2,5–2,8. Velkou váhu znamenají pro klienty so-

ciální vztahy, vztahy v rodinì, s blízkým okolím, komunika-

ce, dùraz kladou na svoje zdraví, trávení volného èasu, pra-

videlné zamìstnání. Kresba postavy je v souladu s vý-

sledky z interview. ZÁVÌRY: Lze konstatovat, že

sebehodnocení participantù doléèovacího programu je

mírnì podprùmìrné i v porovnání s jinými skupinami po-

pulace, u kterých se zkoumalo sebehodnocení. Výsledky

z použitých metod jsou v souladu s teoretickými východi-

sky, kdy jsou pro participanty dùležité sociální vztahy, mí-

nìní druhých, zamìstnání, zdraví, aj.



� 1 ÚVOD A TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Pojem sebepojetí / sebehodnocení ve vìdeckém jazyce repre-

zentuje konstrukt, pod nímž si laik nedokáže pøedstavit je-

ho pravý význam. Domníváme se, že obsah slova sebepojetí

i jeho ekvivalentù – sebeobraz, mínìní o sobì, postoj k sobì

samému, má velkou váhu a jeho hodnota a význam pro èlo-

vìka jsou neoddiskutovatelné. Kladný postoj k sobì samé-

mu, vìdomí vlastní hodnoty jsou rozhodující pro naši život-

ní spokojenost. Vliv sebehodnocení je i jedním z aspektù pro

úspìšnou léèbu z drogové závislosti. Zajímalo nás proto, ja-

ká je úroveò sebehodnocení u klientù v závìreèné léèebné

fázi z drogové závislosti.

Variabilita pøístupù rùzných autorù k dané problema-

tice sebepojetí a sebehodnocení mùže ovlivnit, že se nìkteré

z tìchto pojmù mohou vyskytnout v jiném kontextu, s jiným

obsahovým vymezením: Sebepojetí je pøedstava o sobì, to,

jak jedinec vidí sám sebe, má hodnotící a popisnou dimenzi

(Hartl, Hartlová, 2000). „V nejširším smyslu je sebepojetí

percepcí sebe samého. Tyto percepce jsou formovány pro-

støednictvím zkušenosti s prostøedím, jsou ovlivnìny zvláš-

tì posílením z prostøedí a od významných druhých lidí“

(Shavelson, Hubner et Stanton, 1993, p. 658). „Sebepojetí

mùže být snadno definováno jako vidìní nebo mentální re-

prezentace sebe. Jiná vyjádøení jsou také bìžná, napø. vní-

mané JÁ nebo sebeobraz“ (Blatný, 2001, p. 7).

Vìdci se zamìøují na dynamiku fungování sebepojetí

a jeho tzv. multifacetovou uspoøádanou strukturu (Markus

et Wurf, 1987, in Blatný, 2001).

Lze konstatovat, že sebepojetí je:

a/ nauèené,

b/ organizované,

c/ dynamické (Blatný, Plháková, 2003).

Nejen, že prostøedí pùsobí na nás, ale i na to, co si o so-

bì myslíme. Jak si sebe ceníme, se odráží v komunikaci s os-

tatními lidmi, promítá se do našeho chování a vztahù, které

s okolím navazujeme. Poznáváním druhých poznáváme sa-

mi sebe, informace o sobì získáváme podobným zpùsobem

jako informace o druhých.

Existují ètyøi základní zdroje pohledu na sebe sama:

• mínìní druhých,

• interpretace a hodnocení vlastní osoby,

• sociální srovnávání,

• kulturní vlivy (Cooley, in Blatný, Plháková, 2003).

Pøedstava sebe sama není pouhou reflexí. Druzí s námi

vstupují do interakce, komunikují, a tím nás informují

o tom, jací jsme, co pro nì znamenáme, jak o nás pøemýšlejí.

Každá pøijatá informace je subjektivnì zpracovávána a vý-

sledek této èinnosti spíše reflektuje náš zpùsob uvažování

o sobì nežli pùvodní úmysl sdìlovatele (Blatný, Plháková,

2003).

Èlenové èeské akademické spoleènosti nahlížejí na se-

bepojetí z ponìkud obecnìjšího úhlu pohledu. U sebepojetí

rozlišují složku kognitivní (obsah a struktura), emoèní

(vztah k sobì a sebehodnocení) a konativní (motivaèní a se-

beregulaèní).

Emoèní aspekt JÁ je ukotven v pojmech sebeúcta, se-

behodnocení, sebevìdomí, sebedùvìra. Vztah k sobì se for-

muje na principu hodnocení, jehož základní dimenze jsou

pozitivita, negativita. Je tøeba zdùraznit, že na rozdíl od

kognitivních procesù vypovídá emotivita o globálním vzta-

hu k sobì. Funkci emocí ve vztahu k sobì spatøujeme také

ve zpùsobu interpretace reality, v její konstrukci. Èlovìk

s pozitivním vztahem k sobì konstruuje pozitivní významy

reality (Blatný, Plháková, 2003).

To, nakolik si ceníme sebe sama, je obsaženo v sebe-

hodnocení – mentální reprezentaci emoèního vztahu k so-

bì. Sebehodnocení a sebepojetí nejsou synonyma. Sebehod-

nocení chápeme jako aspekt sebepojetí, které má vedle

hodnotící složky i èistì deskriptivní charakter. Lidé s pozi-

tivním vztahem k sobì vykazují velikou pestrost a pøevažu-

jící kladné hodnoty výpovìdí o sobì sama. Osoby s vysokým

sebehodnocením mají složitìjší a do hloubky propracovanou

strukturu pohledù na sebe sama oproti jedincùm s nízkým

sebehodnocením. Vysoké sebehodnocení je spojováno s ži-

votní spokojeností, duševní rovnováhou, kvalitou života. Je

dokázaný negativní dopad nízkého sebehodnocení na cho-

vání a prožívání jedince. Výše sebehodnocení není tolik dù-

ležitá pro duševní rovnováhu jako jeho stabilita. Lidé s pev-

nì ukotveným sebehodnocením jsou psychicky odolnìjší

vùèi rušivým èi ohrožujícím vlivùm zvenèí, nepociťují tak

silnou potøebu defenzivní reakce na negativní zpìtnou

vazbu jako osoby s nestabilním sebehodnocením (Blatný,

2001).

Problémy ve vztahu k drogám a léèbì jsou propojeny

s problémy sebepojetí; sebepojetí souvisí se vztahy, kompli-

kované problémy vztahù a sociálních schopností vytváøejí

rizikové situace pro relaps (Kalina, 2008).

Hartl, Hartlová (2000, p. 523) definují sebehodnocení

(self-evalution), jako „vìdomé prožívání vlastní sociální po-

zice; vìtšinou poplatné vztahùm v nukleární rodinì, nìkdy

podmínìno organicky, napø. sebepøeceòování u oligofrenií

èi primitivních osobnosti“. „Za mentální reprezentaci emoè-

ního vztahu k sobì se obvykle považuje sebehodnocení ne-

boli pøedstava sebe z hlediska vlastní kompetence (ať už

v jakékoli oblasti – sociální, morální nebo výkonové)“ (Blat-

ný, Plháková, 2003, p. 115). Podle Macka „se sebehodnocení

mùže týkat jak dílèích obsahù, vztahovaných k já, tak obec-

nìjších charakteristik sebe sama. Podstatné je, jak jsou tyto

charakteristiky subjektivnì dùležité, tj. v jaké míøe je èlo-

vìk vztahuje ke svému èinnému já“ (Macek, 1997, p. 188).

Sebehodnocení je dùležitým faktorem pøi formování osob-

nosti a navazování mezilidských vztahù. Mezi sebehodno-

cením a hodnocením druhých lidí existuje prokazatelný

vztah pøímé úmìry. Macek dále konstatuje, že souèástí

jáské zkušenosti je i její vnìjší projevování, to, jak èlovìk

prezentuje sebe sama navenek, v kontaktu s jinými lidmi
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(self–presentation), a také to, jak jáská zkušenost ovlivòuje

jeho sociální chování (conativ aspects of self) nebo øešení

úkolù a dosahování cílù (ego-involvement tasks). Jedinec

tedy ve svém sociálním chování naznaèuje, jaké je jeho se-

behodnocení, a tím ovlivòuje reakce okolí na sebe sama. Vy-

tváøí se tak zpìtnovazebný kruh mezi (tìlesným) sebe-

hodnocením jedince a jeho hodnocením druhými lidmi

(Macek, 1997). Blatný, Osecká (1994) zkoumali sebehod-

nocení pomocí Rosenbergovy škály u univerzitních stu-

dentù. Hodnota sebehodnocení se pohybovala za støedo-

vou hodnotou 3,2 HS. Vaculík (2000) realizoval výzkum

sebehodnocení hráèù poèítaèových her v adolescenci.

Hodnota sebehodnocení se pohybovala kolem støedové

hodnoty (rovna 3,0 HS). U uživatelù návykových látek za-

tím nebylo sebehodnocení pomocí Rosenbergovy škály

sebehodnocení zkoumáno.

� 2 CÍL VÝZKUMU, DESIGN VÝZKUMU
A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Jedná se o kvalitativní sondu do problematiky sebehodno-

cení a koneèné léèebné fáze z abúzu návykových látek.

Prvním cílem bylo zjistit úroveò sebehodnocení klientù

doléèovacího programu (tzv.exuserù; tj. bývalých uživatelù

návykových látek po léèbì) pomocí Rosenbergovy škály

a následných kvalitativních interview nad jednotlivými po-

ložkami. Tyto výsledky jsme chtìli následnì porovnat s rùz-

nými skupinami populace, u kterých se zkoumalo jejich

sebehodnocení.

Druhým cílem bylo vzájemnì srovnat sebehodnocení

jednotlivých participantù z doléèovacího programu mezi se-

bou. Najít v nich urèité podobnosti èi rozdílnosti.

Tøetím cílem bylo zjistit, zda diagnostická metoda

kresba postavy potvrdí výsledky z interview a zda je vhodná

jako doplòková alternativa, tj. v praxi využitelná pro posu-

zování úrovnì sebehodnocení.

Pro dosažení výzkumných cílù byly stanoveny násle-

dující výzkumné otázky:

• Jaké je sebehodnocení klientù v doléèovacím programu?

• V jakých aspektech sebehodnocení se klienti doléèovacího

programu shodují, popø. jsou v rozporu?

• Potvrdí kresba postavy výsledky Rosenbergovy škály?

� 3 VÝZKUMNÝ SOUBOR A JEHO POPIS
Výbìr našeho vzorku pro kvalitativní výzkum probíhal me-

todou pøíležitostného výbìru. Tato metoda patøí mezi tzv.

nepravdìpodobnostní metody výbìru výzkumného souboru

v rámci kvalitativního pøístupu (Miovský, 2006). Základem

naší kvalitativní studie bylo 10 participantù doléèovacího

programu. Malý výbìr vzorku byl jednak z dùvodu èasové

nároènosti použitých metod, které mìly na sebe navazující

sled, dále dostupnosti a ochoty cílové skupiny spolupraco-

vat. Poèet klientù ve skupinì v doléèovacím programu byl

13 klientù. Navázání prvního kontaktu probíhalo mezi kli-

enty v P-centru v Olomouci. Ti, kteøí byli ochotni, vyplnili

následnì námi vytvoøený screening zamìøený zejména na

jejich zkušenosti s drogami a další aspekty. Prostøednic-

tvím tohoto kontaktu vznikli tzv. první kandidáti, kteøí od-

povídali našim požadavkùm pro výzkum (byli to bývalí

dlouhodobí uživatelé návykových látek). Na základì vypl-

nìných screeningù a souhlasu s úèastí ve výzkumu se vy-

tvoøila výsledná skupina participantù (tabulka 1: Profil

skupiny). Všichni participanti bydleli v chránìném bydlení,

trvalé bydlištì mìli mimo mìsto Olomouc a s doléèovacím

programem mìli první zkušenost.

� 4 METODY ZÍSKÁVÁNÍ DAT A JEHO
PRÙBÌH
Pro náš výzkum sebehodnocení jsme použili tøi rùzné meto-

dy. Nejprve participanti vyplòovali Rosenbergovu škálu se-

behodnocení, pak následovalo strukturované interview tý-

kající se zejména vyplnìných odpovìdí v dotazníku, poté

jsme pracovali s projektivní metodou kresby postavy. Zajis-

tili jsme tím triangulaci metod získávání dat, která zvyšuje

validitu (Miovský, 2006).
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Tabulka 1 / Table 1

Profil skupiny

Group profile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pohlaví M M M M M M M M M Ž

Vìk 28 23 30 33 24 29 29 37 24 22

Prùmìrný vìk 27,9

Dok. vzdìlání ZŠ SŠ SOU SOU SŠ SOU SOU SOU SŠ SŠ

Délka užívání v letech 15 5 13 5 9 8 5 17 7 2,5

Prùmìrná délka užívání v letech 8,65

Preferovaná látka P P, LSD O, K, S O P, S P, THC O P, THC P P

K=kokain, LSD=LSD, O=opiáty,P=pervitin, S=subutex, THC=marihuana

K=cocaine, LSD=LSD, O=opiates, P=pervitin, S=Subutex, THC=marijuana



� 4 / 1 Rosenbergova škála sebehodnocení
(Self-Esteem Scale, M. Rosenberg, 1965)
S pomocí škály jsme zjišťovali úroveò globálního vztahu

k sobì. Tato sebehodnotící škála je hojnì používaná i pøesto,

že není k dispozici èeská standardizace testu. Je jednou

z nejrozšíøenìjších metod s pomìrnì dobrou reliabilitou.

Obsahuje deset položek, které respondenti hodnotí na ètyø-

bodové stupnici: neplatí – platí. Celková úroveò sebehodno-

cení je vyjádøena souètovým skóre (podrobnìji viz napø.

Blatný, Osecká, 1994; Osecká a Blatný, 1997).

� 4 / 2 Strukturované interview
Téma rozhovoru se týkalo otázek sebehodnocení podle Ro-

senberga, následovala diskuse nad odpovìïmi. Otázky

jsme kladli podle distribuce a pólu odpovìdí. Zamìøili jsme

se na krajní odpovìdi neplatí – platí.

� 4 / 3 Projektivní metoda kresba postavy
Kresba postavy patøí do skupiny kresebných projektivních

metod. Je to relativnì jednoduchá, èasovì nenároèná dia-

gnostická metoda umožòující pohled na osobnost v celé její

dynamice (Altman, 1998).

Tyto metody jsme vybrali pro zvýšení platnosti získa-

ných údajù (Miovský, 2006). Rosenbergova škála sebehod-

nocení se nám jevila jako nejvhodnìjší ke zjištìní úrovnì se-

behodnocení z dostupných metod na mìøení sebehodnocení.

Rozhovor, který se týkal škály, mohl doplnit a rozvést odpo-

vìdi participantù. Doplòková metoda kresby postavy patøí

do kresebných projektivních metod. Pokud na kresbu bude-

me pohlížet jako na projektivní vyjádøení pøedstavy o vlast-

ní osobnosti, lze do urèité míry interpretovat i pøímo podle

výrazu oblièeje a postoje, obdobnì, jako bychom hodnotili

nonverbální projevy.

� 5 PRÙBÌH ZÍSKÁVÁNÍ DAT A ETICKÉ
ZÁSADY VÝZKUMU
Tvorba veškerých dat probíhala v klidném prostøedí. Vypl-

òování dotazníkù probíhalo vždy za naší úèasti i pro pøípad-

né dovysvìtlení možných nesrovnalostí. Poté jsme samotné

interview zaznamenávali na diktafon. Úèast ve výzkumu

byla dobrovolná. S úèely výzkumu, s podmínkami jeho prù-

bìhu a svými právy byli participanti obeznámeni pøi prv-

ním kontaktu. Informovaný souhlas probìhl ústní formou.

Úèastník mìl právo od výzkumu kdykoliv odstoupit, stalo

se tomu tak u kresby postavy, kdy nám kresbu odmítli na-

kreslit ètyøi participanti.

Ochranu osobních údajù jsme zajistili pøiøazením ano-

nymního „kódu“ sestávajícího se z èísla (1–10).

Základním pøedpokladem a závazkem pøi získávání

informací prostøednictvím interview bylo neohrozit a nepo-

škodit úèastníky výzkumu, ale souèasnì se tento problém

týkal také tazatele, který se pøedevším pøi práci s touto rizi-

kovou populací vystavoval jistému nebezpeèí (Miovský, Mi-

ovská, Gajdošíková, 2004). Ani na jedné stranì výzkumu

jsme neshledali, že by došlo k ohrožení èi k újmì. Základní

etická pravidla výzkumu (anonymita, ochrana osobních

údajù, informovaný souhlas s úèastí ve výzkumu) byla

dodržena.

ADIKTOLOGIE50 MAIEROVÁ, E.

Tabulka 2 / Table 2

Absolutní èetnosti v distribuci odpovìdí na škálu sebehodnocení

Absolute rates in the distribution of self-esteem scale responses

Zcela neplatí Spíše neplatí Spíše platí Zcela platí

1. Nìkdy si myslím, že jsem naprosto neschopný. 1 7 2 0

2. Obèas jasnì pociťuji svoji neužiteènost. 2 2 5 1

3. Jsem se sebou vcelku spokojen. 1 2 6 1

4. Chtìl bych si sám sebe více vážit. 2 1 5 2

5. Mám k sobì dobrý vztah. 2 1 3 4

6. Zdá se mi, že nemohu být na nic zvláštního

hrdý.

6 3 1 0

7. Jsem schopen dìlat mnoho vìcí stejnì dobøe

jako ostatní.

0 0 3 7

8. Myslím, že mám øadu dobrých vlastností. 0 0 2 8

9. Považuji se spíše za neúspìšného èlovìka. 3 5 1 1

10. Cítím se stejnì hodnotný jako ostatní lidé. 0 1 2 7

(Pø.: Na první otázku odpovìdìlo spíše neplatí 7 participantù z 10, odpovìdí spíše platí 2 participanti z 10 apod.)

(For example, out of ten participants, seven responded rather disagree and two rather agree to the first question.)



� 6 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT

� 6 / 1 Metody analýzy dat
Získaná data jsme zpracovali kombinací nìkolika základ-

ních metod analýzy kvalitativních dat. Využili jsme tzv. zá-

kladní bázi oblasti analýzy kvalitativních dat, a to deskrip-

tivní pøístup, metodu prostého výètu, metodu vytváøení tr-

sù, metodu kontrastù a srovnávání (Miovský, 2006).

� 6 / 2 Sebehodnocení klientù doléèovacího
programu
V tabulce 2 uvádíme v absolutních èetnostech distribuci odpo-

vìdí na sebehodnocení participantù. Interpretujeme otázky

nejèastìji zastoupené v rámci skupiny, a to odpovìdi vyskytují-

cí se více jak šestkrát.

Pro názornost zde uvádíme otázky, na které odpovìdì-

la vìtšina participantù stejnou odpovìdí. Jde o otázky 1, 3,

6, 7, 8, 10.

Je zajímavé se pozastavit nad trendem distribuce od-

povìdí, kdy se vysoký poèet participantù shoduje v urèitých

otázkách. Ovšem pøi otevøených otázkách participanti ne-

jsou schopni své úvahy konkretizovat a své odpovìdi roz-

vést. To mùže pramenit z pøeceòování sebe sama, kdy se

v dotazníku zámìrnì snaží dìlat lepšími.

Prùmìrná hodnota sebehodnocení je 2,73. Mùžeme

konstatovat, že u vìtšiny participantù se sebehodnocení po-

hybovalo v intervalu 2,5–2,8.

Vzhledem k tomu, že tento test není standardizován

v našich podmínkách, ale literatura k testu je velmi bohatá,

mùžeme srovnat sebehodnocení jiných skupin populace

s touto specifickou skupinou. Jak již bylo v teoretickém vý-

chodisku uvedeno, pøi srovnání naší skupiny a skupin,

u kterých byla provedena výzkumná studie (Blatný, Osec-

ká, 1994; Vaculík, 2000), má naše skupina participantù do-

léèovacího programu sebehodnocení mírnì podprùmìrné.

Dle trendu Gaussovy køivky u normální populace by se mì-

lo úroveò sebehodnocení pohybovat kolem støedové hodno-

ty, tj. è. 3. Námi zjištìný výsledek je, že prùmìrné sebehod-

nocení klientù doléèovacího programu je rovno 2,73. To zna-

mená, že je mírnì podprùmìrné.

V Èeské republice nebyla provedena jiná studie na vý-

zkum sebehodnocení se stejnou cílovou skupinou, jako je ta

naše. Proto je tìžké srovnávat rùzné specifické skupiny a je-

jich sebehodnocení. Domníváme se, že je zcela pochopitelné,

že klienti doléèovacího programu trpící døíve dlouholetou

závislostí nemají úroveò sebehodnocení jako ostatní uvede-

né druhy populace.

Vzhledem k získaným datùm jsme se pokusili pozastavit

nad myšlenkou, zdali se sebehodnocení snižuje s vìkem užívá-

ní návykových látek. Zamysleli jsme se nad vztahem dvou

promìnných (prùmìrné hodnoty sebehodnocení s délkou uží-

vání návykových látek). Hodnoty slabì naznaèují, že èím déle

užívají participanti návykové látky, tím více se jejich sebehod-

nocení snižuje. Tento kvantitativní vztah nelze vzhledem

k malému souboru testovat, a tudíž ani validnì interpretovat.

� 6 / 3 Srovnání výsledkù sebehodnocení
z interview participantù mezi sebou
V druhém cíli se snažíme porovnat výpovìdi participantù

mezi sebou, najít mezi nimi podobnosti, èi rozdílnosti. Pro

jednodušší interpretaci dat výèet odpovìdí nerozdìlujeme

na zcela a spíše neplatí/platí, ale uvádíme je dohromady (tj.

neplatí/platí). Domníváme se, že tato interpretace je vhod-

nìjší pro názornost odpovìdí a poslouží tak lépe pro kvalita-

tivní kostru a interpretaci (tabulka 3).
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Tabulka 3 / Table 3

Odpovìdi neplatí/platí

Disagree/agree responses

Neplatí Platí

1. Nìkdy si myslím, že jsem naprosto neschopný. 8 2

2. Obèas jasnì pociťuji svoji neužiteènost. 4 6

3. Jsem se sebou vcelku spokojen. 3 7

4. Chtìl bych si sám sebe více vážit. 3 7

5. Mám k sobì dobrý vztah. 3 7

6. Zdá se mi, že nemohu být na nic zvláštního hrdý. 9 1

7. Jsem schopen dìlat mnoho vìcí stejnì dobøe jako ostatní. 0 10

8. Myslím, že mám øadu dobrých vlastností. 0 10

9. Považuji se spíše za neúspìšného èlovìka. 8 2

10. Cítím se stejnì hodnotný jako ostatní lidé. 1 9

(Pø.: Na otázku è.1: Nìkdy si myslím, že jsem naprosto neschopný – odpovìdìlo 8 participantù neplatí. Proto jsme v interwiev otázku obrátili a dotazovali

jsme se jich: V èem si myslíš, že jsi naprosto schopný?)

(For example, eight participants responded disagree to Question 1 - I sometimes feel completely worthless. Therefore, in the interview, we inverted the

question and asked them What makes you feel completely worthless?)



Souhrnnì lze konstatovat, že skupina participantù by-

la co do preferencí urèitých aspektù odpovìdí homogenní.

Participanti vykazovali urèité podobnosti ve svých odpovì-

dích na sebehodnotící otázky. Nejvìtší dùraz kladou na pra-

covní èinnost, tj. smysluplnost práce, finance, druh práce.

Dále na zmìnu svého dosavadního životního stylu, absti-

nenci, úspìšnost v léèbì, pøesvìdèení a vize nového života.

Pøi zamyšlení nad svojí zkušeností s drogami shledává šest

participantù svou drogovou zkušenost jako pozitivní, napø.

„… sáhl jsem si až na úplný dno. Kradl jsem, fetoval, žil na

ulici, jednou nohou jsem byl v hrobì. Teï už vím, co od sebe

mùžu èekat. Jak reaguju. Prostì si myslím, že je to obrovská

zkušenost pro každýho èlovìka, když je na dnì…“ (partici-

pant è. 5). Ètyøi participanti mají na svou drogovou zkuše-

nost negativní názor, pø. „…nemùžu se s tím v životì vùbec

smíøit. Ublížil jsem hodnì rodinì, žil jsem jako zvíøe a dìlal

jsem hrozný vìci. Mùžu vùbec nìkdy takový dluh spoleènos-

ti a svému blízkému okolí nìkdy splatit…?“ (participant

è. 1). Velkou váhu mají pro participanty sociální vztahy,

vztahy v rodinì a s blízkým okolím. Èasto jsou tyto vztahy

na lepší úrovni komunikace, než tomu bylo døíve. Ale i tak

se zde objevuje nejistota a èasto neschopnost nové vztahy

a vztahy s druhým pohlavím navázat, i když touha po nich

je èasto jejich smyslem budoucího života. S tím souvisí i za-

ložení rodiny apod. V rozhovorech se objevily obavy, zda

okolí pøijme skuteènost, že mají drogovou minulost. Velkou

hodnotu pøipisují i svému dosaženému vzdìlání, pøièemž tøi

participanti nebyli v této oblasti se sebou spokojeni. Obje-

vuje se u nich touha po vyšším vzdìlání, i když u nich chybí

vùle v tomto smìru cíle dosáhnout, „…chtìl bych lepší práci,

ale musel bych mít vyšší vzdìlání, ale nìkam chodit do ško-

ly nebo kurzu, na to nemám…“ (participant è. 1).

Participanti mìli problém mluvit o svých dobrých

vlastnostech. Èasto na nich byla znát nejistota, zlehèování

a ironie. Dva na tuto otázku nebyli schopni odpovìdìt vù-

bec. Hodnotí radìji své negativní vlastnosti. Z dobrých zís-

kaly absolutní prim vlastnosti jako upøímnost, spolehlivost,

spoleèenskost (tj. bavit se a být v dobré spoleènosti). Je otáz-

ka, na kolik jsou uvedené vlastnosti identické s jejich osob-

ností. Zdali nejde jen o fráze pøejaté a vyžadované z terapie

(napø. asertivní jednání).

Dále si uvìdomují hodnotu svého zdraví, kdy s ním døí-

ve èasto hazardovali (špinavé injekèní støíkaèky, nedoléèe-

né nemoci), dnes na zdraví zamìøují vìtší pozornost a uvì-

domují si, že má vliv na jejich kvalitu života. Snaží se trávit

aktivnì svùj volný èas sportem, jinými koníèky, zaèínají mít

za zdraví odpovìdnost.

Co se týèe pocitu užiteènosti, ten získávají ve skupinì

v doléèovacím programu, kde nabývá jejich život smysl. Na-

cházejí zde pocit sounáležitosti, zvyšuje se hodnocení vlast-

ní ceny. Samotná abstinence jim dává pozitivní naladìní ve

smyslu, dokážu to. Pomalu si zaèínají vìøit a uèí se žít z vý-

hod, které jim abstinence pøináší. Užiteènost nalézají ve

svém zamìstnání, kdy je to èasto jejich první legální. Touží

po zamìstnání a uplatnìní ve spoleènosti, i když najít si

práci pro nì není lehké. Roli zde hraje jejich drogová kariéra

a nízká praxe v jakémkoliv legálním zamìstnání.

� 6 / 4 Analýza a interpretace doplòkové
metody kresby postavy
Z 10 oslovených participantù jich pouze 6 nakreslilo kresbu

postavy. Odmítnutí nakreslit kresbu postavy však má samo

o sobì také vypovídající hodnotu. Ze získaných kreseb dle

naší interpretace vyplývá, že participanti mají nižší hodno-

tu sebe sama, jsou zde znát znaky malé sebedùvìry a nejis-

toty. Vyplývá to z umístìní postav na papíøe, ty jsou spíše

orientovány k levé stranì okraje papíru, což symbolizuje in-

troverzi, odtahování se od svìta. Velikost kreseb je spíše

menší, to mùže naznaèovat nejistotu, snížené sebevìdomí.

Dále jsou kresby kresleny dvojitou èarou, která není konti-

nuální, a kresby jsou èasto nestabilní. Èasto se objevuje

zmatený, zdvojený, èasto opravovaný obrys tìla. Symboli-

zuje nespokojenost s vlastním tìlem, zvýšené zabývání se

vlastní osobou. Paže v bok lze interpretovat jako obranný,

pevný postoj. Linka je zdvojená a je znát tlak na tužku.

Symbolizuje neschopnost a nejistotu v navázání sociálního

kontaktu, ale vìdomou touhu po nìm. Úplné vynechání pa-

ží, což se u kreseb také objevilo, znamená pocit odmítání.

Ruce (celé dlanì) symbolizují kontakt s vnìjším svìtem.

Nejèastìji se objevují ruce skryté za zády. Ty symbolizují

sklon k unikání, snahu udržet si odstup. Prsty reprezentují

kontakt v nejvlastnìjším smyslu. Objevil se zde i typ špièa-

tých paprsèitých prstù – mùže naznaèovat známky agresi-

vity. Nohy ukazují na míru sebejistoty a spojení se skuteè-

ností. Vypracování nohou poukazovalo na spojení se skuteè-

ností a žádný únik do fantazie.

Lze konstatovat, že kresba postavy je v souladu se zís-

kanými informacemi z interview. V kresbì se potvrzuje nejis-

tota ze sociálních vztahù a obtížnost s jejich navazováním,

nízká sebedùvìra v sebe sama. Kresba postavy se osvìdèila

jako vhodná doplòková metoda pro posuzování úrovnì sebe-

hodnocení. (Pøíklad kresby participanta è. 3, obr.1)

� 7 DISKUZE
Nejdøíve se pokusíme zamìøit na použité metody a zhodno-

tit je, pak na výsledky studie a následnì naše zjištìní kon-

frontovat s jinými autory.

V pilotní studii jsme pracovali s deseti participanty.

Velikost souboru byla dána èasovou nároèností použitých

metod pro jednotlivé participanty a jejich ochotou spolupra-

covat ve výzkumu. Snažíme se zabývat zejména tím, na ja-

ká témata by se mohla terapie u participantù zamìøovat.

Doufáme, že studie poslouží jako inspirace pro další vý-

zkumnou èinnost.

Metodika, kterou jsme zde použili, pøedstavuje pokus

o nalezení vhodných vzorcù pro výzkum dané problematiky.
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Pro získání pokud možno co nejbohatších kvalitativních dat

jsme vybrali kombinaci metod dotazníkových spolu se

strukturovaným interview, èímž byla zajištìna validizace

participantem. Doplòková metoda kresby postavy zajistila

v této studii validitu Rosenbergova dotazníku. V tomto

ohledu se zvolená kombinace metod zdá být vyhovující.

V analýze výzkumného cíle è. 1 v Rosenbergovì škále

sebehodnocení se nejvíce participantù pohybuje v intervalu

2,5–2,8. Prùmìrná hodnota sebehodnocení se pohybuje ko-

lem hodnoty 2,73. V porovnání s výzkumy, které zkoumaly

sebehodnocení, dosahují klienti doléèovacího programu niž-

šího sebehodnocení. Jejich nižší sebehodnocení souvisí

s drogovou minulostí. Jelikož se jiné studie nezabývaly tou-

to skupinou populace, je nemožné srovnávat výsledky. Stu-

die, které se nám podaøilo získat, byly výzkumy týkající se

sebehodnocení adolescentù a studentù SŠ a VŠ (Blatný,

Osecká, 1994; Vaculík, 2000). I pøesto, že mají klienti dolé-

èovacího programu v porovnání s jinými skupinami popula-

ce, u nichž byl proveden výzkum, nižší sebehodnocení, je je-

jich sebehodnocení zcela jistì vyšší, než když aktivnì užíva-

li a nebo byli v první fázi léèby. Kalina (2008) uvádí výèet

nìkolika problémù v léèbì, které spolu souvisejí. Problémy

ve vztahu k drogám a léèbì jsou propojeny s problémy sebe-

pojetí. Každé období léèby má své specifické problémy. Od

prvního období, kdy je problém akceptování programu

a nízké sebehodnocení, až po poslední období, kdy se ob-

jevuje zklamání z nedodìlanosti, obavy z odpoutání

a nepøipravenosti.

I z interview vyplynulo, že se cítí lépe než døíve, ale že

mají stále zakázky (pø. navázání nových sociálních vztahù),

na kterých je potøeba v terapii pracovat. Z toho usuzujeme

stejnì jako Kalina (2008), že sebehodnocení je vyšší, než by-

lo døíve, ale mùže kolísat v závislosti na fázi léèby.

Jsme stejného názoru jako Mašek a Sobotka (2005), že

míra zkušenosti s drogami, dlouholetost užívání a veškeré

problémy, se kterými byl život „na ulici“ spojen, má vliv na

sebehodnocení èlovìka. Navíc se domníváme, že i po úspìš-

né adaptaci bývalého uživatele do vìtšinové spoleènosti stá-

le existují rezidua hluboce zakoøenìné staré identity „nar-

komana“. Klient se cítil bìhem své „drogové kariéry“ spoleè-

ností vytlaèován na okraj a byl perzekuován pro svùj životní

styl, na což reagoval stažením se do ilegality a programové-

ho odporu založeného na negaci.

Plnì mùžeme souhlasit s myšlenkou, že za nejdùleži-

tìjší pøíspìvek k utváøení sebepojetí jsou pokládány zkuše-

nosti s druhými lidmi, které zároveò èasto obsahují hodno-

cení jedince. Prvé zkušenosti tohoto druhu poskytují dítìti

jeho rodièe: dítì zaène na sebe pohlížet tak, jak se domnívá,

že ho vidí oni. V hodnocení vlastní osoby se s vìkem stále ví-

ce uplatòuje vliv vrstevníkù. V dospìlosti nastává zmìna

a je spojena s pøíchodem do zamìstnání a zakládáním vlast-

ní rodiny (Osecká, Øehùlková, 1997).

Je podnìtné pozastavit se nad úvahou Klouèka (2004),

že døívìjší užívání nelegálních návykových látek (dále jen

NNL) je u tìchto klientù kompenzací, náhradní cestou, jak

dosáhnout zmìny své hodnoty. Kompenzaèní mechanismy

slouží jako ochranný prostøedek pøed nemožností dosáh-

nout zvoleného cíle (sebehodnoty). Náhradou si èlovìk vybí-

rá jiný, lépe dosažitelný cíl (cítit se dobøe) nebo volí k pùvod-

nì vybranému cíli náhradní cestu, užívání NNL. Uživatel

obvykle nemìní cíl (cítit se dobøe, tj. být hodnotný), ale ces-

tu k jeho dosažení. Ke zmìnì vybraného cíle dochází až ve

fázi intenzivního návyku, a to spíše zatlaèením pùvodního,

ne však jeho ztrátou. Po úvodní etapì abstinence zaèíná èlo-

vìk abstinující od NNL pociťovat èasto naléhavì životní

prázdnotu a sociální beztíž. Zaèíná kolotoè shánìní práce.

Práce se pro nìj stane tou cestou, která mu dopøeje cíl sebe-

hodnoty. Èlovìk je podporován ze strany terapeutù a blíz-

kých z rodiny, kteøí redukují proces odchodu od užívání

NNL na resocializaci. Po nìkolika mìsících je takto nasta-

vený klient vnímán ostatními i sebou samým jako vyléèený,

nicménì podle mého názoru v nìm latentnì zùstává nezmì-

nìný deficit sebehodnoty, který se aktivizuje v zátìžových

situacích nebo etapách budoucího života s následným ná-

vratem k rizikovým kompenzaèním aktivitám.

Co se týèe druhého výzkumného cíle, lze souhrnnì kon-

statovat, že skupina participantù byla co do preferencí urèi-

tých aspektù odpovìdí homogenní. Tito participanti vyka-

zovali urèité podobnosti ve svých odpovìdích na sebehodno-

tící otázky. Nejvìtší dùraz kladou na pracovní èinnost, tj.

smysluplnost práce, druh práce, finance a lepší životní úro-
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Obr. 1 / Fig. 1

Kresba participanta è. 3

Participant No. 3´s painting



veò. Dále na zmìnu svého dosavadního životního stylu, ab-

stinenci, úspìšnost v léèbì, pøesvìdèení a vize nového živo-

ta. Pøi zamyšlení participantù nad svojí zkušeností s droga-

mi považuje šest z nich svou drogovou zkušenost za

pozitivní, ètyøi participanti hodnotí drogovou zkušenost ja-

ko negativní. Velkou váhu pro participanty znamenají so-

ciální vztahy, vztahy v rodinì a s blízkým okolím. Èasto jsou

tyto vztahy na lepší úrovni komunikace, než byla døíve. Ale

i tak se zde objevuje nejistota a èasto neschopnost nové

vztahy a vztahy s druhým pohlavím navázat, i když touha

po nich je èasto smyslem budoucího života. S tím souvisí

i založení rodiny apod. Obavy, zda je okolí pøijme, pokud se

dozví klientovu minulost. Velkou hodnotu pøipisují i svému

dosaženému vzdìlání, pøièemž tøi klienti v této oblasti se

sebou spokojeni nebyli. Absolutní prim u nich získaly vlast-

nosti jako upøímnost, spolehlivost, spoleèenskost (tj. bavit

se a být v dobré spoleènosti). Dále si uvìdomují hodnotu

svého zdraví. Samotná abstinence jim dává pozitivní naladì-

ní do budoucnosti. Pocit sounáležitosti získávají ve skupinì.

Domníváme se, že participanti si jsou vìdomi aspektù

úspìšného dokonèení léèby. Proto se jimi zabývají a chtìjí

jich docílit. Patøí mezi nì rodinné charakteristiky, osobní

charakteristiky (vìk, somatický zdravotní stav, kriminální

chování v minulosti), motivace v léèbì, blízké interpersonál-

ní prostøedí.

Co se týká tøetího výzkumného cíle. Pracovali jsme

pouze se šesti kresbami. Ètyøi participanti nám odmítli

kresbu nakreslit. Bereme v potaz, že se jedná o doplòkovou

metodu a interpretace záleží na zkušenostech výzkumníka.

Lze sdìlit, že kresba postavy je v souladu se získanými in-

formacemi o sebehodnocení klientù doléèovacího programu

z interview. V kresbì se potvrzuje nejistota ze sociálních

vztahù a obtížnosti s jejich navazováním i nízká sebedùvìra

v sebe sama. Kresba postavy se osvìdèila jako vhodná do-

plòková metoda k výzkumu sebehodnocení.

V rámci resocializace dochází k promìnì hierarchie po-

tøeb. Domníváme se, že participanti podvìdomì tuší, že za

nejdùležitìjší pøíspìvek k utváøení sebepojetí jsou pokládá-

ny zkušenosti s druhými lidmi, které zároveò èasto obsahují

hodnocení jedince. Proto se snaží v rámci své zmìny nava-

zovat nové sociální kontakty a tak více proniknout z okraje

do støedu spoleènosti. Zároveò jsou si vìdomi postavení ve

spoleènosti, které èlovìku pøináší zamìstnání. Lze však vy-

sledovat jejich nejistotu a obavy z budoucnosti, co bude ná-

sledovat po dokonèení doléèovacího programu. V rámci tera-

peutického kontaktu øeší své aktuální problémy. Navíc jsou

si vìdomi, že diagnóza závislosti je bude provázet celý život.

� 8 ZÁVÌR
Sebehodnocení klientù doléèovacího programu je mírnì

podprùmìrné i v porovnání s jinými skupinami populace,

u kterých se zkoumalo sebehodnocení. Výsledky z použitých

metod jsou v souladu s teoretickými východisky, kdy jsou

pro participanty dùležité sociální vztahy, vztahy v rodinì,

mínìní druhých, zamìstnání, zdraví, aj.

Všechny cíle terapie jsou dlouhodobé. A naplnit cíle tr-

vá každému klientovi individuální dobu. Proto je pochopitel-

né, že klienti, se kterými jsme pracovali v tomto výzkumu,

nejsou ještì se všemi svými oblastmi spokojeni. Navíc zkuše-

nost s drogami a mnohdy i kriminální minulost, která je èas-

to provází, podrývají klientovu sebehodnotu, pùsobí i na kli-

entovo sebevìdomí, a tak celkovou dobu terapie prodlužují.
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