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BACKGROUND: every drug abuse treatment system has

to take motivation into consideration. Gender issues play an

important role in treatment. The type of treatment

(court-ordered or voluntary) is equally important. It is vital

to pay attention to these factors while working with clients

because they may facilitate the process of recovery.

OBJECTIVES: the aim of our research study is to describe

the differences in the intensity and structure of motivation

among substance users in terms of two variables: gender

and the type of treatment (court-ordered “protective” treat-

ment and voluntary treatment). METHODS: both quantita-

tive and qualitative methods were used to answer the re-

search questions. The key methods were a motivational

questionnaire, a semi-structured interview, and a life

timeline. SAMPLE: the research sample consisted of

40 drug users: 10 men and 10 women treated in the Opava

Prison, and 10 men and 10 women in voluntary treatment.

The criteria for selection were a long-term history of illicit

drug use, current abstinence, and institutionalisation in

a treatment facility. In addition, six therapists were inter-

viewed to increase the validity of the study. RESULTS: the

participants mostly entered treatment because of external

incentives, i.e. as a result of negative effects of their sub-

stance abuse. While the structure of their motivation for ab-

stinence does not appear to be affected by the gender fac-

tor, we found significant differences between the voluntary

and the court-ordered treatment modalities which were

confirmed both statistically and qualitatively. Our findings

based on the data obtained from drug users in treatment

were verified by the therapists. CONCLUSIONS: specific

themes that were typical for both gender groups were iden-

tified. While minor differences in the content were found,

the profile of the motivational domains is the same. More

differences were observed when comparing users in volun-

tary treatment and users in court-ordered treatment. The

results can be inspiring for those who work with ex-drug us-

ers in treatment facilities.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: MOTIVACE – UŽIVATELKY A UŽIVATELÉ NEALKOHOLOVÝCH DROG – DOBROVOLNÁ LÉÈBA –

NAØÍZENÁ OCHRANNÁ LÉÈBA VE VÌZNICI – GENDER

VÝCHODISKA: Souèástí každé léèby je práce s motivací.

Významnou roli hraje v léèbì i otázka genderové pøísluš-

nosti, neménì dùležitý je i typ léèby (ochranná, dobrovol-

ná). Dùležité je brát tyto konsekvence do úvahy a využívat

je pøi práci s klientem, mohou totiž pozitivnì facilitovat

celý proces úzdravy. CÍLE: Popsat odlišnosti v intenzitì

a struktuøe motivace mezi uživateli návykových látek z po-

hledu dvou promìnných: pohlaví a typu léèby, tj. naøízené

ochranné léèby (dále i OL) a dobrovolné léèby (dále i DL).

V rámci studie chceme nalézt a popsat potenciální rozdíly.

METODY: K zodpovìzení výzkumných otázek jsme pøi-

stoupili jak kvantitativnì, tak kvalitativnì. Klíèovými me-

todami byly: motivaèní dotazník, polostrukturované inter-

view a èasová osa. SOUBOR: Výbìrové soubory tvoøilo

celkem 40 uživatelù, z toho 10 uživatelù a 10 uživatelek

v naøízené ochranné léèbì ve vìznici v Opavì, dále pak

10 uživatelù a 10 uživatelek v dobrovolné léèbì. Kritéria

pro zaøazení byla: uživatel drog, dlouhodobé užívání neal-

koholových drog, nynìjší abstinence a pobyt v léèebném

zaøízení. Pro zvýšení validity jsme do studie zahrnuli i sou-

bor 6 terapeutù. VÝSLEDKY: Participanti nastoupili do

léèby vìtšinou z vnìjších incentiv, tj. v dùsledku sekundár-

ních dopadù abúzu návykových látek. Ve struktuøe moti-

vace pro abstinenci nenajdeme významné genderové roz-

díly, najdeme však významné rozdíly u typu léèby (dobro-

volné oproti ochranné), které se potvrzují jak statisticky,

tak kvalitativnì. Terapeuti verifikovali a doplnili námi zjiš-

tìné výsledky. ZÁVÌRY: Po obsahové stránce najdeme

u uživatelek a uživatelù specifická témata typická pro da-

nou genderovou skupinu. Stejnì tak najdeme specifická

témata a konsekvence v rámci dobrovolné, resp. naøízené

léèby. Výsledky mohou být dùležité a inspirativní pro práci

s klienty v daných typech léèebných zaøízení.
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� 1 ÚVOD
Tato studie kombinuje výsledky dvou dílèích výzkumù se

stejnou metodologií. První z nich byl realizován v roce 2009

na výbìrovém souboru 10 žen v dobrovolné a 10 žen v naøí-

zené ochranné léèbì ve vìznici (Maierová, 2010). Druhý byl

realizován o rok pozdìji se stejnými poèty participantù

a stejným rozdìlením dle typu léèby s tím rozdílem, že se

jednalo o muže. Èlánek tak pøispívá k pochopení role gende-

rové odlišnosti a dobrovolnosti zároveò a snaží se rozkrýt

možné vztahy tìchto dvou èasto diskutovaných promìn-

ných v léèbì závislosti na návykových látkách. Rozdílnost

mezi mužskou a ženskou klientelou nespoèívá jen v biolo-

gické podstatì, ale i ve vnímání ze strany sociálního okolí

a ve využívání služeb odborného poradenství vlivem odliš-

ných témat spojených s ženskou a mužskou rolí. Klademe si

tedy otázku, jaký to mùže mít vliv na jejich motivaci k léèbì.

U klientù, kteøí podstupují léèbu dobrovolnì, se též dá oèe-

kávat odlišná motivaèní struktura ve srovnání s léèbou

ochrannou naøízenou soudem a probíhající ve vìzení. Mají

však tato oèekávání nìjaký reálný podklad? Náš výzkum

se pokusí pøispìt k lepšímu pochopení tìchto klíèových

promìnných.

� 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Motivace je v oblasti léèby závislostí velmi dùležitý prvek.

V odborné literatuøe proto najdeme mnoho definic motivace

a mnoho dùrazù, které jsou na ni kladeny. V rámci kognitiv-

nì behaviorální terapie v oblasti závislostí pøispìli k pocho-

pení motivace zejména Prochaska a DiClemente se svým

„kolem zmìny“ (Rotgers, 1999). Motivaci v tomto modelu

chápeme jako „proces usmìròování, udržování a energetiza-

ce chování a proces zvýšení nebo poklesu aktivity jedince. Je

jedním ze ètyø faktorù (dalšími jsou: stupeò závislosti, kvali-

ta osobnosti jedince, kvalita jeho okolí vèetnì sociálního),

které rozhodují o úspìšnosti léèby“ (Kalina et al., 2003,

p. 66). Miller a Rollnick (2003) spatøují hlavní efekt inter-

vence v rámci motivaèních rozhovorù s drogovì závislými kli-

enty v pøesunu odpovìdnosti za zmìnu. Rotgers (1999) ozna-

èuje také terapeutùv styl jako významný faktor v interakci.

Na více èi ménì vìdomé úrovni je také terapeut napojen na

vlastní motivaci. Posilování motivace, jak uvádí Nešpor

(2008), lze vèlenit do nejrùznìjších forem terapie. Vývoj mo-

tivace klientù v léèbì uvádí napø. Kalina. Klient zpoèátku

popírá problémy, v druhé fázi pøipouští, že má nìjaké pro-

blémy, ale popírá problémy s drogou. Klient si poté pøizná-

vá problémy, ale odmítá odbornou pomoc. V poslední fázi

pomoc pøijímá a pracuje na abstinenci (Kalina, 2003).

Neménì podstatnou pro léèbu je i promìnná pohlaví.

Muži užívají nezákonné a ostatní látky èastìji než ženy.

Vìtšina programù je vytvoøena spíše pro muže. Na konci 90.

let se nijak nepracovalo s genderovými odlišnostmi. I pøes

maskulinní orientaci pøinášejí léèebné programy ženám

vìtší prospìch než mužùm. Ženy vykazují signifikantnì

vìtší procento úspìšnì dokonèených léèeb než muži (Kali-

na, 2008a). Muži èastìji než ženy nastupují do léèby, déle se

v ní udrží a èastìji ji dokonèí (což mùže souviset s tím, že

u nich do léèby podstatnì ménì zasahují rodinné a partner-

ské vlivy), ale po léèbì se èastìji vracejí k závislostnímu cho-

vání (DeLeon, 2004). U mužù se podle nìkterých zdrojù mé-

nì èasto zjišťují pøídatné problémy s duševním zdravím

a psychologická dramatizace (UNODC, 2004). Oproti tomu

Galanter a Kleber (1994) uvádìjí u mužù vyšší sklon k se-

bevraždám, èastìjší kriminální anamnézu a poruchy osob-

nosti. Buehringer a Platt (1992) uvádìjí, že u mužù je v léè-

bì ménì intenzivnì vyjádøena depresivní symptomatika,

ale zlepšuje se obtížnìji a pomaleji než u žen. Kalina

(2008a) popisuje u závislých mužù v terapeutických komu-

nitách následující psychologický profil: chybìní pozitivních

mužských vzorù, které by je pøipravily na otcovství a zdravé

vztahy s muži i ženami, neochota pøipouštìt sexuální zne-

užívání a hovoøit o nìm, sklon skrývat nejistotu a strach

z intimity a sexuality, obtíže s emoèním vyjádøením a s od-

krytím osobní zranitelnosti, agresivita, dominantnost, sou-

peøivost a jiné rigidní vzorce. Podle Casriela (in Broekaret,

2001) trpí závislý bolestí a úzkostí, s nimiž nemùže ani bojo-

vat, ani jim uniknout. V bezpeèném rámci psychoterapie se

mohou uvolnit emoce, které dosud nebylo možné projevit.

U dospívajících a mladých dospìlých v léèbì nacházíme více

rysù souvisejících s osobnostní zranitelností a nezvládnutý-

mi vývojovými úkoly adolescence (napø. poruchy identity,

slabá identifikace s vlastním tìlem a sexuální rolí, emoèní

závislost na pùvodní rodinì, osamìlost a nízká schopnost

obstát v jakýchkoli mezilidských vztazích, povrchní sociální

adaptace a unikání do fantazií). Tito klienti neodpovídají

tradiènímu genderovému stereotypu „muže“, sdíleného spo-

luklientkami i èlenkami terapeutického týmu. Ženy v tera-

peutickém prostøedí k nim pøistupují spíše s despektem ne-

bo k nim zaujímají mateøské postoje, což jejich problémy

s mužskou identitou spíše prohlubuje (Kalina, 2008a). Gen-

derové skupiny mohou citlivìji reflektovat specifická téma-

ta (napø. zneužívání, životní cykly, sexualita, vina). Pøispí-

vají k lepšímu porozumìní vlastní i druhé gender identitì

(Kalina, 2008b).

Vzhledem k motivaci je pak dùležité brát v potaz i roz-

díl mezi víceménì dobrovolným nástupem do léèby a léèbou

soudem naøízenou (s poznámkou, že i okolnosti dobrovolné

léèby mohou být znaènì naléhavé). Zákon o specifických

zdravotních službách mezi tyto služby zaøazuje i výkon

ochranného léèení. Novì je tak problematika výkonu

ochranného léèení upravena nejen v trestnìprávních, ale

též zdravotnických pøedpisech. Ustanovení týkající se

ochranného léèení jsou postavena zejména na režimových

opatøeních ve vztahu k pacientovi, konkretizovány jsou tak

zejména povinnosti a práva pacienta. Dále zákon upravuje

povinnosti poskytovatele ve vztahu k pacientovi i k trestní-

mu soudu. Zásadní dopad má tato právní úprava zejména
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na výkon ochranného léèení ve výkonu trestu odnìtí svobo-

dy. Ochranné léèení má formu ambulantní, ústavní ve zdra-

votnickém zaøízení a specializovaných oddìleních vìznic

(Mravèík, 2012). Podle De Leona (2004) je léèba ve vìzení

ovlivnìna specifickými rysy nápravné instituce. Musí se vy-

rovnávat se specifickými charakteristikami a potøebami

vìzòù, jako je napø. sociální deviace a „kriminální maska“,

nízká vnitøní motivace k osobní zmìnì a úèelová motivace

k vyhledání léèby ve vìzení. Více se modelem léèby ve vìze-

ní zabývá napø. Kuda (2003), Vondráèková (2008), Okruhli-

ca (2006). Tito autoøi popisují prùbìh léèby ve vìznicích, po-

pisují výhody a nevýhody tohoto typu léèby.

� 3 CÍLE VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Prvním výzkumným problémem je vztah motivace k léèbì

závislosti na nelegálních látkách a pohlaví. Prvním cílem

statistických i kvalitativních analýz je tedy porovnat moti-

vaci klientù a klientek. Otázky, na které jsme v rámci toho

cíle hledali odpovìï, zní:

• Liší se motivace v léèbì u souboru mužù ve srovnání se

souborem žen?

• V jakých aspektech motivace se klienti a klientky shodují

a v jakých se liší?

Vzhledem k lišícím se názorùm adiktologù týkajících

se vztahu motivace a dobrovolnosti léèby jsme si stanovili

druhý výzkumný problém: odlišnosti v intenzitì a struktuøe

motivace mezi uživateli návykových látek v naøízené

ochranné léèbì (dále i OL) a v dobrovolné léèbì (dále i DL).

Druhým cílem je tedy nalézt a popsat tyto rozdíly, a to jak

kvantitativnì, tak kvalitativnì. K tomuto cíli se vážou dvì

výzkumné otázky:

• Je motivace u souboru v naøízené léèbì nižší v porovnání

se souborem v léèbì dobrovolné?

• Jaké jsou motivy klientù v obou zkoumaných léèbách?

V obou pøípadech jsme též sledovali, zda jsou data zís-

kaná od klientù ve shodì se zkušenostmi terapeutù.

� 4 SLEDOVANÉ SOUBORY
Skladba výbìrových souborù probíhala metodou zámìrné-

ho úèelového výbìru pøes instituce, která patøí mezi tzv. ne-

pravdìpodobnostní metody výbìru výzkumného souboru

v rámci kvalitativního pøístupu (Miovský, 2006). Má to své

omezení zejména pro statistické zpracování, nicménì ze-

jména u souborù ve vìznicích se dá jen velmi tìžko postupo-

vat jiným zpùsobem. Stanovili jsme si proto klíèové

vlastnosti, dle kterých jsme cílenì vyhledali vyhovující

úèastníky. Kritéria byla následující: uživatel/ka (resp. bý-

valý/á uživatel/ka) nelegálních návykových látek, dlou-

hodobé užívání, nynìjší abstinence a pobyt v léèebném

zaøízení.

Navázání prvního kontaktu u prvního výbìrového sou-

boru mužù (n1=10) probíhalo mezi klienty na Specializova-

ném oddìlení pro muže ve vìznici Opava. Druhý výbìrový

soubor mužù (n2=10) tvoøili klienti terapeutické komunity

Podcestný Mlýn a klienti doléèovacího programu P-centra

v Olomouci. Terapeutická komunita a doléèovací centrum

bylo zvoleno kvùli délce pobytu v léèbì, která koresponduje

s délkou pobytu v naøízené léèbì. Obdobnì tomu bylo u žen

uživatelek, kde též vznikly dva podsoubory. Rekrutace pro-

bíhala mezi klientkami na Specializovaném oddìlení ve

vìznici Opava (n3=10). Ètvrtý výbìrový soubor (n4=10) tvo-

øily klientky terapeutické komunity Podcestný Mlýn, kli-

entky doléèovacího programu Jamtana Brno a P-centra

v Olomouci (Maierová, 2010). Vzhledem k menšímu zastou-

pení žen uživatelek, oproti mužùm na „drogové scénì“, jsme

kontaktovali více léèebných zaøízení. Úèast na výzkumu by-

la u všech souborù dobrovolná s písemným souhlasem kli-

entù/klientek. Ti, kteøí byli ochotni, vyplnili krátký scree-

ningový dotazník, na jehož základì se vytvoøily ètyøi vý-

sledné skupiny participantù (tabulka 1).

Mezi zkoumanými soubory jsou urèité drobné rozdíly

pouze u vìku prvního užití. Skupina ochranné léèby mužù

má prùmìrný vìk prvního užití 18,5 roku a skupina dobro-

volné léèby mužù jen 15,9 let. Obdobný rozdíl existuje i mezi

ženami. Tyto rozdíly mohou pramenit pravdìpodobnì z nì-

kterých extrémních minimálních a maximálních hodnot.

U ochranné léèby u obou pohlaví dohromady (n1 + n3) je

prùmìrný vìk prvního užití primární drogy 18,7, medián

17,5, modus 15, minimum 15 a maximum 33. U dobrovolné

léèby (n2 + n4) je prùmìrný vìk prvního užití primární drogy

15,95, medián 16,5, modus 17, minimum 8 a maximum 19.

Samostatný výbìrový soubor tvoøilo 6 terapeutù. Šlo

o soubor zvyšující validitu výsledkù pomocí triangulace

zdrojù dat v kvalitativní èásti. Kritériem pro skupinu tera-

peutù byla pøímá práce s klienty v léèebném zaøízení. Jed-

nalo se o 3 muže a 3 ženy a souèasnì o 3 pracovníky v OL
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Tabulka 1 / Table 1

Základní charakteristiky souboru mužù v OL (n1), mužù v DL (n2), žen v OL (n3) a žen v DL (n4)

General characteristics of the samples of men in COT (n1), men in VT (n2), women in COT (n3), and women in VT (n4)

Ochranná léèba Dobrovolná léèba

N Prùm. vìk Vìk prvního užití Délka užívání prim.

drogy

N Prùm. vìk Vìk prvního užití Délka užívání prim.

drogy

Muži 10 29,6 18,5 8,5 10 29,8 15,9 10,9

Ženy 10 30,4 18,9 10,5 10 25,9 16,0 8,4



a 3 v DL. Jejich prùmìrný vìk je 35 let. Jedná se o skupinu,

která se oblasti terapie v drogové problematice vìnuje

v prùmìru 7,2 let. Pracovali jsme tedy s genderovì vyváže-

ným souborem zkušených odborníkù.

� 5 METODY A PRÙBÌH VÝZKUMU
Použili jsme smíšený typ výzkumu. V pøípadì kvalitativní

èásti se jedná se o design pøípadových studií. Kvantitativní

èást se skládá ze dvou diferenciaèních studií.

Použili jsme tøi metody. První z nich je motivaèní do-

tazník (Nešpor, Scheansová, Karbanová, 2008). Dotazník

mapuje motivaci a její rozložení v rùzných oblastech života.

Dotazník má šest oblastí, každá oblast má 18 položek (ma-

ximálnì možných 18 bodù hrubého skóru), celkovì jde tedy

o 108 položek (maximálnì možných 108 bodù hrubého skó-

ru). Participant/ka na otázky odpovídá na dichotomické

škále ano/ne. Další metodou v poøadí bylo polostrukturova-

né interview. Jeden z tematických okruhù rozhovoru se tý-

kal i vyplnìného motivaèního dotazníku. Další okruhy se

týkaly motivace a léèby. U skupiny terapeutù se témata

rozhovoru vztahovala k jejich zkušenostem a názorùm na

motivaci v léèbì u uživatelù a uživatelek. Dále byla použita

èasová osa jako metoda pro rekonstrukci minulých událostí

(Miovský, 2006). Práce s èasovými osami je technika, které

jsme využili pro rekonstrukci drogové kariéry participantù.

Do èasových os jsme spolu s participanty znaèili významné

události, které ovlivnily prùbìh drogové kariéry. Získali

jsme tak èasový pøehled doby, kdy se poprvé setkali s návy-

kovými látkami až po souèasnost, kdy se nacházejí ve fázi

abstinence a jsou klienty pøíslušných léèebných zaøízení.

Kriticky se výbìrem metod zabýváme v diskuzi. Zvýšení va-

lidity výsledkù jsme se snažili zajistit triangulací metod zís-

kávání dat a již zmínìnou triangulací zdrojù dat (terapeuti,

participanti, døíve realizované výzkumy).

Získávání dat probíhalo v pøimìøeném soukromí v pos-

kytnutých místnostech daných zaøízení. Byl získán dobro-

volný informovaný souhlas. Ochranu osobních údajù jsme

zajistili pøiøazením anonymního kódu sestávajícího se ze

zkratky formy léèby a èísla reprezentujícího poøadí rekruta-

ce. Úèastník mìl právo od výzkumu kdykoliv odstoupit, ne-

stalo se tomu tak. Základním pøedpokladem a závazkem pøi

získávání informací prostøednictvím interview bylo neohro-

zit a nepoškodit úèastníky výzkumu (Miovský, Miovská,

Gajdošíková, 2004). Ani na jedné stranì výzkumu nedošlo

k ohrožení ani k újmì. Základní etická pravidla výzkumu

byla dodržena.

V rámci kvalitativní èásti jsme aplikovali tzv. základní

bázi oblasti analýzy kvalitativních dat, a to deskriptivní

pøístup, metodu prostého výètu, metodu vytváøení trsù, me-

todu kontrastù a srovnávání (Miovský, 2006). V kvantita-

tivní èásti jsme použili deskriptivní statistiky a z dùvodù

malého rozsahu výbìrových souborù i neparametrické me-

tody srovnávání dvou nezávislých výbìrových souborù, tzv.

Mann-Whitneyho U testy.

� 6 VÝSLEDKY
Protože jsme mìli k dispozici de facto ètyøi výbìrové soubo-

ry, což bylo dáno kombinací dvou grupovacích promìnných

(pohlaví a typ léèby), rozhodli jsme se nejprve vynést do spo-

leèného grafu jejich motivaèní profily získané z motivaèního
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Tìlesné

procento z maxima motivace

zdraví
Duševní
zdraví

Vztahy Pracovní
oblast

Právní
záležitosti

Životní
úroveò

ženy OL 43 61 68 52 45 51

ženy DL 47 86 83 69 49 68

muži OL 32 63 67 45 58 61

muži DL 41 80 81 66 46 72
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Obrázek 1 / Figure 1

Procento z maxima jednotlivých škál motivaèního dotazníku u souboru mužù v OL (n1=10), mužù v DL (n2=10), žen v OL (n3=10) a žen v DL (n4=10)

Percentage of the maximum scores of the motivation questionnaire scales for men in COT (n1=10), men in VT (n2=10), women in COT (n3=10),

and women in VT (n4=10)



dotazníku. Obrázek 1 ukazuje procenta z maxima jednotli-

vých škál motivaèního dotazníku. Procenta z maxima vy-

cházejí z hrubých skórù každé subškály (možné hodnoty 0

až 18 u každé subškály a 0 až 108 pro celkový skór) a jsou

asi nejsrozumitelnìjším údajem, který se vyjadøuje na šká-

le od 0 do 100. Jde pouze o lineární transformaci, stejnì jako

pùvodní hrubé skóry je tedy mùžeme zprùmìrovat pro jed-

notlivé skupiny. Z obrázku je na první pohled patrné, že se

vzájemnì více odlišují profily dle typu léèby (plné versus

èárkované) a ménì dle pohlaví (tmavé versus svìtlé).

Dále jsme se v duchu výzkumných cílù snažili najít

rozdíly v motivaci dle obou klíèových promìnných.

� 6 / 1 Srovnání motivace k léèbì u mužù
a žen
Nejprve jsme se rozhodli podrobit statistickému testu pøed-

poklad, že: motivace v léèbì u souboru mužù se ve srovnání

se souborem žen liší. Výsledky u skupiny mužù v hrubém

skóru jsou M = 63,95, Me = 64, Min = 37 a Max = 89 a u sku-

piny žen pak M = 66,1, Me = 72, Min = 22 a Max = 81. Grafic-

ky je toto srovnání znázornìno na obrázku 2.

Vzhledem k malému rozsahu výbìrových souborù jsme

se rozhodli použít neparametrický Mann-Whitneyùv U test,

jenž nám vrátil následující hodnoty: suma poøadí mužù =

375,0, suma poøadí žen = 445,0, U = 165, Z = 0,947, p = 0,344

(>0,05). Rozdíl v motivaci mezi pohlavími tedy není statis-

ticky významný, zamítáme náš pøedpoklad a konstatujeme,

že se nám nepodaøilo nashromáždit dostatek pozorování

pro zamítnutí nulové hypotézy. Kvantitativní rozdíl se dle

genderu neprojevil ani na žádné ze subškál.

� 6 / 2 Srovnání motivace v naøízené
ochranné a dobrovolné léèbì
V rámci druhého cíle studie jsme nejprve kvantitativnì tes-

tovali pøedpoklad, že: motivace u souboru v naøízené

ochranné léèbì je nižší v porovnání se souborem v léèbì dob-

rovolné. Rozdílné rozložení výsledkù celkového hrubého

skóru motivaèního dotazníku, jež mùže teoreticky nabývat

hodnot od 0 do 108, mezi skupinou v OL a v DL ukazuje nej-

lépe krabicový graf na obrázku 3. Je z nìho jednak patrné,

že rozptyl skórù u skupiny dobrovolné léèby je mnohem

menší než u léèby ochranné, a dále pak, že prostøední hod-

nota motivaèního skóru v ochranné léèba je nižší než v dob-

rovolné léèbì.

Rozdíly v mírách centrální tendence a dosažených mi-

nimech a maximech hrubých skórù jednotlivých subškál

motivaèního dotazníku s potenciálními hodnotami od 0 do

18 pak shrnuje tabulka 2. Jelikož má každá subškála stejný

poèet položek, je zajímavé kromì rozdílù sledovat i celkovou

výši skóru. Nejnižší skóry mají u obou skupin subškály tì-

lesné zdraví a právní záležitosti a nejvyšší skóry mají sub-

škály duševní zdraví a vztahy.

Tyto rozdíly mezi OL a DL v celkovém skóru i jednotli-

vých subškálách motivaèního dotazníku jsme postupnì podro-

bili sérii neparametrických Mann-Whitneyho U testùm. Sig-

nifikantní rozdíl v pøedpokládaném smìru (nižší motivace

u ochranné léèby) byl nalezen u celkového motivaèního skóru

(p < 0,05), duševního zdraví (p < 0,01), vztahù a životní úrovnì

(p < 0,05). U tìlesného zdraví, pracovní oblasti a pracovních

záležitostí nikoliv. Výsledky testování shrnuje tabulka 3.
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Obrázek 2 / Figure 2

Srovnání celkového motivaèního skóru u souboru mužù (n1 + n2 = 20)

a žen (n3 + n4 = 20) bez ohledu na typ léèby

Comparison of the total motivation scores for the samples of men (n1 + n2 = 20)

and women (n3 + n4 = 20), irrespective of the type of treatment
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Obrázek 3 / Figure 3

Srovnání celkového motivaèního skóru u souboru v naøízené ochranné

léèbì (n1 + n3 = 20) a v dobrovolné léèbì (n2 + n4 = 20) bez ohledu na

pohlaví

Comparison of the total motivation scores for the court-ordered treatment

samples (n1 + n3 = 20) and the voluntary treatment samples (n2 + n4 = 20),

irrespective of gender



� 6 / 3 Kvalitativní pohled na motivaci
z pohledu genderu a typu léèby
Porovnáme-li strukturu motivace u mužù a žen kvalitativ-

nì na základì polostrukturovaných rozhovorù a èasových

os, zjistíme, že se v mnoha ohledech shodují. Klienti v léèbì

obou pohlaví mají na pøedních místech v pomyslném moti-

vaèním žebøíèku vztahy, duševní zdraví a životní úroveò.

Na posledních místech nacházíme právní záležitosti a tìles-

né zdraví. V tìchto oblastech mají participanti/ky nejmenší

motivaci. Všechny ètyøi soubory participantù popisují zmì-

ny v jednotlivých oblastech (viz motivaèní dotazník) a prob-

lémy v nich, jež nastaly s užíváním návykových látek.

Všichni v prùbìhu svého užívání zaznamenali ve všech ob-

lastech jistou zmìnu k horšímu.

Oblast, která však dìlala tìžkosti všem participan-

tùm/kám, byla pracovní oblast. Mají malou zkušenost s pra-

cí a je pro nì tìžké tuto oblast mapovat. (Participant è. 10

z DL „…dìlal jsem chvíli obchodního zástupce v jedné firmì,

mìl jsem služební auto, telefon, postupem èasu jsem pøestal

chodit do práce a podvádìl, pak jsem zpronevìøil peníze

a musel jsem se jim pøiznat. Nešlo to prostì skloubit, vybíral

jsem si dovolenou po týdnech a všem v okolí lhal…“).

Z celkového souboru žen (tj. 20 participantek) by sedm

participantek chtìlo nejvíce zmìnit a posílit své duševní

zdraví a svùj psychický stav. Sedm uživatelek pak chtìlo

zmìnit zejména vztahy v rodinì (1OL: „…chci zmìnit oblast

vztahù, chci dìti zpátky. Je mi 35 let a chci s nìma trávit èas

a být s nìma. To je to, co mì drží nad vodou.“). Tøi partici-

pantky chtìjí zmìnit své tìlesné zdraví (pø. 10DL „Sem už

na konci chodila po ulici, jak tìlo bez duše, jedla sem z popel-

nic. Vážila sem 36 kilo, herák mì úplnì znièil. Tak sem si

chtìla odpoènout, koneènì se nìkde vyspat a taky dìlat nìco

se zdravím. V tý dobì sem mìla problém s játrama, mìla sem

céèko.“). Dvì participantky neuvádìjí žádnou oblast, kterou

by chtìly zmìnit. Jedna participantka chce zmìnit svou ži-

votní úroveò. Na otázku, co je nyní dùvodem k léèbì a absti-

nenci, uvedlo sedm participantek svùj duševní a psychický

stav, sedm particpantek svùj vysoký vìk, téma rodiny a dìtí

se objevilo u šesti participantek.

Z celkového poètu 20 mužù jich devìt jako nejdùležitìj-

ší oblast pro zmìnu uvádí duševní zdraví (pø. 3OL: „Chtìl

bych zlepšit svoji psychiku, být více odolný vùèi stresu a tla-

ku okolí, ale nevìøím si, že nìco takovýho dokážu nebo že se

ještì vùbec zmìním.“). Sedm participantù uvádí oblast vzta-
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Tabulka 2 / Table 2

Srovnání støedních hodnot a rozpìtí výsledkù jednotlivých škál motivaèního dotazníku souborù v OL (n1 + n3 = 20) a v DL (n2 + n4 = 20)

Comparison of the mean values and the range of scores on the motivation questionnaire scales for the COT (n1 + n3 = 20) and VT (n2 + n4 = 20) samples

Ochranná léèba Dobrovolná léèba

Prùmìr Medián Min Max Prùmìr Medián Min Max

Tìlesné zdraví 6,7 6,0 1 14 7,9 8,5 2 13

Duševní zdraví 11,2 10,5 5 17 15,0 15,0 8 18

Vztahy 12,2 13,0 5 18 14,8 16,0 10 17

Pracovní oblast 8,7 9,0 2 16 12,2 12,5 6 16

Právní záležitosti 9,3 9,5 2 17 8,6 8,5 2 13

Životní úroveò 10,0 10,0 2 17 12,6 12,5 6 17

Celkový motivaèní skór 59,1 58,5 22 89 71,0 73,5 54 83

Tabulka 3 / Table 3

Výsledky Mann-Whitney U testu pro rozdíl mezi typem léèby

Results of the Mann-Whitney U Test for differences between the types of treatment

Suma poøadí

Ochranná léèba

Suma poøadí

Dobrovolná léèba

U Z p-hodnota výsledek

Tìlesné zdraví 370,0 450,0 160,0 -1,082 0,279 n.s.

Duševní zdraví 288,5 531,5 78,5 -3,287 0,001 ** p <,01

Vztahy 326,0 494,0 116,0 -2,272 0,023 * p <,05

Pracovní oblast 349,0 471,0 139,0 -1,650 0,099 n.s.

Právní záležitosti 432,5 387,5 177,5 0,609 0,543 n.s.

Životní úroveò 327,0 493,0 117,0 -2,245 0,0248 * p <,05

Celkový motivaèní skór 322,0 498,0 112,0 -2,380 0,0173 * p <,05



hù (zejména v rodinì a v okolí), svou roli hraje u tøí mužù je-

jich vìk. Tøi participanti uvádìjí oblast práce, jeden klient

životní úroveò. Jako prvotní impuls èi dùvod k léèbì uvádí

dvanáct participantù nátlak okolí, tj. rodiny, partnerù, dìtí

(pø. 1OL: „…kvùli mámì a rodinì, navázal jsem s nima kon-

takt a nechci je znovu zklamat, dali mi ultimatum.“). Šest

participantù nastoupilo do léèby v dùsledku duševních obtí-

ží, kdy již nemohli dál z psychického vyèerpání a pocitù bez-

nadìje (pø. 2DL: „Nemohl sem už dál, byl jsem tak na dnì.

Nedokázal jsem nic, buï jsem breèel, nebo sem byl agresivní.

Vìdìl jsem, že jestli nenastoupím teï do léèby, tak se zabiju

a bude konec“). Dva participanti neuvádìjí na tuto otázku

odpovìï.

Motivace v právních záležitostech a tìlesném zdraví se

objevovala na posledních místech. Pøesto mají klienti/tky

v tìchto oblastech problémy (opakovaný konflikt se záko-

nem, zdravotní komplikace, HCV, zánìty žil).

Pokud porovnáme dùvody pro abstinenci a léèbu

v rámci typu léèby, tj. OL (muži + ženy) a DL (muži + ženy),

docházíme k tìmto výsledkùm. Skupina v OL uvádí v pat-

nácti pøípadech jako dùvod vztahy a nátlak z okolí, rodinu,

partnery, dìti; ve dvou pøípadech životní úroveò a dvakrát

nebyl uveden žádný dùvod. Duševní zdraví bylo jmenováno

jen jednou.

Skupina v DL uvádí jako motivaci ve tøinácti pøípa-

dech duševní zdraví, ve tøech pøípadech vztahy, ve dvou pøí-

padech životní úroveò a ve dvou pøípadech tìlesné zdraví.

Nacházíme tedy v porovnání motivace s ohledem na typ léè-

by pomìrnì výrazné rozdíly.

� 6 / 4 Pohled terapeutù

Terapeuti popisují u žen i mužù tyto hlavní motivy k léèbì:

rodina, dìti, zdravotní stav, psychický stav aj. Dále se sho-

dují, že ženské skupiny jsou více otevøené ve zpìtných vaz-

bách a jsou celkovì více emocionální. Na ženských skupi-

nách se èasto mluví o poruchách pøíjmu potravy, prožívání

ženskosti atp. Ženy se také více otevírají v individuální te-

rapii. Øeší se nároèná témata typu týrání, zneužívání, zná-

silnìní a jiná traumatizující témata, o kterých je nároèné

mluvit. Muži mají èasto poruchy osobnosti, nízkou frustraè-

ní toleranci, nízké sebehodnocení a sebevìdomí, jsou netr-

pìliví, drží své emoce pod kontrolou. Muži èasto byli svìdky

násilí v rodinì, kdy otec týral matku, a sami nìkdy pøipouš-

tìjí, že se chovali agresivnì vùèi svým partnerkám. Mužùm

se dle terapeutù špatnì pøijímá kritika na jejich osobu. Jsou

však pøitom více osobní. Mezi sebou si øíkají èasto upøím-

nìjší zpìtnou vazbu než ženy. Jsou oproti ženám vztahovaè-

nìjší. Muži mají vysokou míru agresivity, jsou obecnì na ag-

resi naladìni rolovì. Reagují na agresi agresí. Mají èastìji

zkušenost s vìzením a šikanou. Ve vìznici se uèí zvládat si-

tuace jinak, ale nevìøí novému zpùsobu. Ve skupinì se hod-

nì hlídají, mají mezi sebou velkou nedùvìru a otevírají se

radìji v individuálních hovorech. Lze též konstatovat, že

muži mají èastìji opakované pokusy o léèbu oproti ženám,

které mají menší zkušenost s léèbou.

Terapeuti v OL popsali tyto druhy motivù v léèbì: kal-

kulace k podmíneènému propuštìní, rodina, partneøi, zdra-

votní a psychický stav aj. Dìti jako motiv nebývají v popøe-

dí, èasto se s nimi participanti rozešli v útlém vìku. Vztahy

a rodina jsou pro klienty citlivé téma. Terapeuti popisují

promìnu motivace v souvislosti s délkou léèby, v prùbìhu

které dochází k znovunavázání vztahu s rodinou. Klienti

v OL mají èasto málo vnitøních motivù pro abstinenci, tj.

mají sami v sobì slabou vnitøní motivaci.

Terapeuti v DL se shodují, že prvotní motivací u jejich

klientù je psychický stav, který je pro nì èasto neúnosný.

Motivace se též mìní v prùbìhu léèby. V nulté fázi, která je

na motivaci specificky zamìøena, si pøicházejí na vnitøní

dùvody ke zmìnì, už nejde jen o dùsledek vnìjších okolnos-

tí. Motivovanìjší klienti jsou z PL oproti tìm, kteøí pøichá-

zejí z detoxifikaèních jednotek a vìzení. Klienti mladšího

vìku jsou více ovlivnìni rodinou. U starších hraje roli vìk a

s ním spojené zdraví. Typické pro obì skupiny klientù (jak

z OL, tak z DL) jsou podobné zážitky z dìtství, problémy ve

vztazích, problémy s alkoholem èi nefunkèní primární rodi-

na. Násilí v rodinì na úrovni psychického týrání nebo pøís-

ných tìlesných trestù se vyskytuje èasto.

Díky døívìjší zkušenosti s léèbou (abstinencí) mají kli-

enti a klientky vìtší schopnost sebereflexe, uvìdomují si své

životní hodnoty a problémy. Dále umí poskytnout druhým

zpìtnou vazbu. To se pozitivnì projevuje i v nynìjší léèbì.

Ženy mají zkušenost s døívìjší dobrovolnou léèbou, ja-

ko je psychiatrická léèebna nebo terapeutická komunita.

Vìtší zkušenost s léèbou má skupina v DL, tj. osm partici-

pantek, v OL to jsou jen tøi participantky. Celý soubor mužù

v DL má zkušenost s léèbou, jako je psychiatrická léèebna,

terapeutická komunita. Pouze dva muži ze souboru OL se

léèili v psychiatrické léèebnì.

� 7 DISKUZE

Klientky/ti, které/øí zaèínaly/i s návykovými látky ve vyš-

ším vìku, dokonèily/i støední školu. Participanti/tky mají èas-

to pouze základní vzdìlání (polovina souboru u skupiny DL

muži, ženy, polovina vzorku u OL ženy, menšina souboru

u OL muži). Pro srovnání, Mravèík (2009) uvádí, že klienti

mají èastìji základní vzdìlání a že více klientù je mužského

pohlaví. V porovnání se statistikou ve vìznici Opava týkají-

cí se nejvyššího dosaženého vzdìlání u souboru žen od roku

1999–2009 absolvovalo ZŠ 156 žen (58,21 %), SOU 80 žen

(29,85 %), SŠ 32 žen (11,94 %),VŠ 0 žen (0 %). Nejvyšší dosa-

žené vzdìlání od roku 2004–2009 u mužù: ZŠ: 58 (40,56 %),

SOU 74 (51,75 %), SŠ: 7 (4,9 %), VŠ 3 (2,8 %). Walcker-

-Mayer (2007) uvádí, že ženy v léèbì jsou v prùmìru od

26 do 45 let, ze všech klientek má 30 % dokonèené základní

vzdìlání. Polovina žen má odborné vzdìlání, všechny ženy

jsou nezamìstnané. I v našem vzorku žen byly všechny ženy
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nezamìstnané. Všichni participanti byli testováni na hepa-

titidu typu C. Onemocnìní prodìlala polovina každého vý-

zkumného souboru klientek, u klientù pouze polovina sou-

boru u skupiny DL a jeden participant u skupiny OL. Ovì-

øení najdeme i v literatuøe, kdy Šídová, Šťastná (2010)

potvrzují èastou diagnózu hepatitidy C u uživatelù návyko-

vých látek.

Ženy jako dùvody k abstinenci uvádìjí partnery, dìti,

rodinu. Tyto faktory mají na nì èasto dlouhodobìjší vliv než

na muže. Více žen jak mužù má zkušenost s dobrovolnou

léèbou. Tato zjištìní potvrzuje Radimecký (2006), Nevšímal

(2007), Kalina (2008a), Miovský (in Kalina, 2003b). Kalina

(2008) konstatuje, že vìtšina programù je vytvoøena pro

muže a døíve nepracovala s genderovými odlišnostmi. I pøes

maskulinní orientaci pøinášejí léèebné programy ženám

vìtší prospìch než mužùm. Ženy vykazují signifikantnì

vìtší procento úspìšnì dokonèených léèeb než muži (Kalina

2008a). Halama, Klimas (2006) konstatují na základì kvali-

tativního výzkumu, že pozitivní zmìna klienta je facilitová-

na tøemi významnými skupinami faktorù: psychoterapií,

vztahy a režimem zaøízení. Vzhledem k prostøedí vìznice

a úèelovému jednání, které toto prostøedí vyvolává, je velice

pravdìpodobné, že muži/ženy vnímají své okolí negativnì

a radìji øeší své terapeutické kontrakty v individuální tera-

pii. Týmal (2003) poukazuje na využití motivace na spiritu-

ální bázi, již lze zvolit u klientù, kteøí jsou vìøící. Okruhlica

(2006) uvádí, že existují rùzná zjištìní týkající se významu

motivace pacienta pøi vstupu do léèby. Úspìšný efekt léèby

je závislý na fázi zmìny pacienta, pøi které je motivovaný

a pøipravený se léèit. Negativní výstupy léèby nemusí pøí-

mo souviset s nedostateènou motivací pacienta. Salmon

a Salmon (1983) zjistili v porovnávací studii, že facilitovala

úspìšnost u starších a u dlouhodobì závislých, zaregistro-

vali i vliv procesu vyzrávání. Muži èastìji než ženy nastupu-

jí do léèby, déle se v ní udrží a èastìji ji dokonèí (což mùže

souviset s tím, že u nich do léèby podstatnì ménì zasahují

rodinné a partnerské vlivy), ale po léèbì se èastìji vracejí

k závislostnímu chování (DeLeon, 2004). Uvedené tvrzení

potvrzujeme, kdy všichni muži z DL mají zkušenost s léè-

bou, ovšem ne všichni ji dokonèili. Kalina (2008a) zmiòuje,

že nacházíme u dospívajících a mladých dospìlých v léèbì

stále více rysù souvisejících s osobnostní zranitelností a ne-

zvládnutými vývojovými úkoly adolescence, jako jsou poru-

chy identity, slabá identifikace s vlastním tìlem a sexuální

rolí, emoèní závislost na pùvodní rodinì, osamìlost a nízká

schopnost obstát v jakýchkoli mezilidských vztazích, po-

vrchní sociální adaptace a unikání do fantazií (Kalina,

2008a). Pro pøíklad Walcker-Mayer (2007) uvádí, že životy

žen jsou urèovány sociálními rolemi, kompetencí pro repro-

dukèní aktivity, záležitostmi souvisejícími s udržením sou-

držnosti rodiny, zajištìním chodu domácnosti. Ženy jsou za-

tíženy zkušenostmi se závislostí, fyzickým násilím od part-

nerù. Vedle nedokonèeného vzdìlání a minimální

zkušenosti je právì toto velmi tìžkou výchozí situací pro in-

tegraci do nového života. Po léèbì se znovu uèí navazovat

vztahy. Uèí se a testují nové strategie zvládání zátìžových

situací. U mužù právì v zátìžových situacích vyplouvá na

povrch agresivní jednání, které fungovalo v minulosti.

Okruhlica (2006) sdìluje, že úspìch každého léèení spoèívá

v aktuálním postoji každého jedince k léèení samotnému.

Záleží na samotné situaci klienta, na jeho psychické a fyzic-

ké stránce, zda chce sám dobrovolnì nìco zmìnit k lepšímu,

nebo naopak nepociťuje potøebu daný stav vìci zmìnit.

A však Kosanke (2000) studoval motivaèní strukturu v léè-

bì a zjistil, že pouze vnitøní motivace má vztah k dokonèení

léèby. Prediktory zvyšující úspìch léèby jsou vývoj v rodinì

do 15 let vìku, nynìjší vìk nad 29 let a silná kladná motiva-

ce, které publikoval Csémy et al. (2004), pokud by toto plati-

lo, mìli/y by naši participanti/tky vysokou šanci na úspìch.

V roce 2008 byl realizován výzkum (Nešpor, Scheanso-

vá, Karbanová, 2008). Pøi srovnání s tímto výzkumem lze

konstatovat, že struktura motivace OL, DL v porovnání

s výzkumem se liší pouze ve vyšším poètu procent v jednotli-

vých oblastech, ne ve struktuøe. Radimecký (2006) uvádí, že

v dùsledku stárnutí drogové populace to s sebou nese kom-

plikaci se zdravotním stavem, horší sociální situaci, krimi-

nální kariéru, opakované absolvované léèby. Objevují se no-

vé typy klientù, jako jsou klienti s opakovaným výkonem

trestu, klienti s naøízenou léèbou, tìhotné uživatelky, mat-

ky uživatelky. Diferenciální èlenìní potvrzujeme, s tìmito

specifickými skupinami jsme pracovali. Porovnáme-li dále

výsledky s údaji výzkumu, který probìhl v TK Karlov 2009,

kde stimuly motivace klientek pøi vstupu do komunity byly

vìtšinou pasivní. Motivace je dána vnìjšími sekundárními

dopady abúzu návykových látek (Hanzal, in Preslová,

2009). Bereme v potaz, že se jednalo o TK Karlov, ženskou

klientelu, ale i tak lze konstatovat, že motivace u našeho

vzorku je dána vnìjšími sekundárními dopady. Navíc se

v našem výzkumném vzorku objevuje jako stimul motivace

vìk participantù, zhoršené duševní zdraví vlivem døívìjší-

ho abúzu návykové látky, pøièemž bereme v potaz jako Mi-

ovský (in Kalina, 2003b), který rozdìluje poèáteèní stimuly

motivace, kdy duševní a zdravotní problémy jsou pro zahá-

jení léèby nejvýznamnìjší. Mùžeme stejnì jako oni konsta-

tovat, že dùležitá je míra uvìdomìní si (reflexe) tìchto prob-

lémù a dopadù. Èím více si uvìdomuje problémy, které mu

užívání drog zpùsobuje, tím je obvykle k léèbì více motivo-

ván. Dùležitý je moment vnímání a hodnocení problémù.

Problémy musí vadit pøedevším jemu, musí být pro klienta

ohrožující, nepøíjemné a nežádoucí. Rovina, která se od kli-

enta vzdaluje, je nátlak rodièù, partnera, dìtí, tlak zamìst-

navatele aj., èím ménì si klient problémy spojené s užívá-

ním drog bere za své, tím horší je kvalita jeho motivace.

Radimecký (2006) potvrzuje, že klienti do léèby nastu-

pují pod tlakem okolností – vnìjších faktorù, jako je tlak ro-

diny, zdravotní, finanèní problémy, konflikty se zákonem –
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než na základì vlastního uváženého rozhodnutí. Nevšímal

(2007) považuje za dùvody k léèbì vztahy, hrozbu naøízené

ochranné léèby. Kalina (2008a) uvádí, že starší klienti jsou

motivovanìjší než adolescentní, motivuje je vysoký vìk. Mi-

ovský (in Kalina, 2003b) seøadil dùvody k léèbì. Nejèastìjší

dùvody k léèbì jsou psychického a zdravotního rázu. Dole-

žalová (2006) uskuteènila výzkum nad preferencí oblastí

u uživatelù drog, výsledkem studie je upøednostòování

zdraví, duševního zdraví, vztahù, spirituality nad oblastmi,

jako je pø. spravedlnost, krása, umìní, politika. Nevšímal

(2007) poukazuje na to, že dítì jako motivace k léèbì pro ro-

dièe èasto samo o sobì nestaèí. Stejnì jako Kalina (2008a)

zmiòuje, že motivace, jako je partnerský nebo vnìjší tlak ro-

diny, není postaèujícím dùvodem k setrvání v léèbì. Von-

dráèková (2008) publikovala èlánek, jenž verifikuje naše vý-

sledky z výzkumu. Klienti v OL jsou k léèbì donuceni sou-

dem a ne na základì vlastního rozhodnutí.

Preslová, Maxová (2009) upozoròují na neplánovaná,

nechtìná tìhotenství. Pozdìji otcové nacházejí k dítìti

vztah, ale dítì je motivací k léèbì jen zøídka. Terapeuti OL

i DL upozoròují na promìnlivost motivace a èastou nemoti-

vovanost klientù ve vìzení. Jedno z vysvìtlení mùže být ná-

sledující. Trávníèková (2001) uvedla, že pro klienty s naøí-

zenou ochrannou léèbou je nástup do TK komplikovanìjší

z dùvodù vìtší nedùvìry k institucím, zažitým stereotypùm

nebo minulé nepøíjemné zkušenosti. Miovský (in Kalina,

2003b) uvedl, že za nejménì kvalitní vstupní motivaci lze

považovat povinnou léèbu. Mùžeme potvrdit, že klienti na-

šeho výzkumu si uvìdomili míru problémù a našli si dùvody

k abstinenci až v léèbì. NIDA (2002) tvrdí, že lepší výsledky

jsou spojené s léèbou, která trvá déle než 90 dnù. Trvalé sni-

žování trestné èinnosti a zneužívání drog souvisí s délkou

léèby.

� 8 ZÁVÌR
V celkovém skóru motivaèního dotazníku jsme nenalezli

mezi pohlavími statisticky významný rozdíl. Kvantitativní

rozdíl mezi pohlavími se neprojevil ani na žádné ze subškál.

Struktura motivace u mužù a žen se kvalitativnì na zákla-

dì polostrukturovaných rozhovorù a èasových os též v mno-

ha ohledech shoduje. Statistický a kvalitativní rozdíl však

nacházíme ve struktuøe motivace a dùvodech pro abstinen-

ci u naøízené ochranné léèby ve srovnání s léèbou dobrovol-

nou. V naøízené ochranné léèbì mezi motivy a incentivami

dominují vztahy k rodinì a dìtem. U dobrovolné léèby du-

ševní zdraví a psychický stav. Terapeuti verifikovali námi

zjištìné výsledky. Pøi práci s každým klientem v jakémkoliv

typu léèby je vždy dùležité brát v potaz jeho individuální

podstatu a motivaci pro abstinenci. Takto navázaná spolu-

práce se mùže dále rozvíjet a motivace se mùže mìnit pozi-

tivním smìrem, kdy si klient zaène hledat své vnitøní dùvo-

dy pro trvalou abstinenci.
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Juríèková Lubica, Ivanová Kateøina, Filka Jaroslav
Problematika opatrovnictví dospìlých osob se stává dùležitým pøedmìtem zájmu spoleènosti u nás i ve svìtì. Zvýšený zájem

o tuto problematiku je zpùsoben vzrùstajícím poètem osob ve vìku nad 18 let, které soudy zbavily zpùsobilosti k právním úkonùm

nebo je omezily ve zpùsobilosti k právním úkonùm z dùvodu duševní poruchy. Opatrované osoby jsou specifickou skupinou

obyvatelstva vyznaèující se tím, že za nì rozhodují jejich opatrovníci. Výkonu opatrovnictví a péèi o opatrované osoby nebyla

v Èeské republice dosud vìnována systematická pozornost. Autoøi se proto v knize zamìøují na realizaci opatrovnictví dospìlých

osob v praxi a uvádìjí trendy pro budoucí vývoj opatrovnictví v ÈR. Zámìrem knihy je pøispìt ke zlepšení kvality zdravotnì sociální

péèe o dospìlé osoby s duševní poruchou.
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