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BACKGROUND: Our research focused on the meaning of

life, life satisfaction, personality factors, and existential ski-

lls, while also looking into the development of the meaning

of life during treatment. AIMS AND SAMPLE: The aim of

the research was to determine the level of meaningfulness

experienced by men recovering from addiction in the Boh-

nice psychiatric hospital. A total of 21 patients (men) partici-

pated in the research study. The average age of the respon-

dents was 40.9. One of the objectives was to determine any

differences between the alcohol dependency group (ALK)

and the associated dependencies group (ALK +) in their ex-

periencing of meaningfulness, life satisfaction, personality

factors, and perception of existence. The qualitative part of

the research was intended to identify the development of

the meaning of life during treatment. METHODS: The

Logo-test, Life Satisfaction Questionnaire (LSQ), NEO Per-

sonality Inventory, and Existential Scale (ESK) were used to

collect data. RESULTS: The measurements showed that

the entire sample differed from the population norms in all

the scales comprising the test battery, with the exception of

Openness to Experience, Agreeableness, Conscientious-

ness, and Sex (0.05 statistical significance level). The re-

sults of the Logo-test indicate a medium-level sense of fulfil-

ment and average mental stability without the presence of

danger in the majority of those dependent on alcohol only.

Alcoholics with other associated addictions were found to

show a greater likelihood of existential neurosis and a redu-

ced sense of fulfilment. The results of the meaning of life

questionnaire suggest the importance of the family as the

meaning of life. During treatment, the meaning of life

among the respondents focused increasingly on improving

their family relationships and abstinence. The results also

demonstrate that treatment can help people to re-evaluate

the meaning of life.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ZÁVISLOST NA ALKOHOLU – SMYSL ŽIVOTA – LOGOTERAPIE – OSOBNOSTNÍ FAKTORY –

EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

VÝCHODISKA: Výzkum se zamìøil na zkoumání smyslu

života, životní spokojenosti, osobnostních faktorù, exis-

tenciální schopnosti a vývoj smyslu života v prùbìhu léè-

by. To jsou faktory, se kterými se musí adiktologická zaøí-

zení potýkat a mohla by je zahrnout do procesu léèby.

VÝZKUMNÝ CÍL, SOUBOR: Cílem výzkumu je zjištìní

míry prožívání smysluplnosti u mužù léèících se ze závis-

losti v PL Bohnicích. Výzkumu se zúèastnilo celkem 21 pa-

cientù (mužù). Vìkový prùmìr všech respondentù byl 40,9.

Jedním z cílù bylo zjistit, zda se liší skupiny závislých na al-

koholu (ALK) a skupina s jinou pøidruženou závislostí (ALK

+) v míøe prožívání smysluplnosti, životní spokojenosti,

osobnostních faktorù a vnímání existence. Kvalitativní

èást výzkumu mìla za cíl zjistit vývoj smyslu života v prù-

bìhu léèby. METODY: Pro sbìr dat byl použit Logo-test,

dotazník životní spokojenosti (DŽS), NEO pìtifaktorový

osobnostní inventáø a existenciální škála (ESK). Pøi statis-

tické analýze dat byl použit t-test. VÝSLEDKY: Výsledky

z použitých testových baterií ukázaly, že se celkový soubor

liší od populaèních norem ve všech škálách testové bate-

rie, kromì škál otevøenosti vùèi zkušenosti, pøívìtivosti,

svìdomitosti a sexu (hladina statistické významnosti

0,05). U vìtšiny respondentù závislých pouze na alkoholu

vypovídají výsledky z Logo-testu o støední úrovni naplnìní

smyslu a prùmìrné duševní stabilitì bez pøítomnosti ohro-

žení. Vìtší možnost existenciální neurózy a zhoršeného

naplnìní smyslu bylo zjištìno u alkoholikù s jinou pøidru-

ženou závislostí. Výsledky z dotazníku smyslu života po-

ukazují na významnost rodiny jako smyslu života. V prùbì-

hu léèby se smysl života u respondentù ještì více zamìøil

na zlepšení rodinných vztahù a na abstinenci. Výsledky

také poukazují na to, že léèba mùže napomáhat k pøehod-

nocení smyslu života.
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� 1 ÚVOD
Závislost na alkoholu je ve spoleènosti problémem, který

nelze pøehlédnout. Èeský statistický úøad informuje o tom,

že spotøeba alkoholu na jednoho obyvatele (jakéhokoliv)

v roce 2011 èinila 168,8 (Èeský statistický úøad, 2013).

V ÈR se v populaci nachází asi 10 % abstinentù. Syndromu

závislosti na alkoholu dosahují 2–3 % z populace. 11–20 %

populace konzumuje alkohol tak, že jsou v ohrožení (Von-

dráèková, Šťastná, 2012). Alkohol a drogy mají svùj význam

bohužel i ve spojení s kriminální èinností. V roce 2012 bylo

celkem 12 430 kriminálních ohrožení pod vlivem návyko-

vých látek (Policie ÈR, 2013). Odborná veøejnost pøichází

s významnými, objektivnì podloženými poznatky, které pøi

léèbì závislostí užívá. Zajímavým fenoménem, který má pøi

léèbì své opodstatnìní a význam, je smysl života, jenž vy-

užívá pøedevším logoterapeutický pøístup.

� 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Logoterapie, jejímž zakladatelem byl V. E. Frankl, vnímá

èlovìka jako bytost, která má možnost utváøet svùj život sa-

ma. Vznik logoterapie øadíme do tøicátých let 20. století. Lo-

goterapie pracuje s pojmy, jako jsou: hodnoty, svoboda roz-

hodnutí, osoba, existence, smysl a zodpovìdnost (Vybíral

a Roubal, 2010).

Mezi stìžejní témata, o která se logoterapie opírá, pat-

øí svoboda a odpovìdnost. Frankl (2006a) øíká, že odpovìd-

nost je u èlovìka v úzkém vztahu s jedineèností existence.

Pøi terapii je dùležité vést pacienta právì k odpovìdnosti.

Mìla by dát èlovìku nejvyšší možné vìdomí ve svou vlastní

odpovìdnost a svobodu. Längle (2002) vnímá odpovìdnost ja-

ko dùležitý faktor. Poukazuje na jeho využití pøi terapeutic-

ké práci, napø. pøi uchopování a vyrovnáváním se s vinou.

Velmi výstižnì popsala E. Lukasová (1998, p. 11)

Franklovo chápání svobody. „Franklovi nejde o svobodu,

volnost od nìèeho – èlovìk není svobodný od svých tìles-

ných a psychických podmínìností. Franklovi jde více o svo-

bodu k nìèemu – totiž o svobodný postoj k tìmto podmín-

kám a podmínìnostem. Jde mu o ono ,a pøece‘, o možnost

èlovìka svobodnì volit odpovìï na svùj osud“.

Balcar (1995) poukazuje na to, že logoterapie vychází

z existenciální analýzy lidského bytí a jejím základem je

schopnost samostatného aktivního postoje. Naplnìní života

smyslem je hlavním krokem, na který navazují další rozbo-

ry hodnot, vztahù atd.

Každý z psychologických smìrù si definici smyslu živo-

ta vykládá specificky podle svého náhledu na problematiku.

Nejznámìjším terapeutickým smìrem, který se touto otáz-

kou zabývá, je bezesporu právì logoterapie.

„Smysl života je nìco, co lze velmi obtížnì definovat,

ale co je pøesto nutno vyhlížet, pøijímat i prožívat“ (Heller,

2005, p. 163, in Køivohlavý, 2006). Raban (2008) popisuje

smysl života jako potøebu orientace v mezních situacích èi

životních køižovatkách, kdy jsme nuceni stále se rozhodovat

o dalším smìøování naší cesty. Podle autora má smysl živo-

ta vìtší dùležitost, než je schopnost mluvit, myslet nebo

chodit.

Køivohlavý (2006) uvádí dìlení smyslu života na nižší,

která se vztahuje ke konkrétním vztahùm, a na vyšší úro-

veò smysluplnosti spojovanou s dlouhodobými a širokými

vztahy.

Mezi základní cíle léèby v logoterapii øadíme hodnoto-

vé ukotvení, sebeodstup a sebepøesah. Terapeut vede klien-

ta tak, aby byl aktivnì zamìøený na mobilizaci své motiva-

ce, odvahy a k racionálnímu pøemýšlení. Smìøuje klienta ke

konkrétnímu jednání v situacích, které si mùže i experi-

mentálnì vyzkoušet (Balcar, 1997, in Timu¾ak, 2006).

Mezi základní techniky logoterapie patøí dereflexe, od-

dìlení osudu od svobodného rozhodování, a paradoxní in-

tence s tzv. koperníkovským obratem (Timu¾ak, 2006;

Frankl, 2006b; Lukasová, 1998). Terapeut by se pøi práci

s klientem nemìl soustøeïovat na nezmìnitelné skuteènos-

ti, ale mìl by klienta navnadit k hledání východiska. Lze

tak posunout klientùv úhel pohledu ze závislé oblasti do

nezávislé a navodit pozitivní postoj podle vlastní volby

(Lukasová, 1998).

Nalezení smyslu života mùže být u závislých jednou

z hlavních motivací k léèbì. Stává se, že tuto tematiku ži-

votního smyslu objeví klienti až v prùbìhu léèby, ale mohou

mít problémy s naplnìním životního smyslu už pøi vzniku

své závislosti. Je tedy možno rozdìlit klienty na ty, kteøí

smysl znali už pøed závislostí, ale neumí ho naplnit, a na

klienty, kteøí smysl nalézají až v léèbì.

Frankl (2006b) poukazuje na to, že smysl života nemu-

síme nacházet jen ve zdravém a úspìšném životì, ale lze ho

nalézt i v nemoci a neúspìchu. Smysl života mùže èlovìk

najít v každém okamžiku pomocí své svobodné vùle.

Halama (2003) øíká, že Frankl považoval drogovou zá-

vislost za projev frustrace spojenou se smyslem života. Dro-

govì závislý, který svùj smysl života postrádá, užívá drogu

proto, že mu smyslovou prázdnotu vynahrazuje, pøestože to

není reálný smysl života, ale pouze pocit, který dotyèného

uspokojí. Závislí se èasto setkávají s typickými jevy, jako

je prázdnota života, nedostatek životních cílù, s apatií a ne-

zájmem o jiné vìci než o drogu. Pocit prázdnoty se u závis-

lých èasto dostaví po detoxifikaci. Na tento pocit prázdnoty

se mùže také napojit pocit závislého, že chce ukonèit všech-

ny vazby související s jeho závislostí. Mùže se jednat o rodi-

nu èi o specifický životní styl. Dùležité je, aby terapeut za-

chytil tento jev a pomohl dotyènému najít nové vazby. S dél-

kou pobytu roste u klienta zodpovìdnost k vykonání

konkrétních èinù, a tím mùže dojít také k pocitu radosti

z vlastního úspìchu. Je na místì, aby klient sám mohl pøi-

pravovat volnoèasové aktivity a programy. Otázka smyslu

života je dùležitá jistì v prùbìhu celé terapie, ale je také

dost podstatná pøi ukonèování terapie. Pøed vstupem do léè-

by byla droga èasto ústøedním životním cílem a náplní. Na
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konci terapie je klient už odkázaný na sebe a znovu se snaží

smysl života zamìøit na svùj další vývoj.

� 3 VÝZKUMY ZABÝVAJÍCÍ SE
PROBLEMATIKOU SMYSLU ŽIVOTA

� 3 / 1 Vztah mezi smyslem života a výskytem
zneužívání drog
Èlánek Nicholsona et al. (1994), který zkoumá problemati-

ku smyslu života, zajímavì navazuje na Franklovu teorii

o smyslu života a poukazuje na to, že nedostatek smyslu ži-

vota mùže pøispìt k zneužívání drog. Autoøi provádìli vý-

zkum na 98 respondentech. Jako výzkumné metody byly

použity Life Attitude Profile-Revised (LAP-R) mìøící život-

ní postoje a Purpose in Life Test (PIL) od Crumbaughemi-

ma a Maholicka mìøící smysl života. Výsledky výzkumu

ukázaly, že respondenti, kteøí neužívali drogy, vykazovali

vyšší množství osobního pocitu smyslu života než respon-

denti zneužívající drogy. Drogovì závislí byli ve výzkumu

podstatnì ménì spokojeni se svým životem než kontrolní

skupina a vyskytovala se u nich vìtší míra existenèního va-

kua, nedostatek smyslu a cíle v životì, spolu s nudou a apa-

tií. Výsledky výzkumu èásteènì korespondují i s našimi

zjištìními.

� 3 / 2 Hodnocení smyslu života v prùbìhu
psychoterapie osob závislých na návykových
látkách (Nadìžda Nath Tumpachová, 2005)
Autorka se v èlánku zabývá otázkou, jakou roli hraje smysl

života, hodnoty pøi léèbì a pøi následné rehabilitaci u klien-

tù, kteøí jsou závislí na návykových látkách. Výzkumný

vzorek byl 40 respondentù. Jako diagnostické metody po-

užila Logo-test E. Lukasové, test smysluplnosti Crumbaug-

ha a Maholica. U obou skupin respondentù bylo zjištìno na

konci léèby zlepšení v prožívání smysluplnosti a životních

hodnot. Nepotvrdil se však pøedpoklad existenciální frus-

trace u závislých.

� 3 / 3 Smysl života v kontextu závislosti na
alkoholu (Kavenská, 2008)
Autorka se ve studii zamìøuje na otázku, do jaké míry pro-

žívají závislí na alkoholu pocit smysluplnosti života a jak se

v tom liší od bìžné populace. Výzkumu se zúèastnilo 62 res-

pondentù léèících se pro závislost. Jako hlavní metoda byl

použit Logo-test Lukasové. Výsledky výzkumu ukázaly, že

respondenti léèící se ze závislosti na alkoholu se na poèátku

léèby velmi lišili od bìžné populace v prožívání smyslupl-

nosti. 27 % respondentù prožívalo špatné naplnìní smyslu

života. Rozdíl v prožívání smysluplnosti na zaèátku a na

konci léèby byl také znaèný. Ke zlepšení prožívání smyslu

života došlo u 39 % pacientù, u 13 % došlo ke zhoršení a pa-

cientù beze zmìny bylo 48 %.

Zajímavým výzkumem je práce Jacobsona, Rittera

a Muellera (1977). Autoøi použili diagnostické metody PIL –

Purpose in Life Style, který byl vytvoøený J. C. Crumbaug-

hem a L.T. Maholickem a metodu SOV (Allport-Vernon-

-Lindzey Study of Values). Výzkumu se zúèastnilo 57 závis-

lých respondentù v prùbìhu hospitalizace. Tento výzkum,

na rozdíl od výše zmínìných, nepotvrdil výskyt existenciál-

ní frustrace èi vakua u závislých.

� 4 CÍLE VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak prožívají smysl života klien-

ti léèící se ze závislosti na alkoholu (zkratka ALK) a klienti

léèící se ze závislosti na alkoholu a jiné droze (zkratka

ALK+). Zjišťovali jsme také životní spokojenost, osobnostní

nastavení v podobì vybraných rysù (neuroticismus, extra-

verze, otevøenost vùèi zkušenosti, pøívìtivost, svìdomitost)

a existenciální schopnost závislých klientù v procesu léèby

ze závislosti. Zajímalo nás, zda se v tìchto škálách liší obì

skupiny (ALK a ALK+) mezi sebou a dále, zda se liší celkový

soubor od prùmìru populace obèanù Èeské republiky. Kva-

litativní èást výzkumu zjišťovala vývoj smyslu života v prù-

bìhu léèby. V rámci výzkumu jsme chtìli u respondentù

zjišťovat pásmo smyslu života.

� 5 VÝZKUMNÝ SOUBOR
Výzkum byl proveden v Psychiatrické léèebnì v Bohnicích

na pavilonech pro léèbu závislostí u mužù 31 a 35. Soubor

byl vybrán metodou namátkového výbìru, kde se klienti

mohli dobrovolnì zúèastnit. Výzkumu se zúèastnilo celkem

21 pacientù (mužù). Z toho 14 ALK pacientù a 7 pacientù

ALK+. Vìkový prùmìr všech respondentù byl 40,9. Prù-

mìrný vìk u ALK byl 46 let a u ALK+ 30,7 let. Výzkum pro-

bìhl v období od èervence 2011 do listopadu 2011. (Tabulka 1.)

Pøedevším z dùvodu rozsahu použitých metod a jejich

interpretaèních možností byl využit menší poèet responden-

tù. Výsledky výzkumu jistì mohou být motivací pro práci se

závislými. Avšak nemìli bychom zapomenout, že náš sou-

bor není dostateènì velký na to, aby se výsledky mohly vše-

obecnì aplikovat.

� 6 ETICKÉ ZÁSADY VÝZKUMU
Pro výzkum byl získán dobrovolný informovaný souhlas.

Ochranu osobních údajù jsme zajistili pomocí anonymního

kódu, který si vytvoøil každý respondent sám. Všichni pa-

cienti byli pøed podáním výzkumných metod informováni

o úèelu a podmínkách výzkumu. Dodrželi jsme tak etická

pravidla výzkumu. Výstup z výzkumného projektu byl pos-

kytnut samotným respondentùm i instituci, kde se výzkum

odehrával.

� 7 POUŽITÉ METODY
Abychom zjistili u respondentù míru prožívané smyslupl-

nosti, zvolili jsme Logo-test od Lukasové (1986), který slou-
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ží jako zkouška k mìøení prožívané smysluplnosti a exis-

tencionální frustrace.

Dále jsme si kladli otázku, jak s tématem smysluplnos-

ti života souvisí životní spokojenost, osobnostní faktory

a existenciální schopnost èlovìka. K tomuto zjištìní jsme

využili NEO pìtifaktorový osobnostní inventáø (Høebíèková

a Urbánek, 2001), existenciální škálu (Balcar, 2001) a do-

tazník životní zkušenosti (Rodná a Rodný, 2001). Souèástí

otázky bylo zjistit, zda se naši respondenti liší ve výše vy-

braných problematikách od bìžné populace.

Dotazník životní spokojenosti (Rodná a Rodný, 2001)

mìøí individuální spokojenost v rùzných oblastech života.

Obsahuje tyto škály: a) zdraví; b) práci a zamìstnání; c) fi-

nanèní situaci; d) volný èas; e) manželství a partnerství; f)

vztah k vlastním dìtem; g) vlastní osobu; h) sexualitu; ch)

pøátele, i) známé a pøíbuzné; j) bydlení.

NEO pìtifaktorový osobnostní inventáø (Høebíèková

a Urbánek, 2001) mìøí 5 základních osobnostních dimenzí:

a) neuroticismus, b) extraverzi, c) otevøenost vùèi zkušenos-

tem, d) pøívìtivost a e) svìdomitost. Kladnì nás oslovila èa-

sová nenároènost metody a jasný pøístup pøi vyhodnocení.

ESK – existenciální škálu od Längleho, Orglerové

a Kundiho (2000) do èeského vydání pøeložil a upravil Karel

Balcar (2001). Škála se využívá v oblasti klinické psycholo-

gie èi pøi psychoterapeutické intervenci, je zamìøena na

smysl života a vypovídá o tom, jak se daøí èlovìku svými si-

lami smysluplnì utváøet svou existenci. Mezi základní po-

ložky, které škála mìøí, patøí sebeodstup, sebepøesah, svo-

boda, odpovìdnost, personalita a existencialita.

Výsledky jsme doplnili kvalitativnì orientovanými da-

ty získanými prostøednictvím námi zkonstruovaného dení-

ku smyslu života, který nám poskytl informace o vývoji

smyslu života u závislých. Tematické okruhy, na které se

v deníku ptáme, vycházejí z následujících otázek:

1/ Jaký byl smysl Vašeho života pøed tím, než jste zaèal být

závislý na alkoholu?

2/ Nyní se nacházíte ve stadiu léèby èi abstinence. Zmìnil

se Váš smysl života, a pokud ano, tak jak.

3/ Co si myslíte, že bude Vaším smyslem života v den ukon-

èení léèby?

4/ Když jste opustil léèebné zaøízení, jakým zpùsobem se

zmìnil Váš smysl života? (Tato otázka mìla být pro úèastní-

ky výzkumu, kteøí už léèbou a komunitou prošli).

5/ Jaký si myslíte, že bude Váš smysl života za 5 let?

� 8 VÝSLEDKY
V tomto výzkumném projektu jsme zjišťovali, jakou mají

respondenti míru životní spokojenosti v nìkolika sledova-

ných oblastech. Dále jsme zjišťovali osobnostní faktory,

existenciální schopnost respondentù a to, zda se v tìchto

škálách liší obì skupiny mezi sebou a od prùmìru populace.

Kvalitativní èást výzkumu zjišťovala vývoj smyslu života

v prùbìhu léèby. Ze zjištìných výzkumù plynou tyto základ-

ní závìry:

Zjistili jsme, že obecnì se obì skupiny (ALK skupina

závislých na alkoholu a ALK+ skupina s jinou pøidruženou

závislostí) mezi sebou ve vìtšinì škál z testových baterií vý-

znamnì statisticky neliší. Liší se pouze v pøívìtivosti, odpo-

vìdnosti a existencialitì. Porovnávání skupin jsme provedli

pomocí prùmìrù z jednotlivých škál. Abychom zjistili, zda

se prùmìry skupin statisticky liší v jednotlivých charakte-

ristikách, použili jsme k tomuto porovnání t-test o 2 hypo-

tézách. Nulová hypotéza pøedpokládala rovnost prùmìrù

a alternativní hypotéza pøedpokládala rozdílnost prùmìrù,

a tedy rozdílnost souborù. O rozdílnosti souborù jsme rozho-

dovali na základì hodnoty p. V pøípadì, že p bylo nižší nebo

rovno 0,05, rozhodli jsme o pøijetí alternativní hypotézy

o rozdílech prùmìrù souborù. Obecnì lze øíci, že se obì sku-

piny mezi sebou významnì statisticky neliší, a proto jsme je

mohli pro další analýzy spojit v jeden celkový soubor. Data

byla zpracována pomocí poèítaèového programu Microsoft

Excel 2010.

Zajímavým zjištìním bylo, že se celkový soubor liší od

populaèních norem ve všech škálách použité testové bate-
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Tabulka 1 / Table 1

Charakteristika souboru

Sample characteristics

Rodinný stav Poèet respondentù

rozvedený 7

ženatý 8

svobodný 6

Vzdìlání Poèet respondentù

ZŠ 5

SŠ 6

SOU 8

VOŠ 1

VŠ 1

Profese Poèet respondentù

èerná øemesla 13

profese s VŠ 1

student 1

administrativa 6

Poèet léèení Poèet respondentù

prvoléèba 13

druhá léèba 6

tøetí léèba 2

Délka abstinence Poèet respondentù

do 30 dnù 8

do 60 dnù 7

do 90 dnù 4

více jak 90 dnù 2



rie, kromì škál otevøenost vùèi zkušenosti, pøívìtivost, svì-

domitost a sex.

� 8 / 1 Výsledky z NEO inventáøe
Z výsledkù NEO inventáøe (Høebíèková, Urbánek, 2001)

zobrazených ve výše uvedené tabulce jsme zjistili, že se

v položkách neuroticismus (P 0,01) a extraverze (P 0,05)

soubor respondentù liší od bìžné populace. Což poukazuje

na fakt, že naši respondenti jsou více psychicky nestabilní,

prožívají více stresové situace, mají menší míru sebekontro-

ly. Tito ukazatelé mohou korespondovat s problematikou

závislosti. To, že jsou naši klienti neurotiètí, si mohou kom-

penzovat drogou a alkoholem. Mùže to však také být proto,

že mají vrozené dispozice pro neuroticismus. Podprùmìrnost

v položce extraverze ukazuje na menší sebejistotu u alkoholi-

kù a menší aktivnost. Z toho mùžeme usoudit, že závislí hle-

dají ve své závislosti urèitý druh jistoty. (Tabulka 2.)

� 8 / 2 Výsledky DŽS
V dotazníku životní spokojenosti (Rodná a Rodný, 2001)

jsme zjistili, že naši klienti se statisticky významnì liší ve

škále zdraví (P 0,001); práce a zamìstnání (P 0,05); finance

(P 0,001); volný èas (P 0,001); manželství (P 0,001); vztah

k vlastním dìtem (0,001); vlastní osoba (0,001); pøátelé
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Tabulka 2 / Table 2

Výsledky NEO inventáøe

NEO inventory results

Položky v NEO

inventáøi

Výbìrový soubor Populace z manuálù testù Výsledky

Poèet res-
pondentù

Prùmìr
výbìrové-
ho soubo-
ru

SD výbì-
rového
souboru

Poèet pod
prùmìrem
populace

Poèet nad
prùmìrem
populace

Poèet res-
pondentù
v manuálu

Prùmìr
populace

SD popu-
lace

P pøesný
výsledek
(hladina
význam-
nosti)

P za-
okrouhle-
né

Vztah
k hypotéze

NEUROTICISMUS 21 25,67 5,35 4 17 417 20,83 8,06 0,007 0,01 liší se

EXTRAVERZE 21 26,81 5,11 17 4 417 30,92 7,55 0,017 0,05 liší se

OTEVØENOST VÙÈI
ZKUŠENOSTI

21 25,76 3,79 12 9 417 26,11 6,78 0,815 0,82 neliší se

PØÍVÌTIVOST 21 28,76 5,58 10 11 417 28,14 6,37 0,662 0,67 neliší se

SVÌDOMITOST 21 28,05 3,37 7 14 417 27,29 7,49 0,644 0,64 neliší se

Tabulka 3 / Table 3

Výsledky DŽS

LSQ results

Položky v DŽS Výbìrový soubor Populace z manuálù testù Výsledky

Poèet res-
pondentù

Prùmìr vý-
bìrového
souboru

SD výbì-
rového
souboru

Poèet pod
prùmìrem
populace

Poèet nad
prùmìrem
populace

Poèet res-
pondentù
v manuálu

Prùmìr
populace

SD popu-
lace

P pøesný
výsledek

P za-
okrouhle-
né

Vztah k hy-
potéze

ZDRAVÍ 21 31,86 9,03 15 6 1292 38,59 7,3 0,001 0,001 liší se

PRÁCE
A ZAMÌSTNÁNÍ

21 31,86 9,10 13 8 861 35,73 8,8 0,047 0,05 liší se

FINANCE 21 24,48 11,01 16 5 1292 33,93 8,84 0,001 0,001 liší se

VOLNÝ ÈAS 21 27,76 8,43 17 4 1292 36,12 8 0,001 0,001 liší se

MANŽELSTVÍ 21 31,48 15,35 15 6 1008 40,17 7,15 0,001 0,001 liší se

VZTAH
K VLASTNÍM
DÌTEM

21 22,05 17,06 17 4 832 38,58 7,13 0,001 0,001 liší se

VLASTNÍ OSOBA 21 30,24 6,90 19 2 1292 38,91 5,59 0,001 0,001 liší se

SEX 21 33,86 8,44 10 11 1292 35,43 7,71 0,356 0,36 neliší se

PØÁTELÉ, ZNÁMÍ
A PØÍBUZNÍ

21 30,24 8,18 16 5 1292 36,97 6,05 0,001 0,001 liší se

BYDLENÍ 21 29,67 10,91 16 5 1292 37,63 7,08 0,001 0,001 liší se

CELKOVÁ
HODNOTA

21 206,86 45,87 17 4 1292 257,6 34,47 0,001 0,001 liší se



(0,001); bydlení (0,001) a celková hodnota. Výsledky pouka-

zují na zdravotní potíže a na sníženou motivaci s nimi nìco

udìlat. Dále výsledky ukazují na vìtší výskyt nespokoje-

nosti v zamìstnání, což mùže souviset s výskytem neurotis-

mu. S tím souvisí i nižší pracovní ohodnocení. Podprùmìr-

nost ve škále manželství mùže poukazovat na problémy,

které se vyskytují u závislých (nestálost, neurotiènost)

a mohou být v manželství problematické. Respondenti mají

horší vztah ke svým dìtem. V tomto pøípadì bychom mohli

øíci, že asi vìtšina dìtí nemá chuť udržovat vztah se svým

otcem alkoholikem a odmítavý postoj mùže být i z jejich

strany. S tímto ukazatelem mùže souviset i menší míra zod-

povìdného jednání u závislých. (Tabulka 3.)

� 8 / 3 Výsledky ESK
V existencionální škále (Balcar, 2001) se naši respondenti

statisticky liší od populace v normì ESK ve všech polož-

kách. To znamená, že respondenti jsou podprùmìrní v sebe-

odstupu, sebepøesahu, svobodì, odpovìdnosti, personalitì

a existencialitì. Domníváme se, že nám škála ukázala, kde

mají závislí svá „zranitelná“ místa, na které by se mìla je-

jich terapie pøi léèbì zamìøit. Existencialita poukazuje na

to, jak je dùležité mít svùj smysl života a mít dùvod proè žít.

S tímto tématem by se mìli závislí uèit zacházet a snažit se

ho co nejširším zpùsobem pojmout a využít. (Tabulka 4.)

� 8 / 4 Výsledky Logo- testu
Soubor respondentù ALK (celkem 14 pacientù) má

v Logo-testu (Balcar, 1992) nejvìtší zastoupení (8 respon-

dentù) v pásmu Q2–Q3 (což vypovídá o støední úrovni napl-

nìní smyslu, prùmìrná duševní stabilita bez pøítomnosti

ohrožení) a 4 respondenti patøí do pásma Q1 (vypovídá

o velmi dobré úrovni naplnìní smyslu jako ukazateli stálos-

ti duševního zdraví). Zjistili jsme tak, že ALK respondentù

má prùmìrné až velmi dobré naplnìní smyslu života.

Jiné závìry šlo však vyvodit ze souboru alkoholikù s ji-

nou pøidruženou závislostí (ALK+, celkem 7 pacientù). Zde

jsou 2 respondenti v pásmu Q1 (velmi dobrá úroveò naplnì-

ní smyslu jako ukazatel stálosti duševního zdraví) a 2 res-

pondenti v pásmu Q2–Q3 (vypovídá o støední úrovni napl-

nìní smyslu, prùmìrná duševní stabilita bez pøítomnosti

ohrožení). 3 respondenti, ale trpí zhoršením životního

smyslu (Q4 1 respondent – zhoršení naplnìní smyslu, D9

1 respondent – špatné naplnìní smyslu s výskytem existen-

ciální frustrace a D10 1 respondent – velmi špatné naplnìní

smyslu s pravdìpodobností noogenní neurózy nebo deprese

s chorobným vývojem). Vìtší možnost existenciální neurózy

a zhoršeného naplnìní smyslu našel náš výzkum u alkoholi-

kù s jinou pøidruženou závislostí (ALK+).

� 8 / 5 Kvalitativní výsledky z deníku smyslu
života
Z kvalitativní èásti výzkumu jsme zjistili, že nejvýznamnìj-

ším smyslem života je pro naše respondenty rodina. Po

srovnání smyslu života respondentù s dobou pøed závislostí

a se stavem, kdy už byli závislí, jsme zjistili, že u vìtšiny

respondentù se smysl života zmìnil a zamìøil se ještì více

na zlepšení rodinných vztahù èi na vlastní abstinenci, ve

které vidí smysl (graf 1).

Pøi porovnání 1. a 5. otázky deníku bylo zjištìno, že se

v prùbìhu léèby mohou vyskytnout nové smysly života (pø.

vìnovat se sám sobì, spokojenost, nezávislost, zajištìní kli-

du na stáøí, abstinence), které se v dobì pøed závislostí

u respondentù neobjevovaly. Otázka è. 5 znìla: „ Jaký si
myslíte, že bude váš smysl života za 5 let?“ Responden-

ti odpovídali takto (uvádíme tøi nejvýznamnìjší odpovìdi):

a/ 28 % = rodinní pøíslušníci

b/ 25 % = zájmy

c/ 11 % = neví

Ménì významné odpovìdi byly napø. abstinence, prá-

ce, spokojenost, finance, zajistit s i klid ve stáøí.
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Tabulka 4 / Table 4

Výsledky ESK

ESK results

Položky v ESK Výbìrový soubor Populace z manuálù testù Výsledky

Poèet res-
pondentù

Prùmìr SD výbì-
rového
souboru

Poèet pod
prùmìrem
populace

Poèet nad
prùmìrem
populace

Poèet res-
pondentù
v pøíruèce

prùmìr
populace

SD popu-
lace

p pøesný
výsledek

p za-
okrouhle-
né

vztah k hy-
potéze

SEBEODSTUP 21 28,43 6,09 17,00 4,00 1028 35,31 6,78 0,001 0,001 liší se

SEBEPØESAH 21 60,05 11,10 16,00 5,00 1028 71,22 10,2 0,001 0,001 liší se

SVOBODA 21 44,95 13,32 16,00 5,00 1028 50,59 9,64 0,009 0,01 liší se

ODPOVÌDNOST 21 48,57 10,41 17,00 4,00 1028 57,09 11,12 0,005 0,01 liší se

PERSONALITA 21 86,38 19,08 17,00 4,00 1028 106,5 15,62 0,001 0,001 liší se

EXISTENCIALITA 21 91,05 18,21 16,00 5,00 1028 107,7 19,65 0,001 0,001 liší se

EXISTENCIÁLNÍ
NAPLNÌNÍ

21 179,52 31,14 17,00 4,00 1028 214,2 33,03 0,001 0,001 liší se



Výsledky poukazují na to, že léèba mùže napomáhat

k pøehodnocování smyslu života a dokáže ho ovlivnit. Prin-

cipy logoterapie mohou být tedy v rámci práce se závislými

velmi užiteèné. Zajímavým zjištìním je dùležitost rodiny.

Rodina je jak pøed závislostí, tak pøi a po léèbì dùležitou

souèástí, která vede k naplòování životního smyslu. V obdo-

bí závislosti, tedy nadmìrného užívání alkoholu, jde rodina

do pozadí a je nahrazena návykovou látkou. Z výsledkù je

zøejmé, že rodina mùže být v rámci terapie velmi užiteèným

prvkem k úspìšnému ukonèení léèby.

� 9 DISKUZE A ZÁVÌR
Výsledky NEO inventáøe ukazují, že respondenti z našeho

výzkumu jsou více nadprùmìrní v neuroticismu a podprù-

mìrní v extraverzi. Položka neuroticismus øíká, že je náš

výzkumný vzorek závislých na alkoholu nadprùmìrný v po-

rovnání s normou, což mùže poukazovat na vyšší psychic-

kou nestabilitu, vìtší prožívání stresu a menší míru sebe-

kontroly. To jsou ukazatelé, kteøí korespondují s problé-

mem závislosti. Skuteènost, že jsou naši klienti neurotiètí,

si mohou kompenzovat drogou a alkoholem. Mùže to však

také být proto, že mají vrozené dispozice pro to být neurotiè-

tìjší. Podprùmìrnost v položce extraverze ukazuje na men-

ší sebejistotu u alkoholikù a menší aktivnost. Závislí mohou

hledat ve své droze urèitý druh jistoty (pø. odpovìï organis-

mu na úèinky drogy èi pravidelnost užívaní atd.).

V existencionální škále se naši respondenti statisticky

liší od populace v normì ESK ve všech položkách. Rádi by-

chom poukázali napø. na významnost položky sebeodstup,

kde je výzkumný soubor podprùmìrný. Ta poukazuje na

nižší schopnosti respondentù poodstoupit od svých citù

a pøedstav. Respondenti obtížnì dokáží vnímat urèitou situ-

aci objektivnì a ztrácí nadhled. S tím mùže souviset i menší

schopnost tvoøivosti pøi øešení problémù. Pro závislé je

prostì jednodušší vyøešit své problémy pomocí alkoholu ne-

bo drogy. Zejména dlouhodobìjší uživatelé takto øeší své

problémy déle a jsou na to zvyklí. Nemají potøebu situaci øe-

šit jinak.

Logo-test (Balcar, 1992) nám ukázal, že vìtší možnost

existenciální neurózy lze najít u mladších respondentù

(ALK+). Ti nemají dostatek životních zkušeností, které by

je mohly navést na smysluplnost života, jako mají ALK res-

pondenti s vìtším vìkovým prùmìrem. Pøi práci v terapii,

pøedevším s mladými závislými lidmi, by se tedy mìlo velmi

dùslednì pracovat s tématem smysl života a najít zpùsob,

jak ho získat.

Z výsledkù kvalitativní èásti vyplývá, že by se klienti

v prùbìhu léèby mìli zamìøovat pøedevším na téma rodiny

a práce. Jednou z odpovìdí klientù, která koresponduje

s naším zjištìním, je tato: „Mým smyslem života po léèbì bu-

de rodina a práce. Práci sice mám, ale myslím, že mì pro-

pustí, až se vrátím z léèby. Chci se vìnovat manželce a dì-

tem, vychovávat a starat se o nì.“ Výzkum poukázal na to, že

se smysl života mùže u respondentù bìhem léèby mìnit.

Proto mùžeme z našeho výzkumu usoudit, že léèba mùže

napomoci k zhodnocení smyslu života. Dùležitost rodiny

a práce nemusí být specifická jen pro závislé, ale i pro jiné

psychické poruchy.

Pokud si dovolíme srovnávat tento výzkum s jinými,

najdeme zajímavé zjištìní pøi porovnání s výzkumem Sla-

bého (2007). Jeho výzkum zjišťuje, že závislost spoèívá pøe-

devším ve ztrátì svobody a také v následcích, které kvùli ní

vznikají. S tímto výsledkem koresponduje naše zjištìní

v dotazníku ESK ve škále svoboda, kde vyšlo, že se naši res-

pondenti cítí nesvobodnì. V urèitém smyslu korespondují

výsledky našeho výzkumu se zjištìním Jacobsona, Rittera

a Muellera (1977), kteøí také poukazují na úèelnost a dùle-

žitost smyslu života pøi léèbì závislých. Kavenská (2008)

zkoumala, zda se liší smysl života u alkoholikù na poèátku

léèby a na jejím konci. Závìry z jejího výzkumu poukazují

na rozdíl v prožívání smysluplnosti na zaèátku a konci léè-

by. Autorka dochází k podobnému závìru jako v našem pøí-

padì, že smysl života se mùže v prùbìhu léèby mìnit.

Nedostatky výzkumu vidíme v tom, že výzkumný sou-

bor je malý na to, aby se výsledky mohly interpretovat na

populaci závislých, a že výzkum byl provádìn jen v jedné

psychiatrické léèebnì. Jednalo se o urèitý vhled do proble-

matiky a o hledání vhodných nástrojù na zjišťování smyslu

a existence u závislých v léèbì. Výsledky mohou sloužit jako

zamyšlení pro terapeutickou práci se závislými. Poukazují

na to, že principy logoterapie by mìly být v léèebnách také

využívány. Vliv na výsledky práce mìla také použitá testo-

vá baterie. Zejména nìkteré otázky v Logo-testu jsou ne-

vhodnì formulované a hodnocení kvalitativní se mùže zdát

znaènì subjektivní. Problémem s validitou Logo-testu se za-

bývali i Konkolÿ, Martos, Bachner, Kushnir (2010). Cílem
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jejich výzkumu bylo vytvoøit upravenou verzi této metodiky

a zjistit validitu testu. Výzkum provádìli pomocí upravené

verze Logo-Test-R. Autoøi ve výsledcích potvrzují, že tato

metoda má dobrou konstruktivní validitu.
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