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Úvod
Tématem diplomové práce jsou výchovně léčebné přístupy v terapeutické komunitě
Magdaléna. Motivem pro volbu tohoto tématu je můj zájem o problematiku drogové
závislosti, zejména tedy principů léčby v terapeutických komunitách. Podkladem pro
vypracování diplomové práce byla týdenní stáž, kterou jsem absolvovala v terapeutické
komunitě Magdaléna. Tato stáž se skládala ze dvou částí, kterými absolvent stáže prochází
- části klientské a terapeutické. Díky stáži jsem mohla nashromáždit výzkumná data pro
vypracování diplomové práce a zároveň jsem si mohla vyzkoušet život nanečisto v
terapeutické komunitě Magdaléna a načerpat tak nové zkušenosti a znalosti.
Léčba v terapeutické komunitě s sebou přinášela vždy mnoho tajemství a záhad, ale
její výsledky byly a jsou prokazatelně pozitivní. Principy a nástroje léčby v terapeutických
komunitách jsou založeny na hluboce propracovaném systému, který má dlouholetou
tradici. Teoretické informace o těchto výchovně léčebných přístupech jsou dostupné v
mnoha odborných publikacích, avšak tyto informace se nikdy nevyrovnají zkušenostem,
které si člověk v terapeutické komunitě zažije sám.
Práce je rozdělena do dvou částí - teoretická východiska a výzkumná část a je
členěna do několika kapitol. V teoretické části se věnuji vymezení terapeutické komunity v
systému léčby pro drogově závislé, historii terapeutických komunit u nás a ve světě a
vymezení cílů a nástrojů, které jsou v rámci léčby v terapeutických komunitách využívány.
Výzkumná část se nejprve zaměřuje na terapeutickou komunitu Magdaléna - její popis a
specifické přístupy, dále se věnuje vytyčení cílů, použitým metodám a technikám
výzkumu. Hlavní část je věnována vlastnímu šetření a výsledkům šetření.
Cílem výzkumného šetření je zmapovat klientelu TK Magdaléna, zaměřit se
především na život klientů před vstupem do terapeutické komunity, důvody jejich motivace
k léčbě a očekávání klientů od procesu léčby, a to prostřednictvím jejich vlastního vnímání.
Respondenty pro výzkum tvoří klienti terapeutické komunity Magdaléna, kteří byli
v komunitě přítomni v době stáže, všichni jsou bývalými uživateli nealkoholových drog.
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Důraz na vlastní vnímání života a léčby zprostředkované očima klientů vnímám
jako podstatný přínos v procesu léčby závislostí, který může přispět ke zkvalitnění péče
poskytované drogově závislým klientům v TK.
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Teoretická část
1 Terapeutická komunita v systému služeb pro drogově závislé
Systém terapeutických komunit (dále jen TK) se začal v České republice rozvíjet
po přelomovém roce 1989, avšak jak píše Josef Radimecký (Radimecký in Nevšímal a
kol., 2007) oficiálního uznání jako legitimní léčebné modality pro uživatele návykových
látek se jim dostalo až v roce 2005. V tomto roce byl schválen zákon 379/05 Sb. O opatření
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, kde jsou vymezeny všechny dostupné typy odborné léčby, které jsou
poskytovány osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové
látky a osobám závislým na těchto látkách. Zákon vymezuje tyto typy odborné péče:
•

akutní lůžková péče

•

terénní programy

•

kontaktní a poradenská služba

•

ambulantní léčba

•

stacionární programy

•

krátkodobá a střednědobá lůžková péče

•

rezidenční léčba v terapeutických komunitách

•

programy následné péče

•

substituční léčba
Rezidenční péče o uživatele drog v TK je zde tedy zařazena mezi deseti typy

odborné péče o uživatele návykových látek a je definována jako program léčby a
resocializace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních,
v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců. V systému péče léčbě v terapeutické komunitě
obvykle předchází detoxikační pobyt pod lékařským dohledem či krátkodobá nebo
střednědobá ústavní léčba, naopak návazností by měly být doléčovací programy, respektive
programy následné péče ambulantního či residenčního typu.
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TK je také zařazena v zákoně o sociálních službách1 mezi zařízení sociálních
služeb, které podle tohoto zákona poskytují tyto základní služby – stravu, ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Rezidenční léčba v TK v sobě tedy zahrnuje mezioborový přístup a svým rozpětím
stojí na pomezí zdravotnické péče, sociálních služeb a školství. S ohledem na tři zmíněné
hlavní přístupy k práci s uživateli návykových látek se terapeutické komunity řadí do
skupiny „léčby“ k abstinenci, jež spadají do širší kategorie sekundární prevence, ta si dle
Jiřího Hellera a Olgy Pecinovské (Heller, Pecinovská, 2011) klade za cíl včasné zajištění
odborné pomoci a úzdravy ve smyslu bio – psycho-sociálním.
Další dílčí definici tohoto typu odborné péče vymezuje ve své publikaci Stanislav
Kratochvíl (Kratochvíl, 1979, s. 12), který léčbu v TK definuje jako „zvláštní formu
intenzivní skupinové psychoterapie, kde klienti většinou různého věku, pohlaví a vzdělání,
spolu určitou dobu žijí a kromě skupinových sezení sdílejí další společný program s
pracovní a jinou různorodou činností, což umožňuje, aby do tohoto malého modelu
společnosti promítali problémy ze svého vlastního života, zejména své vztahy k lidem.
Komunita je terapeutická proto, že kromě uvedené projekce umožňuje též zpětné informace
o maladaptivním chování, podněcuje získání náhledu na vlastní problémy a na vlastní
podíl na vytváření těchto problémů má umožnit korektivní zkušenost a podporuje nácvik
vhodnějších adaptivnějších způsobů léčby.“
Dle Kamila Kaliny (Kalina, 2008) je však nutno podotknout, že žádná definice
terapeutické komunity nemusí plně vyhovovat všem a plně vystihovat každou TK.

1 zákon č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.
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Pojem „terapeutická komunita“ může sloužit také jako pojmenování různých typů
zařízení, v nichž se uplatňuje systém i metoda. Může to být např. psychiatrické oddělení
nemocnice či léčebny, psychoterapeutické středisko nebo část věznice. TK existuje buď
jako součást komplexního systému péče v rámci jedné organizace, nebo může vystupovat
jako samostatná organizace, která spolupracuje s dalšími odbornými zařízeními.
Rozdělení základních typů TK uvádí Karel Nešpor (Nešpor, 2011, s. 96):

•

terapeutické komunity v zařízeních poskytující střednědobou léčbu (od několika
týdnů po zhruba 4 měsíce)

•

modifikované terapeutické komunity pracující ve specifických podmínkách (např.
ve vězení) nebo se specifickými pacienty (např. s těmi, kdo se kromě závislosti léčí
pro jinou duševní nemoc)

•

klasické terapeutické komunity pracující podle amerických vzorů, kde trvá léčba
jeden rok i déle a dělí se typicky na úvodní stadium (60 dní), stadium primární
léčby (2 – 12 měsíců) a stadium návratu do společnosti („re entry“, trvá 13 – 24
měsíců včetně ambulantního doléčování)

1. 1 Klientela
Podle Davida Adamečka, Martiny R-Těminové, Kamila Kaliny (Adameček, Kalina,
Těminová in Kalina a kol., 2003) je rezidenční léčba v TK primárně určena klientům
závislým na návykových látkách (nealkoholových) ve středním až těžkém stupni závislosti,
často s kriminální anamnézou a těžším psychosociálním, případně i somatickým
poškozením.
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Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 2 udává
přesný počet klientů, kteří se v roce 2013 léčili v TK:

Ilustrace 1: Počet klientů (uživatelů návykových látek) v lůžkových léčebných zařízeních
v r. 2013

Z uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2013 se v TK léčilo 401 klientů. Mezi klienty
převažovali muži, kteří tvořili téměř 2/3 všech klientů. Věk klientů se pohybuje v rozmezí
18-35 let v závislosti na požadavcích dané komunity.
Výroční zpráva také uvádí, že většina klientů byla injekčními uživateli drog (téměř
85%), přičemž největší zastoupení tvořili uživatelé stimulancii (zejm. pervitinu, 83%),
uživatelé opiátů/opioidů byli zastoupeni v 9 % a uživatelé konopných látek ve 4 %.
Složení klientů v jednotlivých TK primárně závisí na stanovených požadavcích
konkrétních TK. TK mají ve svých požadavcích striktně vymezeno, na jakou cílovou
klientelu a věkovou kategorii se ve své léčbě zaměřují.

2 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014. [online]. Praha: Úřad vlády ČR,
c2014 [cit.: 2016-03-15]. ISBN 978-80-7440-134-3 Dostupné z: http://www.drogyinfo.cz/data/obj_files/23496/700/VZ_drogy_2014_fin03_v160202.pdf

12

2 Historie terapeutických komunit ve světě
V celosvětovém vývoji TK rozlišujeme dvě hlavní vývojové linie tzv.
„demokratické“ TK a tzv. „hierarchické“ TK. Kamil Kalina (Kalina, 2013) uvádí, že každá
z těchto linií má svůj specifický nezávislý vývoj, svou kulturu, tradici a slovník s různými
formulacemi a důrazy na jednotlivé principy TK. Publikace Therapeutic communities for
treating addictions in Europe (Vanderplaschen, Broekaert, 2014) zařazuje do vývoje ještě
třetí vývojovou linii, která se rozvíjela napříč několika zeměmi v Evropě.

2. 1 Demokratické terapeutické komunity
Tato vývojová linie se začala vyvíjet během 2. světové války na půdě Velké
Británie. Inspirací pro tuto vývojovou linii bylo primárně psychoanalytické myšlení a
sociální učení. Jejich cílovou skupinou byli pacienti s poruchami duševního zdraví a
osobnostního vývoje.
Podle Stanislava Kratochvíla (Kratochvíl, 1979) vycházel vývoj tohoto typu z
potřeby

vytvořit

účinnou

a

rychlou

pomoc

pro

vojáky

s

neurotickými

a

psychomotorickými poruchami, aby se mohli rychle vrátit do boje. Pozornost lékařů ve
Velké Británii se tedy zaměřila na techniky skupinové psychoterapie a k možnosti širšího
využití celého dění na oddělení – nahrazení dosavadní dominance zdravotnického
personálu

v

psychiatrických

odděleních

vybudováním demokratického

systému,

prostřednictvím spolurozhodování pacientů. Prvními místy, kde se začalo experimentovat s
tímto modelem léčby, se staly léčebná zařízení pro psychicky narušené vojáky v Northfield
Hospital v Birminghamu a v nemocnici Mill Hill v Londýně.
Tato místa jsou spojena se jmény několika odborníků – R. W. Bion (významný
britský psychoanalytik), S. H. Foulkes (tvůrce skupinové analýzy), Tom Main
(psychoanalytik a psychiatr) a především Maxwell Jones (psychiatr).
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Ti se zasloužili o vytyčení několika principů terapeutické komunity, které jsou
obecně, i když v různých modifikacích, akceptovány i v současných terapeutických
komunitách pro uživatele drog.
Odborné publikace se shodují (Kratochvíl, 1979, Kalina, 2008), že hlavní podíl na
formulaci zásad TK a na jejich rozšiřování měl právě M. Jones. M. Jones chápal
terapeutickou komunitu jako určitý styl práce celého oddělení nebo celé léčebny,
nastolující otevřenou komunikaci a pokud možno demokratické vztahy na všech úrovních s
využitím terapeutických možností skrytých ve všech členech týmu i v pacientech a jejich
vzájemné interakci. Kamil Kalin (Kalina, 2013, s. 449) uvádí, že M. Jones definoval v roce
1948 pět zásad terapeutické komunity, které byly ovšem později zkreslovány. Současné TK
v Evropě se k nim však často navracejí. Jsou to:
•

oboustranná komunikace na všech úrovních

•

proces rozhodování na všech úrovních

•

společné vedení

•

konsenzus v přijímání rozhodnutí

•

sociální učení v interakci tady a teď
Aby tyto zásady mohly být funkční, je podle Maxwella Jonese potřeba, aby se

uskutečňovaly na základě tří principů:
- setkání celé komunity – pacienti s personálem na každodenním setkání seděli ve velkém
kruhu, kde se diskutovalo nad problémy a událostmi dne. V rámci tohoto setkání pacienti
také získávali zpětné reflexe ke svému chování a zároveň zde měli prostor k projednání
důležitých rozhodnutí, která se týkala celé komunity
- schůzky personálu – uskutečňovalo se po setkání komunity. Zde personál reflektoval
průběh komunitního sezení, diskutoval nad vzájemnými vztahy mezi personálem, sdílel
odpovědnost a ventiloval emoce
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- situace živého učení – Jones zdůrazňoval, že sociální učení v komunitě probíhá
permanentně. Důležitost však přikládal krizovým situacím, díky kterým mohla být svolána
mimořádná sezení.
Hlavní problém, který Jones u svých pacientů vysledoval, byl ten, že neuměli
vycházet s druhými lidmi, natož sami se sebou, v tom jim mělo pomoci právě učení se z
každodenních situací.
O systém fungování TK se v té době zajímal také americký sociální antropolog
Robert Rappaport, který zkoumal sociální prostředí Jonesova oddělení a své poznatky z
mnoholetého zkoumání poté publikoval v knize „Community as a doctor“ z roku 1962. Ta
přinášela první popis fungování demokratické TK z pohledu nezainteresovaného člověka.
Kamil Kalina (Kalina, 2008) uvádí, že Maxwell Jones pracoval primárně s
neurotickými pacienty, a proto demokratické TK, které se hlásí k odkazu Jonese a jeho
spolupracovníkům, nebyly určeny pro léčbu závislostí. Dnes se tento typ TK zaměřuje na
léčbu řady závažných poruch duševního zdraví.

2. 2 Hierarchické terapeutické komunity
Další linie, která se ve vývoji dnešního modelu TK projevila, byla linie
hierarchických TK. Jedním z rozdílů, kterým se tato vývojová linie lišila od
demokratických TK, byla odlišnost v koncepci počátečního vývoje.
Zatímco za zrodem demokratických TK stáli primárně profesionálové, kteří ji
zakládali pouze jako součást již pevně zakotvených psychiatrických oddělení nemocnic,
Hierarchické TK vznikaly v civilním prostředí místního společenství, které kladlo důraz na
vzájemnou pomoc lidí s podobnými problémy. Tato vývojová linie se rozvíjela převážně v
USA.
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Hlavní hnací silou této linie byli primárně neprofesionálové, často bývalí uživatelé
drog. Jedním z nich byl také Charles Dederich. Petr Nevšímal (Nevšímal a kol., 2004)
uvádí, že Ch. Dederich byl silný, dynamický a charismatický vůdce, bývalý podnikatel,
alkoholik a absolvent programu Anonymních alkoholiků3. Právě poznatky z programu
Anonymních alkoholiků (dále jen AA) byly Ch. Dederichovi inspirací pro založení
Synananonu (1958), který je všeobecně považován za kolébku hierarchických TK.
Autoři se v odborných publikacích rozchází v názoru, kterou komunitu považovat
za první hierarchickou TK. David Kennard (Kennard, 1998) označuje za první
hierarchickou TK právě Synanom, avšak Kamil Kalina (Kalina, 2008) se oproti tomuto
názoru vymezuje a uvádí, že Synanom byl sociálním experimentem, samosprávnou
komunou, podnikatelskou formou, klanem, případně tím vším dohromady, avšak nebyl
terapeutickou komunitou a ani se tak nenazýval. Kamil Kalina jako první hierarchickou TK
označuje Daytop Village v New Yorku, která byla založena v roce 1963 psychiatrem a
psychoterapeutem Danielem Casrielem a jeho spolupracovníky. Daytop Village vycházel z
řady principů transformovaných právě ze Synanomu, ty se staly pro Daniela Casriela
inspirací poté, co Synanom osobně navštívil.
Podle Petra Nevšímala (Nevšímal a kol., 2004) budil Synanom v té době veliký
zájem médií i odborné veřejnosti a byl považován za nejefektivnější léčebný model
drogových závislostí. V Synanomu spolu koexistovali bývalí alkoholici a drogově závislí a
vzájemně si pomáhali zůstat čistí. Jak již bylo zmíněno, tyto principy primárně vycházely z
konceptu léčby v AA.
Petr Nevšímal (Nevšímal a kol., 2004) uvádí, že rozchod s konceptem AA, ze
kterého Synanom původně vycházel, přišel až v důsledku vývoje a změn v klientele
směrem k drogově závislým. Mezi hlavní ideologické změny oproti AA patřil odklon od
ambulantního programu k ústavní léčbě a ústup od náboženské ideologie k světské
orientaci. Synanom také stanovil několik základních terapeutických prvků, ze kterých
vycházeli i pozdější TK (hlavně Daytop Village):
3 Anonymní alkoholici – organizace určená lidem se závislostí na alkoholu,vznikla koncem 30. let 20 století
na severu USA a poté se rozšířila do mnoha zemí světa.
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•

komunita nabízí náhradní rodinu – Synanom poskytoval svým klientům zázemí,
bezpečí a zároveň s sebou přinášel širokou škálu výchovných podnětů a situací

•

konfrontace a frustrace jsou neoddělitelnou součástí sociální rehabilitace –
encounterové4 skupiny dávaly klientům prostor pro ventilaci svých pocitů, frustrace
a stresu. Klienti se měli naučit nevyhýbat se řešení svých problémů, nýbrž naučit se
je řešit produktivnějším způsobem, což posilovalo jejich osobnost. Skupina se
primárně věnovala problémům komunity, které vyvstaly z každodenních situací v
komunitě

•

systém odměňování je základem změny – hierarchické TK s sebou přinesly
hierarchický

systém

odměňování,

v

rámci

kterého

klienti

postupovali

hierarchickými stupni odzdola nahoru. Každý vývojový stupeň s sebou přinášel
rozšíření jejich pravomocí, svobody a plnění náročnějších a zodpovědnějších
funkcí. Vrcholným bodem bylo členství v terapeutickém týmu
•

svépomoc je významnější než profesionální pomoc – v zařízeních tohoto typu
panovalo přesvědčení, že ex-useři jsou pro klienty lepšími terapeuty než
profesionálové. Možnost dosažení terapeutické pozice v hierarchickém žebříčku,
byla pro klienty také velkou motivací

•

charismatický vůdce má velký terapeutický potenciál – charisma vůdce bylo
dáno především jeho nadšením, intelektem a všeobecným rozhledem, tím si
dokázal získat zaujetí od všech pracovníků a klientů zařízení

•

náboženská oddanost

(srov. Kalina, 2008, Nevšímal a kol., 2004, Šafránek, 2014)

4“Slovo „encounter“ pochází z anglického „setkání“ a jedná se o „speciální techniky skupinové
psychoterapie zaměřené na odstraňování psychických bariér a obranných mechanismů. Při interpersonální
interakci se podporuje otevřenost, ochota řešit problém, volí se přístup “zde a nyní”. Cílem těchto technik je
pomoci lidem růst, prožívat radost, otevřenost a spontaneitu.
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David Adameček, Martina R – Těmínová a Kamil Kalina (Adameček, Těmínová,
Kalina in Kalina a kol., 2003) uvádějí, že atmosféra Synanomu byla na počátku horlivá,
avšak později začalo docházet k rozpadu primární filozofie systému. Panovala zde
uzavřenost vůči okolnímu světu, jelikož členové Synanomu začali tento svět vnímat jako
nepřátelský. Zdrojem krize byl především sám Dederich, kterému se nepodařilo zvládnout
svoji moc a boj s drogami – stal se autokratickým vůdcem, propadl kultu vlastní osobnosti,
odmítal jakoukoliv kritiku a tvrdě napadal své odpůrce. Členy komunity zbavoval
veškerých pravomocí a osobní svobody. V té době se Synanom začal nebezpečně podobat
uzavřené sektě, což také vyústilo rozpadem celého společenství a obžalováním Dedericha z
vážných zločinů.
Kamil Kalina (Kalina, 2008) uvádí, že počáteční myšlenky principů léčby v
Synanomu nevymizely, staly se inspirací pro vznik nových TK, které začaly v 60. letech v
USA zakládat absolventi Synanomu. Mezi nejznámější patří Phoenix House, Odyssey
House, Gateway Foundation.
V průběhu 60. a 70. let začaly TK vznikat také v několika zemích napříč Evropou,
toto období autoři Wouter Vanderplasschen, Stijn Vandevelde and Eric Broekaert v
publikaci Therapeutic communities for treating addictions in Europe (Vanderplasschen,
Broekaert, 2014) vymezují jako třetí generaci TK, jejich zakladatelé se inspirovali jak
pracemi Maxwella Jonese, tak hierarchickými TK v USA. Avšak na rozdíl od amerických
TK

byly

zřizovány

a

vedeny

převážně

medicínsky

vzdělanými

profesionály,

behavioristický přístup byl doplněn o evropské vzdělávací teorie, psychoanalytické
myšlení, sociální učení. Evropské TK se také vymezovaly proti některým tvrdým
podmínkám, které americké TK vyžadovaly po svých klientech, a proto se v léčbě více
orientovaly na rodinný přístup a vyvážený dialog během komunitního setkání.
Petr Nevšímal (Nevšímal a kol., 2004) uvádí, že ač komunity v Evropě využívají
hierarchickou strukturu upravenou a adaptovanou z amerických TK, zůstávají více
rovnostářské, kladou větší důraz na psychoterapeutickou složku programu a důraz na
spolupráci s rodinnými příslušníky.
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Období 60/70. let, které se stalo zlatou érou pro vznik TK v Evropě, bylo však
přerušeno z důvodu rozvíjejícího se výskytu závislosti na heroinu, což vedlo k rychlému
šíření infekčních chorob HIV/AIDS a způsobilo dramatický nárůst v počtu úmrtí. Tato
změna s sebou také přinesla přesun priorit v léčbě drogově závislých, od abstinenčně
orientovaných služeb, směrem k metadonové substituci a snižování rizik v oblasti
veřejného zdraví a bezpečnosti. Na terapeutické komunity začalo být pohlíženo jako na
programy zastaralé, nákladné a rigidní. Do popředí zájmu začaly pronikat ambulantní
služby, které vyhovovaly požadavkům nové doby. V drogových službách začal být kladen
důraz na individuální léčebné plány, individuální potřeby a práva klientů, což bylo v
rozporu s tehdejší filozofií TK. Aby TK předešly úplnému zrušení a vymizení ze systému
léčby o drogově závislé, musely projít reformou. Kamil Kalina (Kalina, 2008) uvádí, že
úsilí o reformy TK a jejich „vrůstání do nového modelu“ bylo plodné, protože otevřelo
dveře lepší, účinnější a méně výlučné léčbě v TK.
Tyto změny se především projevily ve snaze o profesionalizaci TK, obhájení léčby
jako důvěryhodné a založené na důkazech a definování prvků zajišťujících identitu TK.
Přehled hlavních reformních změn uvádí ilustrace č. 2 dostupná v publikaci Martina
Šafránka (Šafránek, 2014).
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Současný model TK definuje De Leon (De Leon, 2000) jako program residenční
léčby účelně využívající skupinu vrstevníků k facilitaci sociální a psychosociální změny v
chování jednotlivce. Všechny aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby přispívaly k dosahování
terapeutických a výchovných změn v chování jednotlivce, přičemž všichni zúčastnění jsou
mediátory těchto změn.
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3 Historie terapeutických komunit v ČR
Kamil Kalina (Kalina, 2008) ve své publikaci uvádí, že model terapeutických
komunit v naší zemi začal vznikat na pomezí dvou oblastí – v okruhu léčby závislostí a na
psychiatricko-psychoterapeutické půdě. Tento vývoj měl zcela svébytný charakter, který
byl podnícen hlavně specifickou situací komunistického Československa, která vyžadovala
striktní uzavřenost vůči západnímu světu.
Důležitou a přelomovou osobností v oblasti léčby závislostí se stal doc. MUDr.
Jaroslav Skála, CSc., který svou praxi vykonával mezi lety 1946-1982. Tento světově
uznávaný odborník se stal zakladatelem systému péče o závislé osoby v Čechách i první
léčebny pro alkoholiky na komunitních principech. Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.
založil při psychiatrické klinice dnešní 1. lékařské fakulty UK v Praze ve Všeobecné
fakultní nemocnici první specializované lůžkové oddělení pro studium a léčbu
alkoholismu, zvané jako Apolinář.
Kamil Kalina (Kalina, 2013) píše, že Jaroslav Skála léčbu zakládal na podobných
principech, na kterých pracují dnes české terapeutické komunity. Jaroslav Skála byl
pravděpodobně první, kdo úspěšně použil principy léčebně výchovného kolektivu v oblasti
závislostí.
Petr Nevšímal (Nevšímal a kol., 2004) blíže popisuje program v Apolináři a
vymezuje několik principů, na kterých byla léčba založena. Byl to především pevný režim
a bodovací systém, dodržování striktních pravidel, při jejichž porušení byla pacientům
udělena sankce, skupinová terapie, rodinná terapie, individuální terapie, komunitní
psychoterapie, práce s deníkem, pracovní terapie, pohybová terapie a mnoho dalších.
Kamil Kalina (Kalina, 2008) píše, že ačkoliv se v některých rysech Skálův model léčby
vzdáleně podobal modelům zahraničním, je nezbytné si uvědomit, že Skála vytvořil zcela
svébytnou a originální koncepci, která se během dekád jeho aktivního působení rozšiřovala
a obohacovala o nové podněty.
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Téměř o 30 let později zahájilo při Apolináři svou činnost Střediska drogových
závislostí, které založil MUDr. Jaromír Rubeš. Toto středisko vzniklo jako reakce na
alarmující potřebu řešit i nealkoholové závislosti, sám Doc. Jaroslav Skála (Skála, 1998, s.
143) na zrození této instituce vzpomíná se slovy „Světová zdravotnická organizace
konstatovala, že alkoholismus a jiné toxikomanie mají více podobného než odlišného a
doporučovala svým členským státům společný přístup k řešení. V Praze přibývali pacienti s
nealkoholovou závislostí, ordinace AT jim však nedokázala poskytnout potřebnou péči.
Apolinář proto zřídil v rámci svého areálu Středisko drogových závislostí. Do jeho
evidence byly soustředěny všechny případy nealkoholových závislostí v Praze.“
Léčba nealkoholových závislostí však v této době stála spíše na okraji zájmu a její
princip se často nikterak nelišil od léčby pacientů s alkoholovou závislostí. Docent Skála
ve své publikaci (Skála, 1998, s. 116) uvádí „Pacienti léčení na lůžkovém protialkoholním
odd. např. v Praze mají v podstatě stejný režim, program i léčebný systém jako jejich
spolupacienti závislí na alkoholu. Navíc však mají svou vlastní skupinu v SDZ a pravidelně
i namátkově odevzdávají vzorek moče pro toxikologické vyšetření”.
Pacienti s drogovou závislostí se v této době léčili především v psychiatrických
zařízeních spolu s ostatními pacienty, což se mnohým odborníkům té doby zdálo jako
nepřijatelné.
V roce 1954 založil Ferdinand Knobloch a jeho žena Jiřina v Lobči u Mělníka
pobočku psychiatrické kliniky zaměřenou na léčbu a rehabilitaci neuroz. Ferdinand
Knobloch studoval v Londýně a během svého studijního pobytu měl možnost navštívit
Jonesovu terapeutickou komunitu a seznámit se s jejími principy, ty se staly pro Knoblocha
inspirací. Jak zmiňuje Kamil Kalina (Kalina, 2013) Lobeč se stala vlivným
psychoterapeutickým

centrem

a

kolébkou

psychodynamické

orientace

českých

psychoterapeutů. Po vzoru Lobče vznikly další komunity pro neurotiky - v Sadské u
Poděbrad (založeno 1965, zakladatel M. Hausner), v Brně (založeno 1966, zakladatel M.
Bouchal), denní sanatorium Palata v Praze (založeno 1967, zakladatel Z. Mrázek, H.
Junová), v Kroměříži (založeno 1971, zakladatel S. Kratochvíl), v Horních Beřkovicích
(zakladatel K. Kalina).
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Pokud popisujeme vývoj terapeutických komunit u nás, musíme zmínit také systém
sebezkušenostního vzdělávání psychoterapeutů „SUR”, který je spojen se jmény SkálaUrban-Rubeš5, jejichž iniciály mu daly jméno. Jednalo se o první výcvikový program v
historii Českých zemí, který nabízel souborný psychoterapeutický výcvik a byl založen na
principech demokratické TK. Originalita spočívala hlavně ve výcviku ve skupinové
psychoterapii se širším a hlubším rozměrem velké skupiny (srov. Kalina, 2008, Nevšímal a
kol., 2004). Podstata výcvikové situace vycházela primárně z praxe léčebných zařízení,
která v 60. letech v ČR existovala. Je však nutné zmínit, že tehdejší filozofie komunistické
doby považovala psychoterapii za pavědu, což vedlo k znehodnocení uznání kvalifikace
absolutoria SUR, které nemělo v tehdejší době téměř žádnou hodnotu. Kamil Kalina
(Kalina, 2013) ale dodává, že i přesto SUR podnítil řadu svých absolventů k dalším
experimentům s terapeutickými komunitami pro různé problémové a diagnostické okruhy
(s výjimkou závislostí).
Velké změny s sebou přináší přelomový rok 1989.
Pro situaci v době komunismu bylo příznačné, že drogově závislí na
nealkoholových drogách zaujímali u nás pouze velmi malou část léčených pacientů. Čeští
odborníci se zaměřovali primárně na problematiku alkoholové závislosti, která u nás
převažovala. Pacienti se závislostí na nealkoholových drogách stáli na okraji zájmu, a
proto byli tito pacienti léčeni především v psychiatrických zařízeních spolu s ostatními
pacienty. Podstatné změny s sebou přinesla 90. léta, která jsou u nás obecně považována
obdobím bouřlivých změn.
V oblasti drogové problematiky jsou nejdůležitější dvě zásadní změny, které rok
1989 přinesl, těmi jsou:

5 Eduard Urban – profesor klinické psychologie na univerzitě, spolupracovník J. Skály
Jaromír Rubeš –psychiatr, který vedl protialkoholní oddělení v Psychiatrické léčebně v Bohnicích.
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•

zneužívání omamných a psychotropních látek dosáhlo v globálním měřítku
nevídaných rozměrů a proniklo do všech koutů planety, nevyjímaje Českou
republiku. Tento problém s sebou přináší i potřebu vytvoření nových léčebných
modalit pro tuto specifickou skupinu pacientů

•

hlavní iniciativy se chopily nevládní neziskové organizace a převzaly aktivity v
oblasti léčby a prevence.

(Nevšímal a kol., 2004; Nožina, 1997)
V roce 1991 tedy vzniká v rámci nestátní organizace SANANIM první samostatná
TK pro drogově závislé v Němčicích. Její hlavní zakladatelkou se stala PhDr. Martina
Těmínová společně se svými nejbližšími spolupracovníky (srov. Kalina 2008, Nevšímal a
kol., 2004). Komunita vznikla jako nezdravotnická organizace, jako zařízení sociálněrehabilitačního a výchovného typu s psychoterapeutickou složkou.
Během 90. let začaly postupně vznikat další terapeutické komunity, které často
vycházely právě z němčického modelu léčby. V roce 1996 v rámci A.N.O6. vznikla sekce
terapeutických komunit, která sdružuje terapeutické komunity České republiky, z nichž
většina je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a registrována
jako sociální služba.7 Zástupci sekce TK A.N.O. se pravidelně setkávají, diskutují nad
společnými problémy, vyměňují si zkušenosti a vzdělávají se.
Terapeutické komunity mají v České republice již několik let své nezastupitelné
místo v rámci sítě adiktologických služeb. Údaje o aktuálním počtu TK lze nalézt v
aktuální Výroční zprávě (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice, 2014),
která uvádí, že v odborné sekci terapeutických komunit A.N.O. je sdruženo 14 zařízení v
10 krajích (terapeutická komunita pro závislé neexistuje v Praze, v krajích Karlovarském,
Královéhradeckém, Pardubickém, Zlínském a kraji Vysočina). Počet terapeutických
komunit, které mají certifikát odborné způsobilosti, bylo v roce 2014 dohromady 10.

6 A.N.O. - Asociace nestátních organizací
7 Terapeutické komunity ČR [online]. [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://www.terapeutickakomunita.cz/
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Oproti tomu Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV uvádí dlouhodobě 13
terapeutických komunit poskytujících služby osobám ohroženým závislostí nebo závislým
na návykových látkách.8 Jak píše Kamil Kalina (Kalina, 2013, s. 4) „dnešní TK pro
drogově závislé v ČR se od sebe vždy poněkud odlišují, protože každá TK je jedinečná.
Maji však základní společný profil, blízký jak „demokratické“, tak „hierarchické“
linii TK.“

3. 1 Terapeutické komunity v ČR
Terapeutické komunity v ČR jsou v rámci Asociace nestátních organizací
poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
sdruženy v odborné Sekci terapeutických komunit. Většina z nich je certifikována Radou
vlády pro koordinaci protidrogové politiky a registrována jako sociální služba. Některé
jsou součástí zdravotnického zařízení.
Sekce terapeutických komunit v ČR sdružuje tyto TK: 9
•

Terapeutická komunita ADVAITA (Nová Ves u Liberce). Cílová skupina –
klienti závislí především na nelegálních návykových látkách s těžkým
psychosociálním a somatickým poškozením. Tato komunita je určena mužům i
ženám od 18 let.

•

Terapeutická komunita Fénix (Bílá Voda) – je součástí psychiatrické nemocnice.
Cílová skupina – klienti závislí na návykových látkách a gamblingu. Komunita je
určena mužům i ženám od 18 let.

•

Terapeutická komunita Fides (Bílá Voda) – je součástí psychiatrické nemocnice.

8 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Registr poskytovatelů sociálních služeb [online]. [cit.
2016-03-15]. Dostupné z: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?
736c=50c14e938be8fdc1&SUBSESSION_ID=1458067246060_2
9 Terapeutické komunity ČR [online]. [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://www.terapeutickakomunita.cz/
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•

Terapeutická komunita Harmonie (Bílá Voda) – je součástí psychiatrické
nemocnice. Cílová skupina – klienti s alkoholovou, lékovou a smíšenou závislostí.
Komunita je určena mužům i ženám od 18 let.

•

Terapeutická komunita Kaleidoskop (Solenice). Cílová skupina – klienti, kteří
trpí závažnou formou některé z poruch osobnosti, případně přidruženými
psychickými obtížemi (např. úzkosti, deprese, zneužívání alkoholu a drog, poruchy
příjmu potravy, sebepoškozování, sebevražedné sklony, post-trauma, atd.).
Komunita je určena mužům i ženám od 18 let.

•

Terapeutická komunita Krok (Kyjov). Cílová skupina – klienti se středním až
těžkým stupněm závislosti na návykových látkách či automatech, u nichž se
projevilo těžší psychosociální a somatické poškození. Komunita je určena mužům a
ženám od 15 let.

•

Terapeutická komunita Magdaléna (Mníšek pod Brdy, Včelník). Cílová skupina
– klienti se středně až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným
stupněm psychosociálního postižení v důsledku jejich užívání. Komunita je určena
klientům od 18 let.

•

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn (Kostelní Vydří). Cílová skupina –
klienti závislí na nealkoholových drogách či se smíšenou závislostí. Komunita je
určena klientům od 18 let.

•

Terapeutická komunita Renarkon (Čeledná). Cílová skupina – klienti závislí na
nealkoholových drogách. Komunita je určena klientům od 18 let.

•

Terapeutická komunita SANANIM Karlov (Karlov, Smetanova Lhota). Cílová
skupina – klienti závislí na nealkoholových drogách i v kombinaci s alkoholem a
gamblingem. Komunita je především určena mladistvým klientům ve věku od 16
let, klientům se soudně uloženým podmínečným trestem, alternativním trestem,
nařízenou léčbou či klientům z ústavů výchovné péče.
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Dále je tato komunita určena těhotným ženám závislým na drogách, drogově
závislým matkám s dětmi, matkám se soudně nařízenou léčbou či matkám, kterým bylo
dítě odebráno z péče na základě předběžného opatření či soudního nařízení. Věk klientek v
tomto případě není omezen.
•

Terapeutická komunita SANANIM Němčice (Heřmaň). Cílová skupina – klienti
se závislostí na nelegálních drogách, jejichž kariéra přesáhla 10 let a tomu
odpovídajícími specifickými potřebami a problémy v oblasti tělesné, duševní i
sociální. Komunita je určena klientům od 23 let.

•

Terapeutická komunita Sejřek (Sejřek). Cílová skupina – klienti se závislostí na
nealkoholových drogách v kombinaci s duální diagnosou.

•

Terapeutická komunita Vršíček (Litohlavy). Cílová skupina – klienti se
závislostí na návykových látkách. Komunita je určena klientům ve věku od 18 let.

•

Terapeutická komunita pro léčbu uživatelů návykových látek WHITE LIGHT
I (Mukařov). Cílová skupina – klienti se závislostí na užívání návykových látek
(ilegálních a/nebo alkoholu, případně na zneužívaných lécích), kterým jejich
užívání působí vážné sociální a/nebo zdravotní problémy nebo mají problémy s tzv.
patologickým hráčstvím (gambling). Komunita je určena klientům od 15 let.

4 Cíle a prostředky léčby v terapeutické komunitě
Jak píše Kamil Kalina (Kalina, 2008, s. 17) „hlavní terapeutický potenciál TK
spočívá hlavně v tom, že každodenní život společenství, prožívání a chování jednotlivců,
jejich vyrovnání se strukturou, pravidly a s ostatními členy, se stává základním materiálem
terapie. Vše co se v komunitě odehraje mezi jejími členy (klienty i terapeuty), je vlastně
součástí terapeutického procesu.“
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Léčba v terapeutické komunitě se někdy též označuje jako „léčba orientovaná k
abstinenci“, přesto však abstinence není hlavním cílem léčby, je pouze cestou, podmínkou
a součástí léčby a pro budoucnost nezbytným prostředkem k tomu, aby se klient mohl
zapojit do normálního života.
David Adameček, Martina R-Těmínová, Kamil Kalina (Adameček, Těminová,
Kalina in Kalina a kol., 2003) vymezují několik základních principů, na kterých je
vystavěna léčba v TK. Těmito principy jsou, především:
•

motivovanost klienta k vlastní změně je základním bodem úspěšné léčby a
resocializace

•

podmínky života v komunitě se maximálně přibližují realitě běžného života

•

schopnost přijímat odpovědnost je znakem zralé osobnosti, trénink odpovědnosti je
tedy základním kamenem léčby resocializace

•

závislý člověk má právo rozhodovat o svém životě. Proto jeho vstup do komunity
je dobrovolný, stejně tak i odchod z ní

•

terapie probíhá především ve skupině (společenství, komunitě), a to vzhledem k
tomu, že pro člověka je přirozený život ve společnosti, kde jsou formovány
základní vztahy

•

přechod z terapie do běžného života musí být postupný vzhledem k náročnosti
situace

•

strukturovaný život v komunitě upevňuje, zakotvuje a umožňuje vytvářet vnitřní
strukturu

•

terapeutický tým je pouhým průvodcem a poradcem klienta, nikoliv expertem na
jeho život.

TK má jasně vymezenou léčebnou strukturu, do které patří především režim, pravidla,
fáze léčebného procesu a funkce klientů.
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4. 1 Režim
Nezbytnou podmínkou toho, aby klient dosáhl cílů léčby, je jeho zapojení do všech
komunitních aktivit, tím se také přispívá k přirozené interakci mezi členy komunity. Petr
Nevšímal (Nevšímal a kol., 2007) píše, že pokud slouží režim ke spokojenosti všech členů
komunity, stává se velkou jistotou, vytváří bezpečný prostor a může tvořit dobré pozadí
pro práci skupiny a pro naplnění cílů komunity. Režim je v TK strukturovaný a pevně
daný. Zahrnuje především – jednotlivé aktivity, volný čas, spánek. Všechny aktivity,
kterých se klienti účastní, jsou součástí terapie a mají své nezastupitelné místo v léčbě
klienta. Náplň denních programů se velice liší napříč jednotlivými TK, závisí primárně na
typu intervence a filozofii zařízení. Každá TK má pevně stanovený rozvrh, ve kterém se
můžeme setkat převážně s těmito aktivitami:
➢ Komunitní setkání – je ústřední platformou pro reflektování, objasnění a
konfrontaci veškerého dění v komunitě. Klienti a terapeuti během tohoto setkání
probírají řízení, činnosti a procesy v komunitě, což přispívá k otevřenosti a sdílnosti
komunity a podpoře osobní odpovědnosti.
➢ Skupinová terapie – je hlavním nástrojem komunitní léčby. Primárně je postavena
na skupinové dynamice – vztahy a interakce mezi členy komunity a terapeuty a
členy navzájem. Skupinového setkání se mohou účastnit buď všichni členové TK,
nebo může jít o oddělenou aktivitu v rámci menších skupin. Dle těchto kritérii
Kamil

Kalina

(Kalina,

2008)

vymezuje

několik

typů

skupin:

skupiny

psychoterapeutické (v užším slova smyslu), genderové skupiny, skupiny hodnotící,
skupiny nácvikové, skupiny vzdělávací.
➢ Specifické skupinové techniky
- Neverbální techniky – zahrnují velkou škálu činností např. Arteterapie,
muzikoterapie. Václava Křesadlová v publikaci Terapeutická komunita pro
drogově závislé II. (Křesadlová in Nevšímal, 2007) uvádí, že klient se v rámci
těchto aktivit zabývá hlavně svým mimoslovním projevem a snaží se ho
reflektovat.
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Tyto aktivity jsou především založeny na fantazii, prožitku a jednání lidské
osobnosti. Náplň neverbálních technik má v různých komunitách různou podobu, závisí na
tom, z jakého dramatického pojetí vychází.
➢ Individuální terapie – probíhá prostřednictvím podpory a vedení klienta ze strany
terapeuta (garanta), který pravidelně hodnotí stav klienta a plnění léčebného plánu.
Úkolem garanta je doprovázet klienta při jeho léčbě po celou dobu pobytu v TK.
Podněcuje ho, aby jejich individuální rozhovory přenášel do skupiny, čímž mu
pomáhá se zapojením do skupiny a léčebného programu.
➢ Programy pro rodinné příslušníky - přesto, že rodinná terapie nebyla v prvních
TK běžnou součástí programu, je dnes považována za velmi významný prvek léčby
závislostí. Kamil Kalina (Kalina, 2008) dodává, že důležitost práce s rodinou
klienta zdůrazňoval již Kooyman na počátku 90 let. Hlavním cílem tohoto
programu je zlepšení vztahů klienta s rodinou, její aktivní zapojení a participace v
léčbě. Rodinná terapie s rodinnými příslušníky a partnery probíhá většinou v rámci
jejich návštěv klienta v komunitě, komunity také běžně pořádají víkendová setkání
či podpůrné rodičovské skupiny. (Adameček, Richterová – Těminová, Kalina in
Kalina a kol., 2003).
➢ Volnočasové aktivity – volný čas tvoří podstatnou část lidského života, a proto je
nezbytné, aby se ho klient v komunitě naučil trávit kvalitně a smysluplně. Vždyť
většina z nich sem přišla právě kvůli tomu, že jejich volný čas vyplňovala
především droga. Michael Kostka (Kostka in Nevšímal a kol., 2007) uvádí, že v TK
se objevuje téma volného času hlavně ve dvou základních podobách:
- strukturovaná podoba – aktivity včleněné do programu TK, organizované TK
- nestrukturovaná podoba –neorganizované aktivity, náplň závisí čistě na klientovi.
Náplň svého volného času probírá klient se skupinou na komunitním setkání a je také
součást individuálního měsíčního plánu.
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Podle Davida Adamečka, Kamila Kaliny a Martiny R - Těmínové (Adameček,
Těmínová, Kalina in Kalina a kol., 2003) jsou volnočasové, sportovní, zátěžové a jiné
rehabilitační aktivity zdrojem pozitivních zážitků, zábavy, uvolnění a přirozené euforie,
posilují odolnost a stmelují komunitu.
➢ Zátěžové programy – se realizují především ve formě několikadenních výprav
sportovně-turisticko-poznávacího charakteru. Podle Martina Rataje (Rataj in
Nevšímal a kol., 2007) se zátěžové programy podílí primárně na procesu integrace
klienta do společenství, jeho zpevnění, profilace a přispívá k jeho osobnostnímu a
sociálnímu rozvoji. Klient během zátěžových programů prověřuje své limity,
překonává sám sebe a tím přirozeně posiluje svou osobnost.
➢ Sociální práce – TK napomáhá svým klientům také s přístupem k síti různých
institucí z oblastí sociální, pracovně právní, trestního, občanského a rodinného
práva. Úkolem sociální práce v TK není řešit problémy za klienty, ale ukázat jim
možnosti řešení. Zcela konkrétním cílem sociální práce jak píše Pavla Makovská –
Dolanská (Makovská-Dolanská in Nevšímal a kol., 2007) je definování
jednotlivých problémů s klienty a vytvoření plánu řešení.
➢ Zdravotní péče – u klientů TK je většinou zdravotní stav poznamenán jejich
drogovou kariérou. Petr Nevšímal (Nevšímal a kol., 2007) píše, že během pobytu
klienta v TK se převážně nesetkáváme s akutním průběhem onemocnění, protože je
téměř pravidlem, že klient do TK přichází z detoxikační jednotky či
psychiatrického zařízení, kde je prováděna komplexní diagnostika a léčba.
Standardy pro komunitní léčbu stanovují (Standarty, 2004), že klient je povinen
dodat zprávu z lékařského vyšetření, jelikož je nezbytné, aby terapeuti byli
seznámeni s jeho zdravotním stavem. Standardy také definují způsob zabezpečení
zdravotnické péče v průběhu pobytu klienta v TK a to tak, že základní lékařská
péče je zajištěna v rámci zařízení či nejbližšího okolí. Klient je povinen vypracovat
do 28 dnů od přijetí „individuální léčebný plán“, který je v průběhu léčby klienta
kontrolován a revidován.

31

V rámci pobytu v TK je klient také veden ke zdravému životnímu stylu a
zdravotnické osvětě formou přednášek a tematických skupin.
➢ Pracovní terapie – práce má ve strukturovaném programu terapeutické komunity
nenahraditelné místo. V mnoha komunitách pracovní terapie tvoří největší část
denního programu. Pracovní terapií si klient osvojuje nejen pracovní návyky a
dovednosti, ale také tato terapie sleduje i širší a základnější terapeutické a
resocializační cíle (srov. Kalina 2008, Kratochvíl 1979). David Adameček, Martina
R-Těmínová, Kamil Kalina (Adameček, R-Těmínová, Kalina in Kalina a kol.,
2003) také zdůrazňují, že pracovní terapie musí být především smysluplná a musí
přinášet viditelný výsledek. Tyto podmínky jsou nejlépe splňovány tam, kde práce
zajišťuje každodenní fungování komunity a směřuje k zajištění základních
životních potřeb klienta. Tam, kde je komunita zřízena samostatně, tzn. není
součástí další instituce, plní klienti běžné každodenní práce – úklid a péče o dům,
práce na zahradě, na farmě. Kamil Kalina (Kalina, 2008) píše, že role jsou klientům
přiděleny na základě hierarchických pravidel, z čehož vyplývá, že klienti nižších
fází vykonávají práce, které vyžadují menší míru zodpovědnosti, než klienti fází
vyšších. Každá role s sebou přináší jasně danou náplň s odpovídajícími
pravomocemi a zodpovědností.

4. 2 Pravidla
Úkolem TK je také zajistit klientům bezpečné prostředí, které je podníceno
vymezením pravidel. Rozlišujeme klíčová (kardinální) pravidla, další psaná pravidla,
nepsaná pravidla, nevědomá pravidla. Všechna pravidla komunity musí být jasná a
srozumitelná, klient s nimi musí být na začátku léčby seznámen. Nejdůležitějšími pravidly
v TK jsou pravidla kardinální, jejichž porušení má za následek vyloučení klienta z
komunity, porušení pravidel nižšího řádu, pak vede k udělení sankcí, které se projednávají
v rámci skupiny na komunitních setkáních.
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Každá TK vymezuje svá kardinální pravidla, která se mohou napříč jednotlivými
TK lišit.
M. Kooyman (Kooyman, 1992) uvádí 3 základní kardinální pravidla, která mají ve svých
podmínkách téměř všechny TK:
- neužívat drogy, alkohol či jiné látky ovlivňující vědomí
- neužívat násilí či výhrůžek
- nemít sex s dalším členem TK

4. 3 Fáze léčebného procesu a jejich funkce
Léčba v terapeutické komunitě pro drogově závislé je uspořádána do etap, kterými
klient v průběhu léčby prochází. U nás se pro tyto hierarchické etapy vžil termín fáze.
Každá nová fáze přináší pro klienta nová pravidla, práva a povinnosti a liší se mírou
přijímané odpovědnosti, od nichž se odvíjejí pozice a role jednotlivých klientů. Postup
klientů do jednotlivých fází je odrazem toho, že klient v léčbě postupuje a pracuje na
vlastní změně. Ve většině terapeutických komunit zahrnuje model léčby 4 fáze, a to fázi
nultou, první, druhou a třetí. (srov. Kalina 2008, Adameček, Těmínová, Kalina in Kalina a
kol., 2003). Přestup pro klienta znamená velký krok kupředu a je většinou doprovázen
určitým rituálem. David Adameček (Adameček in Nevšímal a kol., 2007) vymezuje hlavní
kritéria, která se zohledňují při postupu jednotlivými fázemi. Těmito kritérii jsou:
•

čas strávený v programu

•

splnění všech povinností spojených s jednotlivými fázemi

•

zřetelné pokroky v osobním růstu
Při vymezení jednotlivých fází, je třeba do výčtu zařadit i dvě důležitá období –

období před a po vstupu do TK. Tato období znamenají pro klienta především změnu
dosavadního životního stylu a prostředí. Klient se během těchto dvou období připravuje na
život v TK, v prvním případě a na nový život bez drog mimo TK, v případě druhém.
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Období před vstupem do TK
Požadavky na klienta při vstupu do jednotlivých TK se mohou mírně lišit, záleží na
konkrétním zaměření TK. Většina TK má na svých dostupných internetových stránkách ke
stažení krátkou příručku pro budoucí klienty, kde se žadatelé mohou dozvědět krátké
informace o TK. Terapeutická komunita po svém klientovi většinou vyžaduje – vstupní
rozhovor zaměřený na aktuální stav klienta a základní informace o něm. Dále se vyřizuje
administrativní stránka – ověření dokladů, sociální a právní situace, provádí se
toxikologická a dechová zkouška, rozhovor s členy rodiny nebo s jinými blízkými
osobami, prohlídka věcí klienta. Komunita po klientovi vyžaduje sepsání jeho životopisu,
žádosti o pobyt a dodání vyplněného předvstupního dotazníku.
( srov. Kalina, 2008; Adameček in Nevšímal a kol., 2007; Standarty, 2004)
„Nultá“ fáze
Tato fáze se též označuje jako diagnostická, orientační, úvodní, poznávací. Klient
se v této fázi sice již účastní programu komunity, ale ještě se nepovažuje za právoplatného
člena. Jeho vlastní vstup je doprovázen rituálem a klient ho stvrzuje podpisem smlouvy.
Nový klient je v této fázi svěřen do péče staršího člena komunity, který je nazýván
(garantem, starší bratr, sestra, anděl…), ten klienta zasvěcuje do běžného chodu komunity,
poskytuje mu počáteční podporu a při porušení pravidel za něj plní sankce. Tato fáze se
vyznačuje také určitou izolovaností klienta, má zakázáno jakkoliv komunikovat s vnějším
světem. David Adameček (Adameček in Nevšímal a kol., 2007) uvádí cílové znaky, které
by měl klient na konci této fáze vykazovat:
•

klient je rozhodnutý v komunitě zůstat

•

zná pravidla a režim, fáze

•

navazuje vztah k určitým členům týmu
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Je přirozené, že v této fázi se klientovi mohou vracet myšlenky, které se snažil
vytěsnit, přichází také zklamání z prvotní euforie abstinence. Pokud klient tyto negativní
pocity překoná a vykazuje znaky cílového klienta pro 0. fázi, může přibližně po 1- 3
týdnech požádat o přestup do první fáze.
První fáze
Klient se v této fázi stabilizuje, přizpůsobuje se životu bez drog a pravidlům
komunity. Stále přetrvává izolovanost od vnějšího světa, klient má zákaz jakkoliv
komunikovat s vnějším světem, nesmí sám opustit areál komunity. V nezbytných případech
jako je lékařské ošetření, klienta doprovází jeho garant či člen terapeutického týmu. Se
svým garantem také postupně během této fáze vytváří individuální plán a začíná plnit jeho
jednotlivé složky. Klient se v této fázi také učí využívat skupinového terapeutického
prostředí a získávat podporu, tzn. je před skupinou otevřenější, konzultuje se skupinou
veškeré své pochybnosti a sdílí s nimi své emoce. David Adameček (Adameček in
Nevšímal a kol., 2007) vymezuje cíle, kterých by klient na konci této fáze měl dosáhnout:
•

přijímá zodpovědnost za sebe

•

začíná chápat podstatu závislosti a požadavky na uzdravení

•

přijímá závažnost problémů souvisejících s užíváním drog a přerušil vztahy s
drogovou subkulturou, vykazuje dobrou vůli k pokračování v procesu změny.

Tato fáze trvá přibližně 3 měsíce. Pro přestup do další fáze je nutné, aby klient podal
žádost o přestup. O jeho přestupu rozhodují všichni členové komunity.
Druhá fáze
Tato fáze představuje vrcholné období léčby pro klienta v TK komunitě. Klient je
již schopen přijímat zodpovědnost za sebe i svá rozhodnutí, ostatní členy komunity i za
celý její chod.
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Další důležitou úlohou této fáze je pro klienta nalezení sebe sama a svého vztahu k
ostatním. Klientovi je dopřána větší míra osobní svobody. Klient má povoleno na krátký
čas opustit komunitu, podmínkou je však udání konkrétního místa a účelu výjezdu. Klient
se v této fázi stává také patronem nově příchozích členů. Částečný kontakt s vnějším
světem s sebou také přináší práci na úpravě vztahů se svou rodinou a příbuznými
prostřednictvím rodinné terapie či poradenství.
Na konci druhé fáze by klient dle Adamečka (Adameček in Nevšímal a kol., 2007) měl
vykazovat tyto cílové znaky:
•

přimknutí ke komunitě a jejímu programu

•

funguje jako vzor pro ostatní, je nositelem řádu a pravidel

•

podle možností obnovuje vztahy s rodinou

•

uvažuje o své budoucnosti, má představu o svém budoucím působení, o svém
doléčování

•

je schopen zvládat své emoce a negativní myšlenky

•

přijímají plnou zodpovědnost za své chování, své problémy a jejich řešení

•

zná filozofii TK a rozumí jejím metodám

•

chce pokračovat v práci na sobě

Klient o přestup do poslední fáze žádá přibližně po 6 měsících léčby. Postup při přechodu
do další fáze je identický s předešlými fázemi.
Třetí fáze
Tato fáze je v rámci léčby v TK fází poslední, a proto od klienta vyžaduje velkou
míru samostatnosti. Hlavním cílem je pozvolné uzavírání terapeutického procesu a
přirozená příprava na život mimo komunitu.
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Klient v této fázi v komunitě většinou sice přebývá, ale větší část dne tráví mimo
ni, kde si začíná budovat pozitivní a bezdrogové zázemí, vytváří si kontakty s lidmi z
vnějšího světa. Klient je uvolněn z programu v komunitě, tento čas využívá k tomu, aby si
našel práci, zařídil bydlení a následnou doléčovací péči, přesto se klient stále podílí na
chodu komunity. Cílové znaky klienta 3. fáze jsou dle Adamečka (Adameček in Nevšímal
a kol., 2007) tyto:
•

klient si uvědomuje, kam odchází, zná silné i slabé stránky daného místa

•

neopomíjí svou minulou drogovou kariéru

•

nezapomíná na možnosti ohrožení, připomíná si své priority

•

zná svoje silné a slabé stránky

•

zajišťuje si bydlení

•

vyvaruje se dlouhodobému stresu, umí pracovat i odpočívat

•

plně si připouští, že odchází

Třetí fáze trvá většinou 3 měsíce. Klienti tuto fázi zakončují výstupním rituálem a dále
pokračují se svou léčbou v programu následné péče.
Období po ukončení léčby v TK
Aby klient dokončil svou léčbu, je nezbytné, aby po dokončení léčby v TK
nastoupil do programu následné péče. Cílem tohoto programu je psychologická a sociální
podpora klienta v prvních měsících samostatné abstinence, prevence relapsu, praktická
pomoc při zajišťování bydlení a práce, řešení úředních a právních záležitostí. Klient si
může vybrat, zda tuto nabídku pomoci přijme a v jaké míře. Klient by v této fázi léčby měl
být již plně samostatný, a proto tato služba není tak intenzivní jako při pobytu klienta v
TK. Následná péče je dobrovolná a trvá v průměru od 6 do 12 měsíců. Tuto službu mohou
nabízet buď samostatné TK, nebo si ji klient musí zajistit v rámci jiného zařízení. (srov.
Kalina 2008; Kulda in Kalina a kol., 2003).
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Praktická část
5 Magdaléna, o.p.s.
Magdaléna je obecně prospěšná společnost, která poskytuje sociální, zdravotnické
služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a osobám a skupinám
tímto jevem ohroženým. Na základě svého poslání poskytuje Magdaléna síť
strukturovaných a funkčně provázaných programů, mezi které zařazuje:
•

Programy primární prevence

•

Terénní programy

•

Kontaktní a poradenské služby

•

Ambulantní léčbu

•

Rezidenční péči v TK

•

Chráněné bydlení

•

Chráněné pracovní programy

•

Ambulantní doléčovací program
V následujícím textu se budeme podrobněji zabývat rezidenční léčbou v

terapeutické komunitě Magdaléna, ve které jsem absolvovala týdenní stáž. V textu
vycházím primárně z vlastních postřehů během stáže, z webových stránek TK
Magdaléna10, příručky pro klienty TK Magdaléna 11 a Výroční zprávy Magdaléna o.p.s. z
roku 2014.

10 Dostupné z: http://www.magdalena-ops.eu/,
11 Klienti tuto příručku obdrží první den nástupu do TK Magdaléna, příručka je také dostupná na:
http://www.magdalena-ops.eu/,

38

5. 1 Terapeutická komunita Magdaléna
Terapeutická komunita Magdaléna (dále jen TK Magdaléna) je primárně určena
klientům ve věku od 18 let, kteří se potýkají se středně těžkou až těžkou závislostí na
návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání
drog. Průměrný věk klientů TK Magdaléna v rozmezí let 2004 – 2014 uvádí podrobněji
Výroční zpráva Magdaléna o.p.s (Výroční zpráva, 2014):

Ilustrace 2: Průměrný věk klientů v léčbě v roce 2004 - 2014
Z grafu je zřejmé, že průměrný věk klientů se v TK Magdaléna v roce 2013, 2014
patrně zvýšil a dosahoval více než 27 let. Léčba klienta většinou závisí na míře poškození
jeho předchozí drogovou kariérou a na jeho osobnostním růstu, pohybuje se v rozmezí od 8
do 15 měsíců.
TK Magdaléna sídlí v bývalém vojenském areálu nedaleko města Mníšek pod Brdy,
přibližně 35 km západně od Prahy. Toto místo má pro své účely velice výhodné podmínky.
Areál je umístěn na samotě a je obklopen brdskými lesy. Toto umístění pro klienty vytváří
bezpečný a chráněny prostor, který umožňuje klientům využít rozličných druhů pracovní
terapie. Na druhou stranu vzdálenost do Mníšku pod Brdy, kde se nachází (zdravotnictví,
úřady, práce, trávení volného času), nepřesahuje 5 km.
Pro klienty je zde zrekonstruováno 5 třílůžkových pokojů, místnosti pro terapii a
společné trávení volného času, kanceláře terapeutů a vedení o.p.s., kuchyň, jídelna,
prádelna, sociální zařízení apod. V další části domu jsou sklady, keramická dílna a
posilovna.
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V samostatné části budovy sídlí program následné péče a chráněného bydlení. Ve
venkovním areálu nalezneme farmu, zahradnictví a truhlárny. Tyto části jsou využívané v
rámci pracovní terapie a podporovaného zaměstnávání. Tento prostor je také využíván pro
sport a volnočasové aktivity.

5. 1. 1 Denní režim
Denní režim je během týdne strukturován do několika oblastí. Klient by během
jednoho týdne měl absolvovat: individuální psychoterapii (1 hodina), skupinovou a
komunitní psychoterapii (18 hodin), rodinnou terapii (1 hodina), pracovní terapii (21
hodin), sportovní a zátěžové programy (5,5 hodiny), edukace – program prevence relapsu a
vzdělávání (2 hodiny), pastorační terapii (1 hodina), zájmovou činnost – kultura, divadlo,
tanec, keramika apod. (3 hodiny), sociální a právní poradenství, asistence při hledání
zaměstnání (dle potřeby), kontrolu abstinence a zdravotního stavu, zdravotní péči (dle
potřeby). Podrobnější přehled uvádí příloha č. 1.
Klient TK Magdaléna je povinen účastnit se všech aktivit během dne, výjimka
může být udělena pouze klientovi na základě jeho zdravotního stavu. Nedílnou součástí
programu komunity jsou především bloky s pracovní terapií, které mají na starosti
pracovní terapeuti. Účelem této aktivity není pouze rozvíjet šikovnost a znalost klienta, ale
zapracovat také na jeho zodpovědnosti, soběstačnosti, preciznosti, pečlivosti a
dochvilnosti. Pracovní pozice si klienti rozdělují na samořídící skupině a trvají od pondělí
do pátku. Každá pozice má svou náplň, kterou je potřeba během týdne vykonávat.
Přidělení pozic závisí na fázi, ve které se klient nachází – čím vyšší fáze, tím má klient
pozici s vyššími pravomocemi a odpovědností.

Nejvyšší pozici tvoří vždy šéfové

jednotlivých oblastí – šéf domu, šéfkuchař, hospodář, šéf úklidu.
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5. 1. 2 Pravidla
Dalším významným principem TK Magdaléna je povinnost dodržovat stanovená
kardinální pravidla. Klient se s nimi seznamuje první den v TK a svým souhlasem stvrzuje
jejich dodržování. Pokud klient poruší některé z pravidel, je bezpodmínečně vyloučen z
komunity.
Klient TK Magdaléna musí dodržovat tato kardinální pravidla:
•

pravidlo abstinence, tj. abstinence od drog (včetně manipulace s nimi), alkoholu a
hazardních her

•

pravidlo nenásilí, tj. zdržení se fyzického a psychického násilí v jakékoli formě

•

pravidlo zdrženlivosti, tj. zdržení se sexuálního kontaktu a navazování milostných
vztahů mezi sebou navzájem

•

pravidlo rozhodování, tj. akceptování společného rozhodnutí komunity.

•

pravidlo účasti, tj. povinná účast na veškerém programu TK Magdaléna.

5. 1. 3 Fáze léčebného procesu
Stejně jako v jiných TK prochází i klienti TK Magdaléna jednotlivými fázemi
léčby. TK Magdaléna vymezuje celkem 4 fáze – 0. fázi, 1. fázi, 2. a 3. fázi. Jejich průběh a
požadavky na klienta jsou téměř totožné s obecným modelem, který je popsán v první části
diplomové práce v kapitole „Fáze léčebného procesu a jejich funkce“, z tohoto důvodu
jsem se rozhodla v této kapitola vyzdvihnout pouze konkrétní specifika, kterými se TK
Magdaléna liší od ostatních TK.
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0. fáze diagnostická (2 - 5 týdnů)
TK Magdaléna vymezuje několik povinností, které musí klient během této fáze
bezpodmínečně vykonat: vypracovat cca 10 stránkový životopis, který musí klient přednést
na autobiografické skupině, dále si musí zajistit všechna potřebná vyšetření a registraci u
obvodního lékaře v Mníšku pod Brdy. Pokud se klient rozhodne zažádat komunitu o
přestup do 1. fáze, je nutné, aby svůj úmysl přednesl alespoň 3 dny před Velkou
komunitou.
1. fáze adaptační (3 - 5 měsíců)
Klient má v této fázi mimo jiné povinnost účastnit se skupiny o rodinných vztazích
a eventuálně absolvovat společné setkání s rodiči. Svůj úmysl o přestupu klient musí
přednést alespoň týden před Velkou komunitou. Celý týden před přestupem s sebou klient
nosí věc, která má symbolizovat jeho změnu. Posledních 24 hodin před přestupem klient
absolvuje tzv. klauzuru – kdy je pouze sám se sebou a vypracovává přestupová témata,
která mu byla uložena týmem.
2. fáze iniciativní (3 - 5 měsíců)
Klient v této fázi by měl mít uspořádané občansko-právní záležitosti. Společně se
svým garantem vypracovává individuální plán. Podmínkou pro přestup do 3. fáze léčby je
vypracování plánu třetích fází, který musí být odsouhlasen celou skupinou i týmem. Plán
vypracovává se svým garantem.
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3. fáze stabilizační (1 – 2 měsíce)
V této fázi se klient společného programu komunity účastní jen minimálně, většinu
času pracuje na zahradě nebo v truhlárně pod vedením pracovního terapeuta. Klient bydlí
odděleně v druhé části domu. V úterý má klient povinnost účastnit se skupiny 3. fází. Po
řádném ukončení léčby v rezidenčním programu TK Magdaléna má klient možnost
pokračovat ve své léčbě v programu CHRPA, který funguje jako rezidenční následná péče
a sociální rehabilitace pro osoby závislé na návykových látkách. Program CHRPA se
nachází ve stejném areálu jako TK Magdaléna. Cílem tohoto programu je primárně
podporovat klienty v samostatném životě v oblasti vztahů, práce, bydlení, abstinence a
financí.

5. 1. 4 Práce s rodinnými příslušníky
Na terapii klienta se v TK Magdaléna podílí i jeho rodina a nejbližší přátelé, a to
prostřednictvím několika možností, které tato komunita nabízí. Práce s rodinou a soustavná
podpora rodiny během léčby klienta je velice důležitým elementem, který ovlivňuje
úspěšnost léčby. Pro klienty je důležité vědomí, že jejich rodiny při nich během léčby stojí,
přináší jim to jistotu a pocit bezpečí. Ne vždy je ale vztah klienta a jeho rodiny
harmonický. V tomto případě si rodinná terapie klade za cíl: zlepšit vztahy s rodinou
klienta, jejich vzájemnou komunikaci a respekt.
TK Magdaléna nabízí tyto možnosti rodinné terapie:
Rodinná konzultace – sjednává se po dohodě s terapeutickým týmem (popř. s garantem
klienta). Rodinné konzultace probíhají většinou v neděli, doporučovaná frekvence je cca
jednou za měsíc.
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Rodinná skupina – skupina se koná 1x týdně ve čtvrtek od 16.30 hod. Na sjednané adrese
v Praze. Tato skupina slouží také ke sdílení zkušeností rodičů a jejich vzájemné podpoře.
Víkendové pobyty - terapeutická komunita Magdaléna umožňuje rodinným příslušníkům
zůstat v komunitě s klientem od pátku do neděle. Podmínkou je však plný souhlas
ostatních členů komunity a účast na programu. Tato možnost se vztahuje také na děti
klientů.
Rodinné soboty – několikrát do roka pořádá TK Magdaléna společné soboty pro rodiny a
nejbližší přátelé klientů, kde se všichni účastní společného programu.
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6 Výzkumné šetření
6. 1 Výzkumný cíl
Cílem výzkumného šetření je zmapovat klientelu TK Magdaléna, zaměřit se
především na jejich život před vstupem do TK, důvody jejich motivace k léčbě a očekávání
klientů od procesu léčby v TK Magdaléna.
V návaznosti na stanovený cíl byla definována výzkumná témata, která mají
posloužit klientům jako podklad pro jejich vyprávění.
Život před vstupem do terapeutické komunity Magdaléna
•

Jak vypadalo Vaše dětství a období školní docházky?

•

Kdy jste poprvé užil/a nealkoholovou drogu a jak vypadala tato Vaše životní etapa?

•

Co bylo pro Vás podnětem k tomu, abyste se začal/a léčit?

•

Absolvoval/a jste před nástupem do TK Magdaléna jinou léčbu (pokud ano,
uveďte, prosím, kde Vaše léčba probíhala)? Nebo je tato léčba pro Vás prvotní?

Život v terapeutické komunitě Magdaléna
•

Co očekáváte od léčby v TK Magdaléna?

•

Co nebo kdo je pro Vás zde oporou?

•

Jak se zapojuje do léčby Vaše rodina? Nejbližší přátelé? Partneři?

Život po dokončení léčby v terapeutické komunitě Magdaléna
•

Jaké jsou Vaše plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléna?
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6. 2 Metoda výzkumného šetření
K výzkumu byla primárně zvolena metoda kvalitativního výzkumu, a to především
z toho důvodu, že jejím cílem je získat podrobný popis a vhled při zkoumání jedince nebo
skupiny, události, fenoménu v jeho přirozeném prostředí. Jsem si ale vědoma toho, že
metoda kvalitativního výzkumu má i svá negativa, mezi která Jan Hendl (Hendl, 2012)
zařazuje především ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem a jeho preferencemi, časově
náročný sběr dat a jejich následná analýza a to, že získaná znalost nemusí být zobecnitelná
na populaci a do jiného prostředí. V tomto případě tedy na prostředí jiných TK. S
kvalitativním výzkumem je spojováno několik přístupů. Výzkum v této diplomové práci
byl realizován pomocí prestrukturovaných případových studií, které se zaměřují na
podrobný popis a rozbor života klientů TK Magdaléna.
Při získávání dat v kvalitativním výzkumu je vhodné opřít se o data získaná více
výzkumnými metodami, v této diplomové práci byla využita metoda narativního rozhovoru
a zúčastněného pozorování.
Michal Miovský (Miovský, 2006) uvádí, že narativní rozhovor (interview) je
zvláštní formou nestrukturovaného rozhovoru a je charakteristický tím, že úkolem tazatele
je podněcovat u dotazovaného spíše naraci než klasickou konverzační výměnu. Vyprávění
je většinou chronologické, chronologie se ztrácí povětšinou tehdy, když se příběh
rozvětvuje či se tázaný vrací k minulým událostem.
Při narativním rozhovoru role výzkumníka stojí v pozadí, celé vyprávění pouze
iniciuje, podněcuje vypravěče, popřípadě se doptává tázaného na nesrozumitelné části a
žádá jejich vysvětlení.
Podle Michala Miovského (Miovský, 2006) je cílem této metody získat co nejvíce
autentický materiál, který v sobě nese velmi cenné informace o vypravěči samotném, o
jeho životě, zkušenostech a prožitcích, což se právě odráží ve výběru slov, větné struktuře,
zdůraznění a rozvržení délky jednotlivých pasáží.
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6. 3 Charakteristika výzkumného vzorku
Vzorek respondentů pro diplomovou práci tvoří klienti terapeutické komunity
Magdaléna, kteří byli přítomni v komunitě v době stáže (26. 10 – 1. 11. 2015). Výzkumný
vzorek tvoří 12 klientů TK Magdaléna ve věku od 22 do 43 let. V zastoupení 4 ženy, 8
mužů. Pouze jeden klient odmítl poskytnout rozhovor, důvodem byl jeho špatný psychický
stav. Délka pobytu v TK Magdaléna se u jednotlivých klientů liší a pohybuje se v rozmezí
od 3 dnů do 8 měsíců. V závislosti na délce pobytu se klienti nacházejí v různých fázích
léčby. Všichni respondenti jsou bývalými uživateli primárně nealkoholových návykových
látek.
Podrobnější charakteristiku výzkumného vzorku dokládají následující 3 grafy.

Věk klientů TK Magdaléna v době stáže
4
3,5
Počet klientů

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
18 - 25 let

26 - 30 let

31 - 35 let

36 let a výše

Věk klientů

Ilustrace 3: Graf č. 1 Věk klientů TK Magdaléna v době stáže

Z grafu č. 3 vyplývá, že v době stáže bylo nejvíce zastoupeno klientů ve věku od 18 do 25
let a ve věku od 31 do 35 let, a to po 4 klientech v každé zmíněné oblasti. Do věkové
oblasti 26 – 30 let a 36 let a více spadalo po 3 klientech v každé oblasti.
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Počet klientů

Fáze ve kterých se klienti během stáže nacházeli
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Fáze 0

Fáze 1

Fáze 2

Fáze 3

Fáze léčby

Ilustrace 4: Graf č. 2 Fáze ve kterých se klienti během stáže nacházeli
Z grafu č. 4 je patrné, že v době stáže se nejvíce klientů nacházelo v 0. fázi, tedy
celkem 5 klientů. V 2. fázi byli celkem 4 klienti, ve fázi 1. pouze klienti 3. V poslední fázi
v době stáže nebyl ani jeden klient terapeutické komunity Magdaléna.
Ilustrace 5: Graf č. 5 Délka pobytu klientů v době stáže

Délka pobytu klientů TK Magdaléna v době stáže

Počet klientů
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1

do 1 měsíce

2 - 3 měsíce

4 - 5 měsíců víc než 5 měsíců

Délka pobytu
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Z grafu č. 5 vyplývá, že v době stáže bylo v terapeutické komunitě Magdaléna 5
klientů, kteří zde byli již více než 5 měsíců, dále 3 klienti zde zatím strávili dobu do 1
měsíce a 3 klienti zde pobývali v rozmezí od 2 do 3 měsíců. Do oblasti 4 – 5 měsíců spadal
pouze 1 klient terapeutické komunity Magdaléna.

6. 4 Proces získávání dat, jejich sběr a vyhodnocení
Většina dat byla nashromážděna během stáže v TK Magdaléna, a to v období od
26. 10 do 1. 11. 2015. Terapeutickou komunitu Magdaléna jsem poté ještě navštívila v
průběhu měsíce listopadu 2015 z důvodu ujasnění si některých sebraných výzkumných dat.
Sběr dat probíhal na základě narativních rozhovorů s klienty a mých poznámek,
které jsem si v rámci stáže zaznamenávala. Každý klient dostal k dispozici výzkumná
témata, podle kterých vedl své vyprávění. Do vyprávění klientů jsem se snažila zasahovat
jen minimálně, a to pouze z důvodu ujasnění či doplnění některých informací. Rozhovor s
klienty byl zaznamenáván na diktafonový záznamník, a poté byl proveden jeho přesný
přepis, který byl pro lepší přehlednost strukturován do jednotlivých oblastí. Všichni klienti
byli s nahráváním předem seznámeni a všichni souhlasili s tímto typem zaznamenání dat.
Z důvodu utajení identity klientů a ochrany jejich osobních údajů jsou v rámci výzkumu
záměrně změněna jejich jména a některé osobní informace, které by mohly vést k jejich
identifikaci
K analýze dat v rámci stanovených okruhů byla využita holistická analýza, která
dle Hendla (Hendl, 2005) nerozbírá data na jednotlivé části, nýbrž je posuzuje jako celek.
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6. 5 Rozhovory s klienty a jejich analýza
Daniel (narozen v roce 1991, věk 24 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna: 11. 9. 2015, v komunitě 2 měsíce, 0. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Takže máma mi vyprávěla, že když jsem se narodil, tak sem prej 3 minuty

nedejchal, to už si všichni prej mysleli, že sem mrtvej. Ale nakonec jsem to nějak přežil.
Když sem byl malej, byl jsem hodně rozmazlovanej, rodiče mi kupovali všechno, co sem
chtěl. Hlavně mě rozmazloval táta, pamatuju si, že mi vážně koupil všechno, všechno na co
sem jen ukázal. To se na mě taky dost podepsali, páč mě rodiče přestali zvládat. Moje
výchova se jim dost vymkla z rukou. Takže co si pamatuju o mym tátovi je to, že to byl
alkoholik. Hodně ho bavily ženský, takže mámu podváděl, ale to bylo na skoro pořád.
Věděl jsem to i já a ona to věděla taky. Ony byl z Řecka a hrál hodně dobře hokej. Moje
máma byla dost úzkostlivá, ale jinak hrozně hodná. Všechno tátovi snášela, až se s ní jeden
den rozved. Táta se pak léčil s alkoholem, teďka tvrdí, že abstinuje. Já mu věřim, tak snad
to tak bude. Moje máma si pak nabrnkla jinýho, ale měla dost smůlu, páč to byl podobnej
tragéd jako můj táta, půjčoval si peníze, teďka dluží strašnejch peněz a je ve vazbě za
zpronevěru. Hodně mě ovlivnil můj bratranec, ten fetuje a je to gambler. Já s nim trávil
hodně času, byl to takovej můj učitel. Ze školy si toho moc nepamatuju jen to, že sem měl
dost problémy s učením už na prvním stupni, měl jsem totiž všechny možný nějaký ty dys a
hyperaktivitu, takže sem dlouho nevydržel sedět a pořád sem prej běhal po třídě. To jsem
taky trpěl hodně úzkostma, nechtělo se mi do školy a tak, takže mě máma vzala k
psychologovi. Všechny moje problémy nějak začaly, když jsem vyšel základku.
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Myslim, že to bylo hodně faktorů, který mě v mym životě ovlivnily a tak nějak udaly
směr mýmu životu a to to, že jsem dostal od táty na dva měsíce byt a bar, kterej sem měl
hlídat a vést, začal sem strašně chlastat a hrát gambling, tou dobou sem chodil na učiliště,
ale tam mě vyhodili za krádeže a rvačky v opilosti, já měl hodně problémů se zákonem,
celkem vlastně 3 podmínky za ublížení na zdraví a výtržnictví pod vlivem, 2 alternativní
tresty, jeden byl amnestovanej a teď sem v podmínce za výtržnictví. Hodně sem taky v tu
dobu střídal holky, s kamarádama sme se vsázeli, kdo jich přefikne víc. Další důležitej
faktor byl ten, že sem přestal hrát hokej a dal se na bojový sporty, hodně sem si začal věřit
a v opilosti sem se rval, pamatuju si, že sem si vysloužil pověst magora.“
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Já jsem hodně chlastal, jakože často až do bezvědomí. Myslim, že hulit trávu jsem

pak začal někdy okolo 15 let na střední, k tomu mě dovedli moji dva učitelé, byli mladí a
hodně jsme s nima jezdili na různý výlety a exkurze, oni hulili trávu. Byli našimi vzory,
takže jsme hulili s nima. V tý době jsem si našel přítelkyni, fakt sem ji hodně chtěl a hodně
jsem jí miloval, jenže mě pak opustila kvůli mýmu kámošovi, ten hodně fetoval a ona s ním.
Jezdil jsem pak do Prahy do klubů, kde sem bral extázi. Vždycky sem ale kvůli sportu
dokázal na nějakej čas přestat. Ale většinou jsem do toho zase spadnul, většinou kvůli
nějaký holce.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Moje babička mi po střední škole dala 500 000, abych jako měl něco do začátku,

jenže já to všechno prohrál v automatech. Vždycky jsem se strašně zfetoval a prohrál
hodně peněz, ty drogy mě v tom hráčství hodně motivovaly.
Potom sem prohrál dalších 400 000, který sem si půjčil, v týdle době sem začal
přemejšlet nad sebevraždou, cejtil sem, že moje síla zfetovat se a potom hrát je silnější než
já a nemoh sem to nijak ovládnout, takže sem si jednoho dne sem si řek, že jestli si ještě
půjčím prachy na gambling, půjdu se léčit a to jsem vlastně dodržel.
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Protože jsem cítil, že drogy pro mě byly takovou motivací hrát, na hraní sem měl
chuť vždycky, když jsem se zfetoval, takže jsem šel po příčině.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Nejdřív sem se léčil v Bohnicích, odtamtuď mě po 3 měsících přeložili sem do

Magdy. Takže tohle je moje jakoby prvotní léčba a doufám, že i taky poslední.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Chtěl bych si tady utřídit svoje priority, najít sám sebe, vlastně jakoby zjistit co

vlastně chci v životě dělat. Získat jiný pohled na svět a taky sám na sebe, chci se pochopit.
Chtěl bych si taky upevnit vztahy s rodinou a zapracovat tady sám na sobě, abych byl
odolnej a uměl odolávat bažení a spouštěčům.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Hlavně všichni tady, jsme tady jako jedna rodina, cejtim se tady dobře. Všichni se

navzájem držíme a taky můj otec, ten mě hodně podporuje. Podporuje mě můj pravej otec.
Máma ta se mi zatím neozvala.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Chtěl bych být hlavně samostatný a nezávislý. Najít si hlavně vlastní práci a stát

se nezávislým, chtěl bych začít od nuly úplně v jiném městě, někde kde mě nikdo nebude
znát a nebude mít předsudky a taky bych hlavně chtěl dodělat vysokou školu.“
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Analýza rozhovoru
Daniel byl velice citlivý, hodně intenzivně prožíval všechny negativní události,
které v komunitě nastaly. Rád s ostatními řešil jejich problémy a motivoval je k
pokračování v léčbě. Daniel si velice zakládal na svém vzhledu, volný čas trávil převážně v
posilovně. S ostatními klienty Daniel vycházel velmi dobře, byl družný a společenský.
Daniel byl v dětství velice hýčkaný, dle jeho slov, se tento fakt odrazil později i na
jeho chování. Otec Daniela byl alkoholik a žil promiskuitním životem. Daniela hodně
ovlivnil jeho bratranec „... můj bratranec, ten fetuje a je to gambler. Já s nim trávil hodně
času, byl to takovej můj učitel.“ Danielovi v dětství diagnostikovali SPU12 a trpěl
úzkostmi. Dle Danielových slov se jeho život změnil poté, co od otce dostal na starost
hlídat bar a byt. Daniel začal intenzivně pít alkohol, hrál na automatech, žil promiskuitním
životem, několikrát také dostal podmínku za výtržnictví a ublížení na zdraví pod vlivem
alkoholu.
Daniel poprvé užil marihuanu ve svých 15 letech, je velice zajímavé a ojedinělé, že
k užívání marihuany ho přivedli učitelé na střední škole, poté Daniel užíval především
extázi.
Daniel se rozhodl pro léčbu drogové závislosti hlavně kvůli tomu, že drogy bral
jako příčinu svého hraní na automatech: „vždycky jsem se strašně zfetoval a prohrál hodně
peněz, ty drogy mě v tom hráčství hodně motivovaly. Potom sem prohrál dalších 400 000,
který sem si půjčil, v týdle době sem začal přemejšlet nad sebevraždou, cejtil sem, že moje
síla zfetovat se a potom hrát je silnější než já a nemoh sem to nijak ovládnout.“
Daniel si prošel léčbou v psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud ho po 3 měsících
přeložili do TK Magdaléna, je to tedy, na rozdíl od většiny klientů TK Magdaléna, jeho
prvotní léčba. Daniel od léčby v TK Magdaléna očekává, že si zde utřídí své priority,
zlepší vztah se svou rodinou a naučí se zde odolávat chuti na drogy.
Při léčbě Daniela podporuje jeho vlastní otec a klienti TK Magdaléna.

12 SPU – specifické poruchy učení
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Daniel se o svém otci zpočátku nevyjadřoval pozitivně, jejich vztah se prý zlepšil
až poté, co se Danielův otec začal léčit na protialkoholní léčebně. Nyní ho otec v komunitě
navštěvuje. Dle Danielových slov na komunitách bylo znát, že Daniel si svého vztahu s
otcem váží a jeho podpora ho při léčbě velice motivuje.
Daniel by po ukončení léčby v TK Magdaléna chtěl být hlavně nezávislý, začít
nový život a dodělat si vysokou školu.

Petra (narozena v roce 1980, věk 35 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna: 17. 4. 2015, v komunitě 6 měsíců, 1. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Moje máma byla velice zodpovědná žena, hezky se o nás s bráchou starala. Táta

chodil často do hospody, mojí mámu podváděl, prostě si žil svůj život, do kterého nás
nezahrnoval. K mámě se choval dost hnusně, někdy jí i dost zbil, když se vrátil z hospody. S
mojim bráchou sme se dost hádali, měla jsem na něj vztek, že on je ten silnější. Máma se
ho dost zastávala. Teď máme s bráchou dobrý vztah, ale moc blízký si nejsme. Někdy mu
zavolám, ale nemáme si moc co říct. Mámy mi bylo líto, ale nemohla jsem nic dělat, dost
jsem od rodiny utíkala. Chtěla jsem žít sama lepším životem než oni. Přála jsem si mít
velkou rodinu a skvělého manžela, který mě bude mít rád a bude na mě hodnej, no přesně
tak, jak je to v těch pohádkách. Máma byla asbtinentka, vůbec se nedotkla alkoholu, táta
hodně pil a kouřil a můj brácha začal dost brzo kouřit trávu.
Nějakym zázrakem se mi podařilo dodělat školu, pak jsem se rozhodla, že půjdu na
hotelovku.“
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Já jsem se ke droze poprvé dostala v 9. třídě a byl to pervitin. Chodila jsem na

výběrovou školu, kde byly samý slušný děti a děti bohatejch rodičů a tak.
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S nikým jsem si tam moc nerozuměla, měla jsem nejlepší kamarádku mimo školu a
ona brala drogy, jela na pervitinu, tak jsem začala fetovat s ní, moc se nám to líbilo, takže
jsme zatahovaly školu a jezdily jsme na naší chatu fetovat, pak jsem šla na hotelovku a
tam jsem si našla nový kamarády, který taky fetovali. Byla to taková dobrá partička, ale
brali tam všichni. Chodili jsme na techno, kde jsme brali pervtitin, tripy, extázi a hulili
trávu. Bylo to dost náročný období, zatahovala jsem školu, a tak jsem měla problémy s
absencema, nakonec mě i kvůli nim vyhodili ze školy. Bydlela jsem u kamarádky, která
brala heroin. Jenže jednoho dne se předávkovala a zkolabovala. Odvezla jí sanitka, měla
dost na mále, takže s heroinem přestala. Mě to ale nějak neodradilo, jela jsem v tom dál.
Věděla jsem, že mě se to stát nemůže, měla jsem to pod kontrolou, ale dost jsem se v sobě
přepočítala. Pak jsem se přestěhovala zpátky k rodičům, tam jsem si jednou šlehla tak, že
jsem upadla do bezvědomí. V tomhle stavu mě našel brácha a zavolal záchranku. Moji
rodiče se tehdy poprvé dozvěděli o tom, že jsem feťák, řekli jim to v nemocnici. Pak mě od
tý doby drželi dost pod dohledem. Zkoušeli dělat všechno možný, jezdila jsem po všech
doktorech a léčitelích. V tu dobu jsem nefetovala, byla jsem čistá asi 10 let. Našla jsem si
práci v hotelu, kde jsem připravovala hostům pokoje. Jenže pak jsem potkala bejvalýho
kamaráda z tý party a začala jsem s nim chodit, on fetoval a bral heroin, takže jsem do
toho zase spadla.
Najela jsem zase na pervitin. Spolu jsme se tenkrát rodzhodli, že přestanem a
dokázali jsme bejt 3 roky čistý, kouřili jsme jenom trávu, jenže pak se se mnou rozešel,
protože si našel někoho jinýho. Takže sem zůstala sama a znova začala fetovat. Bydlela
jsem, kde se dalo, domů jsem se vrátit nechtěla a hodně jsem střídala práce, většinou
někde v baru nebo nějakým pajzlu jsem dělala servírku, ale nekradla jsem. Vydělávala jsem
jenom na drogy, nic jinýho jsem nepotřebovala, jenže pak sme se k sobě zase vrátili a
začali sme spolu konat trestnou činnost a okrádali sme cizince. Já měla vždycky prostě
smůlu na chlapy, lákali mě takový ty grázlové, to mě hrozně lákalo, lákala mě ta
zvrácenost, to že prostě nejsou svatoušci, a že s nima zažiju hodně vzrušení.
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Ze začátku to s timhle přítelem taky vypadalo, jakože pohodička a krásnej vztah,
potom co jsme někoho okradli, měli jsme hodně peněz a tak jsme se mohli zfetovat, jenže
pak to šlo prostě do háje. On začal hrát bedny a všechny peníze, který sme spolu nakradli
tak strkal tam a mě to hrozně vadilo, protože to vlastně byly naše společný peníze, a tak
sme se hodně hádali, já jsem mu dělala scény na veřejnosti a on mně taky.
Pak mě zavřeli do vězení za krádež, byla sem tam 9 měsíců a tam jsem byla úplně
čistá a on se na mě vyprdnul, vůbec mě nijak nekontaktoval, nic, pak sem zjistila, že si
prostě užívá někde jinde a já už mu nejsem dobrá, jenže ještě vlastně než mě pustili, tak
zavřeli za krádeže jeho a když byl on ve vězení a já na svobodě, tak mi začal zase psát a já
sem mu odpustila, vlastně sem mu odpustila vždycky a ani teďka necítím nějakou velkou
zlost na něj a pak to pokračovalo, když jsme byli oba na svobodě, tak sme se zase dali
dohromady a bylo to zase super, jenže mně pak začalo bejt strašně špatně a to jsem vlastně
pak u doktora zjistila, že sem ve 4. měsíci a bylo už pozdě na potrat a já sem vlastně ani
nechtěla, nějak jsem si to pořád neuvědomovala a čekala sem, že to prostě samo odejde a
fetovala jsem dál a pak sem prostě jednou porodila, na ten den si pamatuju, přítel mě
nechal v tramvaji a jel za kámošema si šlehnout a já sem tam tenkrát málem porodila,
nějaká pani mě odvedla do porodnice. V porodnici mě navštěvovala máma a chtěla, abych
si to dítě nechala, jenže já byla rozhodnutá, že ho dám k adopci a že budu fetovat dál,
protože sem si uvědomovala, že by bylo jenom na obtíž. Chtěla jsem se vrátit k tomu
samýmu životu, zase bejt s přítelem a fetovat.
Ale teďka si to fakt vyčítám, že sem ho dala k adopci a hrozně mě třeba zajímá, jak
by vypadal, jestli je mi podobnej a tak. A pak sem se vrátila zase k příteli a kradli jsme
dál.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Rozhodla jsem se jít léčit, když jsem měla znova nastoupit do vězení, chtěla jsem

vězení uniknout. Doprovodil mě tam přítel na léčbu.“
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•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Takže jsem nastoupila na detox k Apolináři a pak do TK Červený dvůr, jenže

odtamtuď sem utekla, no a pak sem vlastně do Magdy.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Chtěla bych si nějak utřídit a ujasnit ty vztahy s chlapama, já se v tom pořád

prostě ztrácim, ale nejsem si ničím jistá, jako jestli s tim bývalým mám omezit kontakt, na
jednu stranu vim, že bych měla, ale na druhou stranu mě pořád láká být s ním. Chtěla bych
se to tady naučit se soustředit a být za sebe konečně zodpovědná a nedělat ty chyby, který
sem dělala.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Jsem v kontaktu s mojí mámou, ta mě podporuje a je vlastně jediná a podporovala

mě vždycky. Přítel se mi od té doby neozval.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléna
„Až tady dokončim léčbu, chtěla bych si udělat kurs pečovatelské služby a pak

pracovat jako pečovatelka. Chtěla bych se taky pak vrátit k mámě, protože si nedokážu
představit život bez ní. Chtěla bych taky žít normální život a umět chodit do práce a starat
se o sebe a o svý okolí a být spokojená i bez drog.“
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Analýza rozhovoru
Petra na mě působila jako velice tichá a citlivá žena. Při komunitách se vyjadřovala
úsporně a pouze tehdy, když byla jmenovitě tázána. Petra měla stále ve svých názorech
chaos a z jejího vyjadřování a chování jsem měla pocit, že doposud není pevně rozhodnuta,
zda chce v komunitě zůstat a léčbu dokončit. Petra v průběhu mé stáže porušila několik
pravidel, čímž ztratila důvěru a podporu u ostatních členů komunity, hlasovalo se také o
jejím vyloučení z komunity. Při rozhovoru se Petra často vracela k tématu vztahů s muži,
bylo to téma, které je pro ni v životě patrně důležité a ve kterém stále nemá jasno.
Dětství Petra neměla zcela idylické, dle jejích slov, v rodině nefungoval otec, který
pil a nevhodně se choval k ostatním členům rodiny, hlavně k její matce - „Táta chodil
často do hospody, mojí mámu podváděl, prostě si žil svůj život, do kterého nás
nezahrnoval. K mámě se choval dost hnusně, někdy jí i dost zbil, když se vrátil z hospody.“
Petra začala užívat drogy v 9. třídě, prvně užila pervitin. Velice ji ovlivnila její kamarádka,
která také brala drogy. Od té doby si vyhledávala přátelé z drogového prostředí, se kterými
trávila volný čas a užívala drogy: „chodili jsme na techno, kde jsme brali pervtitin, tripy,
extázi a hulili trávu. Bylo to dost náročný období, zatahovala jsem školu, a tak jsem měla
problémy s absencema, nakonec mě i kvůli nim vyhodili ze školy.“ Petra během své
drogové kariéry dokázala několik let abstinovat, spouštěčem pro ni však byli vždy přátelé
či nepovedené vztahy. Během svého života Petra otěhotněla a porodila dítě, avšak ani tato
událost nebyla pro Petru dostatečným motivem pro abstinenci od drog. Během těhotenství i
nadále drogy užívala. Dítě poté dala k adopci a nejevila o něj zájem, chtěla se vrátit ke
svému drogovému životu. Podporou v těchto těžkých chvílích byla pro Petru její matka.
Petra byla několikrát odsouzena k VTOS 13 za krádeže. Tento fakt ji také přesvědčil
k léčbě, pro kterou se rozhodla právě z toho důvodu, aby unikla VTOS, kam měla kvůli
krádeži opět nastoupit.
Petra nejprve absolvovala detox v oddělení pro léčbu závislostí u Apolináře a poté
nastoupila do psychiatrické léčebny Červený Dvůr, kde léčbu nedokončila.
13 VTOS – výkon trestu odnětí svobody
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Důležitou kapitolou v životě Petry jsou muži, kteří ji často jen využívali. Ona však
jejich chyby přehlížela a omlouvala. Tento fakt si však Petra, dle mého názoru,
neuvědomuje doposud, což je zřejmé z jejího vyprávění „... já se v tom pořád prostě
ztrácim, ale nejsem si ničím jistá, jako jestli s tim bývalým mám omezit kontakt, na jednu
stranu vim, že bych měla, ale na druhou stranu mě pořád láká být s ním.“ Petra od léčby v
TK očekává hlavně to, že si zde ujasní své vztahy s muži.
Pro Petru je velice důležitá její matka, která ji při léčbě jako jediná podporuje, to
také dokládají její slova, ve kterých se vyjadřovala ke svým plánům po dokončení léčby:
„Chtěla bych se taky pak vrátit k mámě, protože si nedokážu představit život bez ní.“

Milan (narozen v roce 1991, věk 24 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna 22. 6. 2015, v komunitě 4 měsíce, 1. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Já se narodil v Německu, protože moje máma si našla Němce a udělali si mě,

jenže pak se s nim máma asi nějak pohádala, to mi nikdy nevyprávěla a odstěhovala se
zpátky do Mariánskejch Lázní. Tátu jsem nikdy nepoznal, protože máma o něm nechtěla
mluvit, byla na něho hodně naštvaná. Jsem jedináček, máma si pak už další dítě
nepořídila, to mě trochu štvalo, protože sem si neměl doma s kym hrát. Máma mi
vyprávěla, že jsem se narodil přidušený, hodně se o mě bála, protože jsem byl i dost
nemocnej, měl jsem žloutenku, kapavku.
Když jsem byl větší, začala mě dost zajímat hudba a spíš taková ta tvrdší. Učil jsem
se na hodně hudebních nástrojů, třeba na kytaru, piano, to mi dost šlo a i mě to hodně
bavilo, tak jsem si s klukama, jako s kamarádama, založili kapelu a hráli jsme hlavně
punk, tak jsem i začal žít – punkově.
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Myslel jsem si, že jsem děsnej frajer. Nic mě nebavilo, měnil jsem školy, nějak jsem
se v tý době hledal a nemoh se najít. Začal jsem poslouchat techno a pak sem si našel
práci v restauraci. V tý restauraci to vypadalo taky hrozně, můj šéf byl alkoholik, takže
chodil do práce nametenej a dost lidí tam smažilo.“
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Poprvé jsem zkusil drogu, to mi bylo asi 14 let, seznámil jsem se s partičkou dost

zvláštních lidí, píchali si perník a já si ho začal píchat taky. Snažil jsem se to před okolím
utajit, aby to na mě máma ani přítelkyně nepoznaly. Chvíli se mi všechno dařilo tajit, ale
pak to všechno prasklo. Začal jsem mít i problémy s policií kvůli mejdanům, nezletilejm
holkám, kvůli tomu sem měl taky dost problémy s přítelkyní, s tou jsem jen hulil trávu.
Máma to všechno zjistila a odvezla mě do diagnostickýho ústavu a pak jsem byl převezenej
do výchovňáku na Klíčov. Tam se mnou měli dost problémy, dělal sem jim naschváli a
utíkal. Když mě propustili, vrátil jsem se do práce a k přítelkyni, chtěl jsem žít úplně
normální život a bejt štastnej, jenže mi to asi nebylo souzený. V práci to začalo krachovat,
takže mě vyhodili, změnili se i všichni zaměstnanci a byl tam novej šéf, byl jsem z toho dost
vyřízenej, a tak sem se vrátil k drogám, fetoval jsem hodně, hlavně jsem tim zaháněl ten
spackanej život, kterej sem měl, jenom na drogách sem na to všechno zapomněl a bylo mi
dobře. V týhle době se na mě vykašlala i máma, vůbec se o mě nezajímala a taky sem se
dost hádal s přítelkyní. Měl jsem velký deprese, který sem zaháněl drogama, taky jsem
vůbec nikam nechodil, byl sem zavřenej doma.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Přítelkyně se se mnou chtěla rozejít, řekla, že se musim jít léčit nebo odejde. Tak

sem začal docházet ambulantně do Sananimu, jenže to mi dlouho nevydrželo. Můj stav se
zhoršoval, byl jsem na tom špatně i hodně fyzicky, a navíc jsem začal mít šílený
halucinace.
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Jednou jsem měl děsnou halucinaci, že je mi přítelkyně nevěrná, viděl jsem, jak mě
všude podvádí, tak sem ji ztropil strašnou scénu a zfetovanej sem jí zmlátil, toho teď zpětně
hodně lituju, ale prostě sem byl blbec. Ona na mě pak zavolala policii a vyhodila mě z
bytu, tak jsem skončil na ulici. Byl jsem úplně na dně a chtěl se ufetovat k smrti, několikrát
jsem se i pokusil o sebevraždu, ale nikdy mi to nevyšlo, já jsem se i dost bál o sebe.
Nakonec jsem skončil v Naději jako bezdomovec.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Pak sem byl v Horních Beřkovicíh, pak zase ambulantní léčba, jenže pak jsem do

toho znova spadnul a začal nanovo, byl to takovej začarovanej kruh, hlavně jsem byl úplně
sám, nikdo mi tenkrát nepomáhal. Moje máma mi pomáhala a podporovala mě jen tehdy,
když jsem se léčil, když jsem v tom jel, tak o mě nejevila zájem. Na nějaký ambulantní
léčbě jsem se dozvěděl o Magdě a rozhodl jsem se, že už to musim zvládnout, jinak se
ufetuju k smrti. Šel jsem na detox k Apolináři a pak nastoupil sem.“
ŽIVOT V TK MGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Doufám, že přestanu mít chutě a trpět těma děsnejma depresema a taky doufám,

že mě to tady naučí být víc zodpovědnej a nějak najít sebe a to, čeho bych chtěl v životě
docílit.“

•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Hodně mě podporuje moje máma a ta je vlastně jediná, jezdí sem do Magdy a já

jsem za to hrozně rád, na mě jak se to říká... nezanevřela. Hodně mně pomáhá ta
představa, že venku na mě někomu záleží. Hodně věcí jsme si taky vyjasnili při společný
setkání, který jsem teď nedávno s ní absolvoval.“
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ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Rád bych si změnil život, vyřešil svoje dluhy a hlavně zjistil, proč mě tak drogy

lákaj a proč mě přitahuje zvrácený styl života a deprese. Myslím, že je to dost spojené s
mym sebevědomím a sebedůvěrou, taky bych rád obnovil vztah s matkou a našel si k ní
zase cestu. Dál bych chtěl bydlet jako normální člověk a najít si přítelkyni a vést normální
život.“

Analýza rozhovoru
Milan na mě již od počátku působil velmi tajemně. Při společných komunitách
zůstával v ústraní, vyjadřoval se velice úsporně. Svůj volný čas trávil často sám,
nevyhledával společnost ostatních členů TK. Při rozhovoru byl však ochotný. Bylo znát, že
rád o svém životě vypráví.
Milan vyrůstal pouze se svou matkou, otce nikdy nepoznal. Pro Milana je velice
důležitá hudba, několikrát si i na toto téma bral skupinu a rád si o hudbě povídal. Dle slov
Milana ho hudba také ovlivnila v jeho stylu života „...tak jsem si s klukama, jako s
kamarádama, založili kapelu a hráli jsme hlavně punk, tak jsem i začal žít – punkově.
Myslel jsem si, že jsem děsnej frajer. Nic mě nebavilo, měnil jsem školy, nějak jsem se v tý
době hledal a nemoh se najít.“ Milan poprvé užil drogu ve svých 14 letech, kdy si
intravenozně aplikoval pervitin, v tom ho ovlivnila skupina přátel a jeho kolegové v práci.
Milan drogy užíval z toho důvodu, že si chtěl navodit iluzi šťastného života a
zahnat deprese, kterými od dětství trpěl. Důvodem toho, proč se Milan rozhodl léčit, byla
jeho přítelkyně a špatný fyzický stav. Milan se během vyprávění zmínil i o sebevražedných
pokusech, které mu nevyšly, důvodem byl i jeho vlastní strach o svoji osobu.
Jak je pro uživatele drog příznačné, i Milan si prošel několika léčbami –
adiktologická ambulance Sananim, psychiatrická léčebna Horní Beřkovice. Ty však
nedokončil a několikrát zrecidivoval.
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Milan očekávání od léčby v TK Magdaléna nejsou nikterak výjimečné – rád by
přestal mít chutě, nabyl zodpovědnosti a ujasnil si cíl svého života.
Pro Milana je velice důležitou osobou jeho matka a je zřejmé, že její podpora
Milana v léčbě velmi motivuje: „...jezdí sem do Magdy a já jsem za to hrozně rád... hodně
mě pomáhá ta představa, že venku na mě někomu záleží.“, rád by také zlepšil vztah mezi
nimi.
Milan touží po vysvětlení příčiny, proč ho láká zvrácený styl života, deprese a braní
drog. Po dokončení léčby by chtěl vést „normální“ život – najít si přítelkyni a bydlení.

Petr (narozen v roce 1986, věk 29 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna: 19. 2. 2015, v komunitě 8 měsíců, 2. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Já jsem dětství moc hezký teda neměl. Můj otec spáchal sebevraždu, když mi bylo,

myslim, 5 let. Jediný, co se mi zachytilo v paměti, jsou vzpomínky, jak mojí mámu bil,
někdy se fakt neznal. Takže jsem vyrůstal jenom s mámou, bydleli jsme na venkově, máma
mi dovolovala dost věcí, nedokázala si moc dupnout a byla na mě asi až moc hodná,
dovolovala mi všechno. Já jsem s mámou moc doma nebyl, hodně jsem trávil čas s
kámošema venku. Bydleli jsme v malý vesničce, kde se všichni znali, tam jsem taky chodil
do školy na základku, tam jsem měl dost problémy, učení mi moc nešlo. Když jsem se
narodil, tak mi máma říkala, že jsem byl při porodu přidušenej, od toho mám asi tu mojí
hyperaktivitu.
Máma si se mnou asi užila, když nad tim tak přemýšlím, nebyl jsem takový to hodný dítě,
kterym by se mohla před sousedama chlubit. Ona mojí výchovu, myslim, vzdala, byla
hodně unavená a už jí nezbývala moc síla. Takže jsem si v podstatě dělal, co sem chtěl.“
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•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Kouřit jsem začal na základce, tenkrát, myslim, že mi bylo okolo 12, no a pak

jsem hned okolo 13 let přešel na perník a hned jsem si ho začal píchat. Pamatuju si, že
jsem nějak v tý době končil základku, kterou jsem nakonec udělal, ale kvůli velkejm
absencím mi to nechtěli dát. No a k tomu braní ještě – já se tenkrát chytil dost zkažený
partičky lidí, všichni tam fetovali, jeli na perníku a já jsem si říkal, proč ne?! Tak jsem to
zkusil taky a pěkně jsem do toho spadnul, ale ze začátku jsem se cejtil nejvíc v pohodě,
přišlo mi, že sem konečně šťastnej. V 16 jsem se pak odstěhoval od mámy, ona na tom
tenkrát byla dost špatně se zdravím a krátce na to umřela. Jak jsem se odstěhoval, tak jsem
bydlel s tou partičkou u jednoho týpka, kterej vařil perník a pak ho prodával, mně se to
dost líbilo, takže jsem se to od něj naučil a vařil jsem taky. Tenkrát jsem ještě dělal
automechanika, jako školu, ale nedokončil jsem jí, protože mě kvůli dealování drog a
absencím vykopli. Na tohle období si dost jasně pamatuju, jel jsem v tom až po uši a píchal
jsem si dost velký dávky a do toho vařil. Celkem mě to uživilo, takže jsem nemusel nikde
krást jako moji kámoši, jenže jak jsem to přeháněl s těma dávkama, tak jsem měl dost velký
psychozy. Vždycky to probíhalo úplně stejně, zfetoval jsem se a pak jsem vyrazil do ulic,
kde jsem se bavil tím, že jsem rozbíjel auta a dělal výtržnosti. Tohle se táhlo asi 2 roky, pak
jsem dostal podmínku a byl jsem stíhanej za krádeže aut, výtržnosti a agresi, v týhle hrozný
době jsem si taky našel přítelkyni, ta nefetovala. Seznámili jsme se na jedný párty mýho
kámoše a hned spolu začali chodit, jenže jsme to tenkrát moc neřešili a ona téměř po
měsíci našeho vztahu otěhotněla.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Asi to přítelkyně těhotenství, já z týhle zprávy tenkrát byl hrozně štastnej, já jsem

už od mala děti měl hrozně rád a dítě sem vždycky chtěl, taky jsem si myslel, že mě to dítě
dostane z drog, protože budu mít víc starostí a na drogy nebudu mít čas.
Těch 9 měsíců, co byla Lenka těhotná, jsem drogy dost omezil, už jsem si ani
nepíchal, jen jsem si sem tam zahulil trávu. Jenže osudný bylo, když se vedle do bytu
přistěhoval vařič drog, kterýho jsem znal z dřívějších časů a znovu jsem do toho spadnul.
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To už byl Robin na světě a já jsem zase v tom začal lítat, vždycky jsem odešel z
domu a vrátil se třeba po 5 dnech, jenže to mi přítelkyně samozřejmě odmítala snášet, a
tak se odstěhovala ke svým rodičům a chtěla se mnou úplně přerušit kontakt. Její rodina
nevěděla, že fetuju, ona jim to nikdy neřekla a oni to na mě prostě nepoznali. No a já je
chtěl hrozně vidět, hlavně mýho syna, tak sem se za nima rozjel, dodneška to mám úplně
před očima, jak to probíhalo. Protože mě její rodiče jí i syna zapírali a říkali, že tam není,
ztropil jsem tam strašnou scénu, tenkrát si pamatuju ty hlavy všech těch vytřeštěnejch lidí z
toho paneláku, jak na mě civí. Nakonec jsem si vymohl, že s ní můžu alespoň chvíli mluvit
a ona mi řekla, že jestli se nebudu léčit, že mě už v životě nechce vidět, tak jsem se prostě
sbalil a hned ten den jsem šel do K- centra a už to jelo kolečko.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„No pak Červený Dvůr, tam mě vyhodili, takže pak jsem šel do Horních Beřkovic,

jenže tam jsem si dal dávku a zase jsem byl vyhozenej, což pro mě byla poslední kapka a já
jsem do toho znova spadnul a odehrávalo se to samý zase dokola - drogy, vaření, krádeže,
výtržnosti, jenže pak mě po nějakým čase zase bylo líto, že nevidim Robina a začalo se mi
stýskat čím dál víc, takže jsem zase šel do k centra, pak na detox a pak Magdaléna a teďka
jsem tady a doufám, že to zvládnu do konce.“

ŽIVOT V TK MAGDALÉN
•

Očekávání od léčby
„Tak je jasný, že doufám, že se zbavim úplně myšlenek na drogy, a hlavně chci se

tady naučit být zodpovědnej sám za sebe a za ostatní, abych moh pak co nejlíp vychovávat
svýho syna. Chtěl bych taky získat nějakej řád v životě, chtěl bych tyhle věci, co tady
děláme, dělat pak i doma s mojí přítelkyní a synem. Taky bych se chtěl naučit víc ovládat v
některejch situacích a hned prostě nevylítnout.“
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•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Oporou sou pro mě tady všichni v komunitě a hlavně moje přítelkyně s mym

synem. Hodně si voláme a už tady několikrát za mnou byli. Hlavně kvůli nim to tady musim
dokázat. Nejlepší bylo, když tu Robin byl na víkend, hodně jsme si to tady spolu užili.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Chci se zase zapojit do rodinnýho života, protože mi oba dva moc chybí a chtěl

bych samozřejmě už do konce života bejt čistej, to by mi úplně stačilo.“

Analýza rozhovoru
Petr byl v době mé stáže v TK nejdéle ze všech klientů. Působil velice sebejistě,
nebál se otevřeně mluvit o nepříjemných tématech. Na komunitách byl rád středem
pozornosti, často si bral slovo a ke všemu se vyjadřoval. Byl pevně rozhodnutý, že léčbu
zvládne a dokončí. Petr měl v některých situacích problém se sebeovládáním, nedokázal
přijímat rozdílné názory ostatních, rád ostatní řídil a napomínal je. Kvůli své povaze měl
Petr několikrát neshody s ostatními členy komunity.
Petr vyrůstal převážně se svou matkou, která byla, dle jeho slov, velice
benevolentní a vše mu dovolila. Na otce má Petr nepříjemné vzpomínky – bil jeho matku.
Otec Petrovi zemřel, když mu bylo 5 let.
Petr poprvé užil drogu ve svých 13 letech, kdy si začal intravenozně aplikovat
pervitin. Petr je jeden z mála klientů, kteří svou drogovou kariéru nezapočali kouřením
marihuany. Petr v té době trávil čas s „přáteli“, kteří užívali a vařili drogy. Drogy Petrovi
zpočátku přinášely pocit štěstí a staly se pro něj zdrojem obživy. Do jeho života však
přinášely i stinné stránky „jenže jak jsem to přeháněl s těma dávkama, tak jsem měl dost
velký psychozy.
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Vždycky to probíhalo úplně stejně, zfetoval jsem se a pak jsem vyrazil do ulic, kde
jsem se bavil tím, že jsem rozbíjel auta a dělal výtržnosti ...byl jsem stíhanej za krádeže
aut, výtržnosti a agrese ...“
Petr se rozhodl omezit užívání drog kvůli své přítelkyni, která s Petrem přišla do
jiného vztahu. Syn je pro Petra velice důležitý a stal se pro něj hlavním motivem k léčbě.
Petr prošel několika léčbami – psychiatrická léčebna Červený Dvůr, psychiatrická
nemocnice Horní Beřkovice. V těchto léčebnách Petr svou léčbu nedokončil a
zrecidivoval, poté nastoupil na detox a do TK Magdaléna.
Petr od léčby očekává hlavně to, že zde zapomene na drogy, naučí se sebeovládat a
získá zde zodpovědnost.
Pro Petra je velice důležitá jeho přítelkyně a syn Robin, kteří ho také při léčbě
podporují a rád by se k nim po absolvování léčby vrátil. To také dokládají jeho slova o
plánech po ukončení léčebného programu „Chci se zase zapojit do rodinnýho života,
protože mi oba dva moc chybí a chtěl bych samozřejmě už do konce života bejt čistej, to by
mi úplně stačilo.“ .

Dana (narozena 1992, 23 let, nástup do terapeutické komunity Magdaléna 9.
10. 2015, v komunitě 16 dní, 0. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Já jsem se narodila hrozně brzo, máma říkala, že někdy v 7. týdnu těhotenství,

takže jsem nebyla ještě úplně dovyvinutá, no a pak mi nějak dost časně, myslim, že tak
okolo 5 let mi diagnostikovali ADHD. No, moje rodina byla dost dobře finančně zajištěná,
moje máma pracovala jako zdravotní sestra a táta byl dost prosperující obchodník s
hnojivem. Byla jsem sama, neměla jsem žádného sourozence, takže si mě rodiče dost
hýčkali a rozmazlovali, což na mně bylo taky dost vidět, protože jsem už od mala byla
hodně tlustá.
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Máma s tátou to mezi sebou neměli moc dobrý, pamatuju si, že se hodně hádali a
často mě brali jako terč. Někdy to fakt nebylo hezký, lítaly facky a pohlavky. Táta mlátil i
mě, měla jsem od něj dost modřin. Moje máma byla hodně rozdílná od mého táty, ona byla
totiž o dost mladší než táta a měla jiné záliby. Ráda chodila s kamarádkama na kafe a do
společnosti, byla ráda, když měla okolo sebe hodně lidí. Táta ji za to dost nadával a
nazýval jí děvkou. Z rodiny mám asi nejradši mojí mamku a prababičku, ta už je hodně
stará, ale pořád se s ní dá hezky povídat, ona mě má taky hodně ráda, říká, že jsem její
nejoblíbenější vnouče, ona totiž o mym fetování nic neví a já hrozně doufám, že se to taky
nikdy nedozví. Podle mě jsou moje rodiče sobečtí snobové a materialisti, vždycky hodně
kladli důraz na finanční zajištění rodiny, hodně se honili za penězma. Od mala mi do všeho
kecali a organizovali mi život, pletli se do mejch vztahů, do mejch zájmů. Když nad tím
někdy přemýšlím, mám pocit, že si kompenzovali na mě to, čeho sami nebyli schopní.
Máma pro mě vždycky chtěla to nejlepší, hlavně chtěla, abych si našla zaopatřenýho
chlapa, protože vždycky říkala, že peníze jsou základ všeho. Asi v 5 letech jsem zjistila, že
mám ještě dva nevlastní sourozence, protože otec měl před námi ještě jinou rodinu. Zjistila
jsem to tak, že se jednou večer moje rodiče zase hrozně hádali a máma tátovi tenkrát řekla,
aby si radši sbalil svoje věci a táhnul za svojí rodinou. Takže mám ještě dva bráchy, který
jsou mnohem starší než já, ale jsou pro mě v životě hodně důležitý, protože mít sourozence,
to byl můj sen od mala.
Ve škole jsem nikdy neměla dobrý vztahy se spolužákama, dost se mi kvůli mojí
tloušťce posmívali, ale je pravda, že já jsem všema taky dost opovrhovala. Neměla jsem
zájem se s nima bavit, takže jsem si vždycky našla jednu kamarádku, na kterou jsem se
upla a ta mi úplně stačila. Problémy s prospěchem jsem nikdy neměla, vždycky jsem měla
jedničky, maximálně dvojky, takže jsem po základce potom nastoupila na šestiletý gympl,
kde byla situace dost podobná.“
Období závislosti na nealkoholových drogách
„No a tam nastalo moje období braní drog. Začala jsem fetovat někdy okolo 14 let.
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Začala to potom, co jsem vlastně zjistila, že moje máma se vyspala s mojim
nevlastnim bráchou, zase jsem se to dozvěděla, když jsme slyšela, jak táta na mámu kvůli
tomu strašně řval a mlátil jí. Tohle mě hodně tenkrát zasáhlo, byla jsem na všechny
naštvaná a nejvíc na mámu, takže jsem se snažila trávit čas mimo domov. Samozřejmě sem
se spřátelila s partou lidí, který fetovali a já začala fetovat s nima.
Nejdřív jsem jenom hulila trávu, ale pak někdy v 18 letech jsem začala do toho
šňupat i pervitin, LSD, tripy a halucinogeny. Nikdy v životě jsem si drogy nepíchala, z toho
jsem měla vážně strach.
Pro mě jsou hodně klíčový partnerský vztahy v mojim životě, protože můj
partnerskej život byl dost pestrej. Vždycky jsem měla víc kamarádů kluků než holek, s těma
klukama jsem většinou hulila. Když jsem se spřátelila s tou partičkou lidí, byl tam i jeden
kluk, kterej se mi moc líbil, jmenoval se Matěj, s tim jsem si taky poprvé dala perník. Matěj
fetoval hodně a navíc to byl alkoholik. Jenže pak sme se rozešli, Matěj fetoval fakt hodně a
já jsem nechtěla tolik fetovat, takže na mě byl dost naštvanej. Tak jsem se s ním rozešla,
protože mě spíš bavilo hulit než šňupat perník.
Několik dní na to jsme si našla novýho přítele. Jmenoval se Honza a měl mercedes,
což se mi hrozně líbilo. Jenže celý to mělo háček, Honza mi celou dobu tvrdil, že je Arab a
já mu to sežrala i s navyjákem, že to byl Rom, mi došlo až dýl. Honza taky hodně fetoval a
já jsem tenkrát fetovala snad nejíc v mym životě, fakt jsem v tom jela dost. Honza měl
hodně peněz, bydleli jsme spolu v jeho domě, já jsem si tehdy vydělávala peníze tím, že
jsem kradla a hlavně rodičům doma. Jenže pak mě Honza začal mlátit, jednou mě zmlátil
fakt dost, že jsem se nemohla vůbec hejbat, tak jsem tenkrát zavolala svýmu zaměstnavateli
a on na něj poslal policajty a odvezl si mě k sobě domu. Já jsem tehdy uklízela po hotelech
a Tomáš, který mi tu práci sháněl, po mně hodně koukal. No a já jsem pak s nim začala žít
v jeho domě. Dělala jsem mu v domě služku – uklízela jsem mu a starala jsem se o jeho
mámu, on to takhle po mně chtěl.

Jenže to mě přestalo zanedlouho bavit, a tak jsem se

přestěhovala do jiného bytu, kterej mi Tomáš platil. Takle to trvalo asi půl roku, pak se mi
Tomáš přestal ozývat, až se úplně vytratil.
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Celou tu dobu, co jsem byla s Tomášem, jsem byla čistá, jen jsem sem tam hulila,
jenže když se na mě vysral, tak jsem do toho zase spadla. Vrátila jsem se k rodičům, kteří
mě nutili, abych šla studovat vysokou školu. Mysleli si, že jsem čistá, tak jsem odjela do
Plzně a tam jsem bydlela na intru. Tam jsem fetovala dost, jenže pak mě ze školy vyhodili.
Rodičům to samozřejmě všechno došlo a odvezli mě na psychiatrii, kde mě
diagnostikovali nejdřív paranoidní schizofrenii a dali mi na to léky, jenže ty léky
nezabíraly, a tak mě přešetřovali znova a po roce zjistili, že mám hraniční poruchu
osobnosti.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Byla to hlavně iniciativa mých rodičů, kteří mi nedali na výběr a sem mě dovezli,

chtěj abych nefetovala a nezkazila si život, dokuď to ještě jde, i Dobřany byla jejich práce.
Ale já jsem za to teď ráda, vlastně to chci tady taky zvládnout.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„V květnu 2014 jsme se začala léčit v Dobřanech, hodně mě tam tlumili

diazepamem, bylo to tam dost děsný. No a pak jsem nastoupila sem do Magdy.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉN
•

Očekávání od léčby
„Já bych si hrozně přála, abych tady konečně získala trochu rozum a dospěla.

Naučila se starat se sama o sebe a nebýt na nikom závislá, hlavně ne na chlapech a na
rodičích. A už bych chtěla být čistá a nebrat nikdy drogy.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Sem mě přivedli rodiče, zatím tady jsem krátce, ale doufám, že mě budou

podporovat oni, hodně bych si to přála, abych věděla, že se mám pak kam vrátit a taky,
abych si s nima zlepšila vztah. Taky doufám, že největší oporou sama sobě budu já.“
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ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Já jsem sem nastoupila hlavně proto, že si chci urovnat vztahy s rodičema a chtěla

bych dostudovat školu a věnovat se zvířatům. Samozřejmě bych chtěla být čistá a žít
šťastný život, to znamená chodit do práce, starat se o sebe a své okolí, být zodpovědná a
soustředěná.“

Analýza rozhovoru
Dana byla v komunitě zatím krátkou dobu a kvůli jejímu přidruženému
psychiatrickému onemocnění si terapeuti nebyli jisti, zda léčba v TK Magdaléna je pro
Danu vyhovující. Daně byla diagnostikována hraniční porucha osobnosti. Sama o své
nemoci často a ráda mluvila s ostatními. U Dany mnohokrát docházelo k intenzivním
změnám nálad, výbuchům zlosti, ráda se předváděla a sexuálně provokovala ostatní klienty
komunity, převážně muže. Na toto nevhodné chování byla několikrát ze strany klientů a
terapeutů upozorněna. Při svém vyprávění Dana často zacházela do detailů, vyjadřovala se
převážně spisovně a chronologicky.
Dana se narodila v 7. týdnu těhotenství a v předškolním věku ji byla
diagnostikována vývojová porucha ADHD14. Pocházela z rodiny, která byla dobře finančně
zaopatřená, což se také projevilo na její výchově. Vztah mezi rodiči Dany nebyl zcela
idylický, dle vyprávění Dany, byl příčinou rozdílný věk a způsob života obou rodičů.
Danu v životě zasáhlo několik událostí, které pro ni byly velkým zklamáním a
pravděpodobně nastartovaly ve 14 letech její drogovou kariéru: „ Začala to potom, co jsem
vlastně zjistila, že moje máma se vyspala s mojim nevlastnim bráchou, zase jsem se to
dozvěděla, když jsme slyšela, jak táta na mámu kvůli tomu strašně řval a mlátil jí.

14 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - neurovývojové poruchy, hyperaktivita s poruchou
pozornosti
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Tohle mě hodně tenkrát zasáhlo, byla jsem na všechny naštvaná a nejvíc na mámu,
takže jsem se snažila trávit čas mimo domov.“. Dana užívala drogy převážně s partou
kamarádů – nejprve marihuana, poté pervitin, LSD.
Pro Danu je velice důležitou kapitolou její partnerský život – většina partnerů
pocházela z drogového prostředí, a proto její vztahy nebyly příliš idylické a neměly dlouhé
trvání. Do léčby Danu donutili její rodiče, iniciativa tedy nepocházela z jejího vnitřního
rozhodnutí.
Dana absolvovala léčbu v psychiatrické nemocnici v Dobřanech, avšak na tuto
léčbu nemá pozitivní vzpomínky „...hodně mě tam tlumili diazepamem, bylo to tam dost
děsný...“, poté Dana nastoupila do TK Magdaléna.
Dana od léčby v TK Magdaléna očekává hlavně posun ve svém osobním životě,
chce abstinovat a být zodpovědná a nezávislá na ostatních.
Doufá, že ji rodiče budou v léčbě i nadále podporovat a že se jí podaří urovnat s
nimi vztahy.
Dana po ukončení léčby touží po obdobných věcech jako ostatní klienti TK:
„samozřejmě bych chtěla být čistá a žít šťastný život, to znamená chodit do páce, starat se
o sebe a své okolí, být zodpovědná a soustředěná.“

René (narozen 1983, 32 let, nástup do terapeutické komunity Magdaléna: 20.
8. 2015, v komunitě 2 měsíce, 1. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„O tom jak jsem se narodil a jak to u nás vypadalo tak do třech let věku, si moc

nepamatuju a nikdy mi o tom vlastně nikdo ani nevyprávěl, teda aspoň, myslim, moje
paměť už mi taky úplně neslouží. Já si pak pamatuju spíš to období dál, tak od těch 4 let,
protože na to moc hezký vzpomínky nemám.
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Rodiče se tenkrát dost hádali, protože můj táta byl muzikant na volný noze, a tak
často nebýval dlouho doma, protože jezdil po koncertech, no a mámu mojí to samozřejmě
štvalo, a tak se pořád hádali. Moje máma tu samotu doma asi už nevydržela a našla si
milence, já už jsem to tenkrát dost vnímal, říkal sem mu strejdo a byl u nás vždycky, když
táta nebyl doma. Jenže jednou, když táta přijel dřív, tak je doma načapal a pak strašně řval
a nadával a od mámy a ode mě pak odešel a pak začaly hrozný tahanice o to, kdo mě bude
mít. Hodně jsem trpěl, když se moji rodiče hádali, fakt sem to nesnášel. Já chtěl bejt
samozřejmě u mámy, byl jsem na ní víc zvyklej než na tátu a nakonec to taky tak dopadlo.
K tátovi jsem jezdil jenom jednou za čas na víkendy, já s nim nikdy neměl moc
dobrej vztah, takže jsem u něj moc času trávit nechtěl, tak jsem se z toho snažil vždycky
vykroutit. Můj táta mi nikdy moc nepředal, jediný co jsem po něm zdědil, je láska ke
sportu. Hodně jsem od mala sportoval, hlavně jsem hrál tenis, ten jsem měl rád. V 6 letech,
to asi každej, vlastně nevim, proč to řikám, jsem nastoupil na základku. Myslim, že nějaký
extra problémy jsem tam neměl, spíš takový ty normální klučičiny, měl jsem i docela dost
kamarádů.“

•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Potom jsem na střední školu nastoupil v Kolíně na opraváře, tam jsem začal mít

divočejší období, ve 3. ročníku jsem začal školu dost flákat, vůbec mě to tam nebavilo a
hlavně jsem začal mít jiný zájmy, tehdy pro mě byli hodně důležitý kámoši a s těma jsem
pak taky začal někdy, myslim, tak ve 4. ročníku fetovat. Začal jsem ujíždět na amfetaminu.
Dost se mi to zalíbilo, takže jsem začal flákat školu, měl jsem problémy v tenisovym klubu,
kam jsem chodil a tak celkově, prostě jsem začal hlavně žít drogama, měl jsem dost štěstí,
protože se mi podařilo školu nakonec dodělat, prostě jsem se nějak hecnul, ale z tenisu mě
vyhodili. Jenže já jsem si tenkrát s tim hlavu nedělal, byl sem prostě konečně v životě
štastnej, prostě plnej odhodlání, sebevědomí, síly a nepřemožitelnosti, tyhle pocity mě
prostě naplňovaly. Doma se mi to dařilo před mámou docela dobře ukrejt, protože máma
nebyla často doma, takže mě moc nehlídala.
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Vůbec si to nevšimla, že se se mnou něco děje, chovala se ke mně jako dřív, prostě
úplně stejně, žádná změna. Já jsem si pak našel práci a nastoupil jsem jako stavby vedoucí
do jedný stavební firmy a vydržel jsem tam do 25 let, takže 3 roky a normálně jsem přitom
fetoval a to docela dost, dával jsem si dávky každej den, jenže pak se to na mě začalo dost
odrážet, hlavně teda na mojem zdraví a celkový výkonnosti, byl jsem hodně unavenej a
začal jsem mít dost zdravotní problémy, jenže já si tenkrát nechtěl připustit, že bych byl
závislej, pořád jsem si myslel, pohoda René, ty to máš přece všechno pod kontrolou, dyť se
podívej na ty ubohý feťáky okolo tebe, ty sou na tom mnohem hůř, jenže já na tom tenkrát
byl úplně stejně jako oni. Mě tenkrát nenapadlo nic lepšího, než se úplně zdejchnout a
odjel jsem do Rakouska, kde jsem si taky našel práci, vydržel jsem tam asi dva roky být
čistej, teda jakože jsem nebral drogy, ale všechno jsem si vynahrazoval alkoholem, pil jsem
jak duha, a proto mě v práci naznačili, že bych měl opustit zemi a odjet domu a začít se
léčit a pak mi dali výpověď. Odjel jsem domu, jenže tam to bylo ještě horší.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Měl jsem pocit, že jsem naprosto k ničemu a nic jsem nedokázal a utěšení jsem

našel jenom v alkoholu, moje rodina na to brzo přišla, bylo to na mě na první pohled vidět
a byl jsem v lihu téměř čtyřiadvacet hodin denně. Tak mě rodina téměř donutila se jít
léčit.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Nejdřív jsem nastoupil do psychiatrický léčebny v Havlíčkově Brodě, tam jsem

léčbu nedokončil a odešel jsem na reverz, pak jsem začal zase pracovat, vydržel jsem
měsíc abstinovat, jenže pak jsem do toho zase spadnul, následoval nástup na další léčbu a
to byl, myslim, Apolinář, tohle chtěli hlavně rodiče a moje přítelkyně, v tý době jsem měl
vlastně přítelkyni, měli jsme společně hrozně plánů, dokonce jsme plánovali i společnej
rodinnej život, ona byla úplně čistá, jenže moje plány byly trošku v drogovém opojení.
Chtěla, abych se léčil, vyhrožovala mi, že se se mnou jinak rozejde, jenže jsem si
prostě nepřipouštěl, že mám nějakej problém.
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To zase nedopadlo, léčbu jsem nedokončil a znova jsem do toho spadl, pořád se to
opakovalo, léčba, reverz, léčba, reverz…
Pak zase Apolinář, to jsem konečně už dokončil, jenže pak zase drogy a alkohol,
ježiš, když to takle vyprávim, tak si uplně uvědomuju, kolik let jsem promarnil, ale asi jsem
si na to prostě musel přijít sám. Tak abych se vrátil, pak léčba v TK Pastor Bonus, tam
jsem vydržel 17 měsíců a zase jsem odešel a léčbu nedokončil a znova prostě drogy, hlavně
perník a alkohol, jenže pak jsem začal mít psychoticky apatický stavy, to jsem prostě slyšel
hlasy a měl jsem strašný halušky a to už jsem si řek, že je to k nevydržení a rozhodl jsem se
léčit, jenže teďka to bylo jiný, rozhod jsem se sám, našel jsem si Magdu a teď jsem tady a
věřim, že to dopadne, protože ty stavy byly fakt na pytel.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉN
•

Očekávání od léčby
„Chtěl bych, abych se naučil ovládat svoje chutě a našel kompenzaci za ně, chtěl

bych se trošku víc zaměřit na sebe a ujasnit si svoje priority a svůj směr života.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Největší oporou jsou asi tady moji dva kámoši, vždycky když mám pochybnosti, tak

mě motivujou jít dál a vlastně všichni tady, hodně mi to tady vynahrazuje mojí rodinu a
cejtim tady jistotu, že někomu na mně záleží. Taky tady byla na společnym setkání moje
máma, zatím z ní mám ale pocit, že mi moc nevěří, že se dám tady nějak dohromady a
léčbu dokončim.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Chtěl bych žít spokojený život bez umělých náhražek. Chtěl bych se začlenit do

normální společnosti a hlavně už nechci opakovat chyby, který jsem doposud dělal.“
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Analýza rozhovoru

René při komunitách často mluvil o své matce, velice ho mrzelo, že mu matka stále
nevěří. René se však několikrát zmínil o tom, že tento fakt chce matce vyvrátit a sám věří,
že to zvládne. René převážně trávil čas v komunitě se svým jedním kamarádem, od
ostatních se distancoval. René o svém životě nerad mluvil, styděl se za své chyby. Z
počátku mi tedy několikrát vyprávění odmítl, nakonec k němu však svolil.
René na své dětství neměl zrovna hezké vzpomínky. Otec Reného trávil kvůli své
práci mnoho času mimo domov, jeho matka si tuto samotu vynahradila milencem. René
vnímal neshody mezi rodiči i následný rozvod velice intenzivně:„hodně jsem trpěl, když se
moji rodiče hádali, fakt sem to nesnášel. Já chtěl bejt samozřejmě u mámy, byl jsem na ní
víc zvyklej než na tátu a nakonec to taky tak dopadlo.“
René začal užívat drogy ve 4. ročníku na střední škole se svými kamarády. První
nealkoholová droga, kterou René užil, byl amfetamin. Drogy mu přinášely pocit štěstí,
odhodlání, sebevědomí, síly a nepřemožitelnosti. Renému se dařilo svou závislost před
ostatními tajit a sám si ji nepřipouštěl „... jenže já si tenkrát nechtěl připustit, že bych byl
závislej, pořád jsem si myslel, pohoda René, ty to máš přece všechno pod kontrolou, dyť se
podívej na ty ubohý feťáky okolo tebe, ty sou na tom mnohem hůř, jenže já na tom tenkrát
byl úplně stejně jako oni“.
K prvnímu nástupu do léčby Reného donutila jeho rodina a přítelkyně. Problémem
u Reného však bylo to, že si stále svůj problém neuvědomoval, a proto k léčbě nebyl
dostatečně vnitřně motivován. René si prošel několika léčbami – psychiatrická léčebna
(Havlíčkův Dvůr), oddělení pro léčbu závislostí Apolinář, psychoterapeutická komunita
Pastor Bonus (Světlá Hora). Tyto léčby však René nedokončil a několikrát zrecidivoval.
René se poté sám rozhodl pro léčbu v TK Magdaléna, a to především kvůli halucinacím,
které zažíval.
Od léčby v TK Magdaléna René očekává, že se naučí korigovat své chutě na drogy,
ujasní si své priority a cíl života.
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Při léčbě Reného nejvíce motivují klienti TK Magdaléna, ve kterých nachází jistotu
a kompenzaci za svou rodinu. Ze své matky má René stále pocit, že mu v léčbě nevěří.
Po ukončení léčby v TK Magdaléna by René rád žil „čistým“ 15 životem a začlenil
se mezi „normální“ společnost, tedy společnost, která neužívá drogy.

Soňa (narozena 1982, 33 let, nástup do terapeutické komunity Magdaléna: 20.
9. 2015, v komunitě 1 měsíc, 0. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Moje dětství bylo tragický, měla jsem dvě těžký operace, protože jsem se narodila

s vrozenou vadou, musela jsem bejt zavřená několik měsíců v léčebně, strašně se mi tam
stejskalo, chtěla jsem domu, sestřičky nám tam kradly jídlo a jedly ho před náma. Zařekla
jsem se, že do lázní pojedu až v 18, aby mě tam nemohl, nikdo už nemohl šikanovat. Byla
jsem ještě malá a nechodila do školy, trávila jsem hodně času po nemocnicích. S rodinou
jsem moc nebyla. Když jsem začala chodit do školy, bylo mi 8, kvůli tý vrozený vadě jsem
měla odklad. Ve škole mě to vůbec nebavilo, moc si toho nepamatuju. Měla jsem tam jednu
nejlepší kámošku, která bydlela blízko ,a v kontaktu jsme do dneška.
Moje matka mě nesnáší, obviňovala mě, že můžu za všechno a nikdy jsem nic
nedokázala. Vždycky si našla nějakou jinou, která byla lepší než její dcera. Nikdy jsem pro
ni nebyla dost dobrá, vylejvala si na mě svojí zlost. Až nyní jsem vlastně zjistila, že nejsem
dcera svého otce. Do tý doby jsem si myslela, jak mám skvělýho otce, který mě miluje. Ale
potom co jsem zjistila, že jsem dcera Bulhara, tak jsem pochopila, proč jsem úplně jiná. Že
jsem tmavší, líp se opaluju, mám ráda teplo a tak. Matka mi to celej život tajila, možná i
proto mnou tak opovrhovala, byla jsem nechtěný dítě, který se narodilo po úletu, když byla
na dovolený v Bulharsku.“

15 „Čistý“ život ve významu život bez drog
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•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Ve 14 letech jsem začala trávit čas se svojí partou, která hulila trávu, tak jsem

začala s nima, dost mi to vynahrazovalo mojí rodinu, kterou jsem vlastně absolutně
neměla. Bylo mi s nima dobře, konečně jsem našla místo, kde sem byla chtěná, místo kam
patřim. Začalo to hulením trávy a pokračovalo pervitinem. Neustále jsem hledala ve svým
chaotickým životě řád a smysl a ten jsem našla v drogách.
Nechodila jsem do školy, ze základní školy mě vyhodili kvůli absencím, ale mě to
bylo jedno. Bylo mi děsně fajnově. Takovej pocit blaha a štěstí, ještě dodnes to mám živě ve
svejch vzpomínkách. Jenže tenhle pohodovej pocit mě brzo přešel. My jsme neměli prachy
na drogy, takže jsme kradli, kde se dalo. Měli jsme oplejtačky s poldama a já jsem vyvázla
s podmínkou.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„No, já vlastně ani nevím, asi to byl můj zdravotní stav, kterej se fakt horšil, měla

jsem hrozný depky a pocity, že mě někdo pronásleduje, často se mi zdálo o tom, jak se
vnitřně rozpadám. Zvracela jsem krev a byla jsem strašně slabá. Tou dobou jsem byla na
ulici jako bezdomovec, tak nějak jsem si uvědomila, že jestli nezačnu něco dělat, umřu,
jenže mě se vlastně umřít chtělo, nic mě tady nebavilo, veškerej smysl žití se pro mě
vytratil. Jediný, co mě drželo nad vodou, bylo to, že jsem vlastně celej život toužila poznat
svýho biologickýho otce, pořád jsem v něm viděla naději a nějaký vysvobození, věřila jsem,
že to bude dobrej člověk. To mi asi dalo sílu se vzchopit a vyhledat pomoc.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Byla jsem v Bohnicích a pak jsem nastoupila sem.“

ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Očekávám, že tady budu mít prostor pro sebe a těším se konečně, že budu mít ve

svém životě nějaký řád.
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Že mi pomůžou se srovnat se svýma problémama a že pochopim z části sama sebe a
přijmu se taková, jaká jsem.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Z rodiny je to můj nevlastní otec, který při mně po celou dobu stojí. Hodně si

voláme. Matka ta o mě nejeví zájem vůbec, ani jednou se mi neozvala.
Taky jsou pro mě oporou ostatní odsud. Jsme tady dobrá parta a je jasný, že si
lezeme na nervy, ale dokážeme se podržet. Můj nevlastní táta sem dojíždí, slíbil mi, že jak
to půjde, přijede na víkend. Telefonujeme si, on tady taky párkrát byl.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Budu se snažit najít práci, ubytování, nějakej pronájem nejlépe. A hlavně začít

normálně fungovat. Časem by se mi líbilo mít taky nějakýho přítele, že jo, kterýmu bych o
všem mohla říct, co se mi v životě stalo. Chci, aby můj život měl smysl, abych třeba něco
dokázala, byla konečně pro někoho důležitá.“

Analýza rozhovoru

Soňa byla velice společenský člověk, ráda trávila čas s ostatními klienty TK
Magdaléna. Byl to první člověk, který se mě při nástupu ujal a pomáhal mi se začleněním
do chodu komunity. Dle mých dojmů, byla Soňa mezi ostatními členy komunity velice
oblíbená, a to nejen díky své permanentně dobré náladě, ale také kvůli své atraktivitě, které
často využívala. Soňa se při vyprávění často vyjadřovala úsporně, hodně mluvila o svém
pravém otci, který je dle mého názoru, pro Soňu velice důležitou osobou.
Kvůli vrozené vadě, se kterou se Soňa narodila, musela trávit mnoho času ve
zdravotních léčebnách.
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Na toto období Soňa nevzpomíná pozitivně: „...strašně se mi tam stejskalo, chtěla
jsem domu, sestřičky nám tam kradly jídlo a jedly ho před náma.“. S matkou Soňa neměla
dobrý vztah, matka ji často ponižovala a opovrhovala jí. Matka Soně také celý život tajila
identitu jejího vlastního otce, který pocházel z Bulharska. Dobře Soňa vycházela se svým
nevlastním otcem. Náhradu za svou nefunkční rodinu nalezla Soňa v partě přátel, se
kterými trávila mnoho volného času a se kterými také poprvé užila nealkoholové drogy:
„dost mi to vynahrazovalo mojí rodinu, kterou jsem vlastně absolutně neměla. Bylo mi s
nima dobře, konečně jsem našla místo, kde sem byla chtěná, místo kam patřim.“.
Drogy Soňa poprvé užila ve svých 14 letech, nejprve marihuanu, poté pervitin,
vnášely ji do života řád a smysl, pocit blaha a štěstí.
Pro léčbu se Soňa rozhodla sama, a to kvůli svému špatnému fyzickému a
psychickému stavu - trpěla depresemi a halucinacemi. Motivací pro ni také bylo to, že by
ráda poznala svého pravého otce.
Soňa prošla léčbou pouze v psychiatrické nemocnici Bohnice a poté nastoupila do
TK Magdaléna. K tomuto tématu se Soňa vyjádřila velice stručně.
Od léčby Soňa očekává, že zde nalezne řád, pomůže jí to srovnat se svými
problémy a pochopí zde sebe samu.
Při léčbě je pro Soňu oporou její nevlastní otec, se kterým je v kontaktu a ostatní
členové TK Magdaléna.
Po absolvování léčby by si Soňa ráda našla práci, přítele, chtěla by v životě něco
dokázat a být pro někoho důležitá. Je zajímavé, že Soňa se ve svých očekáváních ani
plánech nezmínila k tématu užívání drog, jak tomu bylo u většiny klientů TK Magdaléna.
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Libor (narozen 1974, 41 let, nástup do terapeutické komunity Magdaléna: 15.
3. 2015, v komunitě 7 měsíců, 2. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Moje dětství nebylo pro moje rodiče asi moc jednoduchý, od mala sem měl hodně

zdravotní problémy, pomočoval sem se, měl sem problémy s udržením pozornosti a taky
hodně deprese, takže sem chodil na dětskou psychiatrii, hlavně teda s mámou.
Máma pracovala na ministerstvu v oblasti drogové tématiky, kvůli svojí práci na
mě neměla moc času a na mýho tátu si nepamatuju, jenom malý záblesky, ale ty nejsou
moc hezký, takže bych je raději tady vůbec nezmiňoval. Hodně času sem trávil u svojí tety
a strejdy, jenže ty se dost hádali, hlavně kvůli tomu, že můj strejda hodně pil alkohol.
Pamatuju si, že už na základce sem byl třídní šašek, nebral sem učení moc vážně,
takže sem ve 4. třídě musel dělat reparát. Moje matka si pak našla novýho otčíma, který mě
bil za špatné známky, hodně jsem se ho bál. Párkrát jsem kvůli němu i utekl z domova.
Potom jsem nastoupil na odborné učiliště, hodně jsem tenkrát překvapil sám sebe i
všechny okolo, jelikož jsem měl jedničky a dvojky, hodně mě to tam bavilo a měl jsem tam i
dost dobrých kamarádů. To mi bylo asi 15 a moje máma se tenkrát rozvedla s mým
otčímem a byla na mě sama.“
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Od 14 let jsem dost pil alkohol, hlavně na kuráž, když sem byl opilý, byl jsem

šťastný, hodně jsem chodil na diskotéky a konat trestnou činnost. Kradl jsem auta,
motorky, hodně jsem se rval, byl to pro mě zážitek a adrenalin. Vždycky jsem se opil,
ukradl motorku a pak jsem si užíval tu jízdu. Tohle jsem miloval.
Fetovat jsem začal v 16 letech, střídal jsem všechno - kokain, heroin a od 23 let
jsem bral pervitin.
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Drogy pro mě byly útěkem, nemusel jsem přemýšlet nad sebou samým a nad
realitou. Nevěděl jsem, jak dál se sebou. Střídal jsem zaměstnání a holky a nic mě
nebavilo, se vším jsem byl nespokojený. Hodně jsem fetoval taky kvůli zvýšení sexuálního
prožitku a kvůli tomu, abych zůstal co nejdéle vzhůru. Hlavně všechny moje vztahy byly
přerušený výkonem trestu. Za ty krádeže jsem hodně seděl, takže jsem prošel hodně
věznicemi - Bytíz, Vinařice, Ruzyně, Jablonec, Vinařice. Také mi byl odebrán řidičský
průkaz. Ve vazbě jsem bral vždycky méně, nejvíce jsem si dával, vždycky když jsem vyšel z
vazby. Ve věznici jsem si poprvé začal píchat perník nitrožilně.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„To bylo asi to, že mě moje matka vyhodila z domu na ulici a já najednou neměl

kde být. Cítil jsem, že se za mě hodně stydí a pomalu se mnou přetrhává vazby a to jsem
nechtěl. Hodně mi na ní záleží a taky už jsem začal mít těch průšvihů tolik, že jsem se
rozhodl, že s tím musím něco udělat, pokud nechci, aby to dopadlo špatně.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Nejdříve jsem se léčil v psychiatrické léčebně Červený dvůr, pak jsem nastoupil

sem do Magdalény.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Očekávám, že se zde najdu, konečně třeba zjistím, co mě baví a co bych chtěl v

životě dokázat. Teď již vím, že nechci skončit na celý svůj život v base. Taky bych chtěl
získat kontrolu nad sebou samým, naučit se být zodpovědný. Hlavně tedy nefetovat a žít
čistý život. Chtěl bych být sám se sebou spokojený a ne jako doposud se za svůj život stydět
a taky se naučit prohrávat.“
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•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Všichni okolo mě – klienti a terapeuti a všichni tady v Magdě a největší oporou

sobě jsem já. Moje rodina se do léčby nezapojuje, moje matka se mnou stále nekomunikuje
a můj otec neví, že jsem tady. Já ale doufám, že se máma ještě ozve.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Moje plány? Asi úplně obyčejné věci. Hlavně bych chtěl zlepšit svůj vztah s

matkou, všechno si s ní vyříkat, najít si přítelkyni a práci a být spokojený i bez drog.“
Analýza rozhovoru
Libor byl v TK z klientů nejstarší. Při komunitách si rád bral slovo, vyjadřoval se
velice hlasitě a obšírně. Rád před ostatními mluvil o sobě a o svém životě. Libor si ve
svém životě prošel několika věznicemi kvůli krádežím, o této etapě svého života se
mnohokrát na komunitách zmiňoval. S ostatními členy komunity vycházel dobře, rád trávil
čas sám, čtením knih a časopisů. Při vyprávění byl Libor sdílný, vyjadřoval se převážně
spisovně a chronologicky.
Libor v dětství navštěvoval psychiatra kvůli zdravotním problémům a depresím.
Matka Libora byla pracovně vytížená. O otci si Libor pamatuje pouze negativní věci, o
kterých se v rozhovoru nechtěl zmiňovat. Libor měl nevlastního otce, který ho bil.
První nealkoholovou drogu Libor užil ve svých 16 letech, zmiňuje, že střídal
kokain, heroin, poté užíval i pervitin. Drogy pro něj znamenaly útěk ze všední reality,
přispívaly ke zvýšení sexuálního prožitku.
Liborův život je hodně spjat s krádežemi, které konal pod vlivem drog a alkoholu a
kvůli kterým byl také několikrát odsouzen k VTOS: „za ty krádeže jsem hodně seděl, takže
jsem prošel hodně věznicemi - Bytíz, Vinařice, Ruzyně, Jablonec, Vinařice.“, ve věznicích
fetování vždy omezil.

83

Pro léčbu se Libor rozhodl hlavně kvůli své matce, také si uvědomil výši svých
problémů. Libor si prošel léčbou v psychiatrické léčebně Červený Dvůr o tom, zda jeho
léčba byla úspěšně dokončena či nikoliv, se však více nezmínil. Poté nastoupil do TK
Magdaléna.
Libor od léčby v TK Magdaléna očekává, že zde nalezne směr, kterým by se chtěl v
životě ubrat, získá zodpovědnost a kontrolu nad sebou samým a bude žít „čistým“ a
spokojeným životem.
Při léčbě jsou pro Libora největší podporou klienti a terapeuti TK Magdaléna a jeho
osoba. Liborova rodina se do léčby nezapojuje.
Z jeho vyprávění bylo znát, že ho tato skutečnost mrzí, jelikož mu na rodině velice
záleží. Především tedy na jeho matce, ke které se také vyjadřuje ve svých plánech po
ukončení léčby: „...hlavně bych chtěl zlepšit svůj vztah s matkou, všechno si s ní vyříkat,
najít si přítelkyni a práci a být spokojený i bez drog“.
Po dokončení léčby v TK Magdaléna by si Libor přál najít přítelkyni a žít život bez
drog.

Marta (narozena 1974, 41 let, nástup do terapeutické komunity Magdaléna:
24. 4. 2015, v komunitě 6 měsíců, 2. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Můj táta byl osvětlovač a hodně jezdil po různých představení, takže často nebyl s

námi doma a moje máma nepracovala, žili jsme jen z platu táty, ale on měl dost dobrý
peníze, takže nám to stačilo. Moje máma nebyla s tátou spokojená, už jako malá jsem to
dost vnímala a moje máma to řešila alkoholem. Vždycky, když táta přijel domu, chtěl,
abych na mámu bonzovala, jestli pila. Do dneška nechápu, proč se s ním máma
nerozvedla, radši držela hubu a byla nespokojená, táta ji vždycky zmlátil, když z ní cejtil
alkohol.
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Já ani moje máma jsme pro tátu nebyly dost dobré, táta si vždycky přál syna a to se
mu nesplnilo, já jsem byla jedináček. Ve škole mi to docela šlo, byla jsem takový dost
průměrný dítě, byla jsem hodně tichá a ušlápnutá, neměla jsem moc kamarádek ani
kamarádů. Žila jsem takový dost dvojitý život, vždycky když sem byla s mámou, byla jsem
poslušná, bylo mi jí totiž hodně líto a snažila jsem se jí pomáhat a když jsem byla u
babičky na víkendy nebo prázdniny, tam jsem chodila na diskotéky a dost jsem to tam
rozjížděla. Babička byla stará, takže mě moc nehlídala a já jí vždycky něco napovídala,
jako že spim u kamarádky a ona mi to všechno uvěřila, ted už je mrtvá a mně je hrozně
líto, že jí nemůžu říct to, jak jsem ji měla ráda, teda vlastně ještě pořád … a taky, že je mi
líto, jak jsem jí lhala a podváděla ji.
Poprvé jsem se opila, když mi bylo 16 let na diskotéce, to babička zjistila, ale nijak
mi nenadávala, ani to vlastně tenkrát neřekla mámě. Moje máma chtěla, abych šla
studovat hotelovku, vyloženě mi nedala na výběr a já tam musela, ale sama sem hrozně
nechtěla. Dost mě do toho nutila a já nakonec šla. Tam jsem se seznámila s jednou
partičkou punkáčů, byli to super lidi a já jsem konečně měla pocit, že někam patřím a že
někomu na mně záleží. Trávila jsem s nima hodně času, jezdili jsme hodně po koncertech a
klubech a bylo mi s nima dobře. Mámě se to tenkrát vůbec nelíbilo, ale mně už bylo 18, a
tak jsem měla pocit, že si můžu dělat, co chci. Hlavně sem to prostě tenkrát cítila jako
takovou náhradu za mojí vlastní rodinu, která nefungovala, oni pro mě vlastně takovou
druhou rodinou byli. Už si moc nepamatuju, jak to přesně bylo, ale vim, že jsem se
zamilovala do šéfa tý party, jmenoval se Michal. Pro mě to byl vždycky vzor a cejtila jsem
se hodně pyšně, když sme spolu začali chodit, jako prostě že mám takovýho dokonalýho
kluka.“
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
Michal často odcházel pryč a nebral mě s sebou, zůstávala jsem se zbytkem party a

neříkal mi kam jde a co dělá, nechtěl, abych chodila s nim, pak mě jednou vzal a já zjistila,
že chodili kouřit hašiš z dýmky.
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Já jsem to samozřejmě chtěla zkusit, a tak mi to Michal dovolil a všechno ukázal a
hodně se mi to líbilo, pamatuji si na ten první pocit, zapomněla jsem na všechno a
najednou jsem se cítila hrozně lehká a spokojená. Bylo mi, myslim, 18 let. Chtěla jsem ten
pocit zažívat pořád víc a víc, takže jsem na tom dost ujížděla a škole jsem moc nedávala,
ale maturitu se mi podařilo udělat, i když už jsem byla hodně závislá. Po maturitě jsme si s
Michalem pronajali byt, ale neměli jsme moc peněz, tak Michal začal krást oblečení v
Kenvelu, kde pracoval, ale pak ho vyhodili. Nestačily nám peníze, takže nás vyhodili z bytu
a já jsem tenkrát od Michala utekla zpátky k mámě a rozešli jsme se. Jenže s mámou to
bylo dost těžký, už na ní bylo hodně znát, jak byla tim alkoholem zničená, hodně mlela
blbosti a my se hádaly, často tak ostře, že jsme ztropily takovou scénu, že na nás sousedi
volali policajty a jednou mě máma vyhodila a řekla mi, že s fěťákem žít nebude, protože já
sem si tenkrát dávala i perník a máma to na mě všechno poznala. No a já jsem zůstala na
ulici, kradla jsem a spala jsem, kde se dalo. Kradla jsem hodně a už si i kolikrát nedávala
pozor, takže jsem dostala několik podmínek a pak jsem byla odsouzená na 3 měsíce a byla
jsem ve vězení, tam jsem si píchala hodně, vždycky tam někdo něco měl, ale byly to hrozný
sr...., jé to se omlouvám... jako, že to prostě byly dost nekvalitní věci a jak jsme si tam
všichni píchali najednou a často z jedný jehly, tak sem tam chytla žloutenku. Střídala jsem
herák, perník a do toho pila hodně alkohol.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Léčit jsem se začala kvůli tomu, že jsme měla vážně už závažný zdravotní

problémy a hlavně kvůli tomu, že jsem otěhotněla a narodila se mi Agáta. Jejího tátu jsem
vlastně ani moc neznala, jednou jsem se prostě vyspala s nějakym neznámym chlapem v
baru za perník a byla z toho Agáta, já jsem to zjistila pozdě, to už jsem na potrat jít
nemohla a jsem za to teď hrozně ráda, protože je to moje všechno.“
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•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Byla jsem dvakrát v Bohnicích, pak v terapeutické komunitě v Mnichově Hradišti,

na Karlově to už sem tam byla i s Agátou, jenže jsem léčbu nedokončila a utekla a znova
jsem do toho spadla. Pak jsem byla u Apolináře a pak v Němčicích, jenže tam mě vyhodili
za to, že jsem tam měla vztah a porušovala jsem pravidla, tam už jsem byla ve druhé fázi,
pak jsem zase fetovala a pak detox a Magdaléna.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Chtěla bych se naučit být zodpovědná sama za sebe a za Agátu. Mít sama sebe

pod kontrolou, abych do toho nespadla znova.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Agáta sem s mamkou jezdí, často mám Agátu tady na víkend a to mě hrozně

motivuje, abych to tady zvládla a dokončila. Moje máma se taky léčí a hodně se snaží mě
tady podporovat, volá mi a jezdí sem.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
Hrozně ráda cestuju, takže bych se určitě chtěla někam podívat a hlavně

vynahradit Agátě všechno, co jsem jí nemohla dát a co jsem jí vzala. Chci být hlavně s ní.“

Analýza rozhovoru
Marta na mě působila velice vyrovnaným a klidným dojmem, to bylo jistě
zapříčiněno i jejím vyšším věkem a délkou pobytu v TK Magdaléna. K Martě se často
ostatní členové komunity obraceli, pokud potřebovali pomoc či radu.
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Na Martě bylo velmi znát, že si prošla v minulosti těžkým obdobím, které ji hodně
fyzicky i psychicky poznamenalo a že je nyní plně k léčbě motivovaná. Pro Martu je velice
důležitá její malá dcera Agáta, která za ní často do TK jezdí na víkendy. Otec Marty trávil
kvůli své práci mnoho času mimo domov, její matka nebyla v manželství spokojená, a
proto užívala alkohol. Otec matku kvůli tomu bil.
Náhradu za svou nefungující rodinu našla Marta u svých přátel: „...byli to super lidi
a já jsem konečně měla pocit, že někam patřím a že někomu na mě záleží... Hlavně sem to
prostě tenkrát cítila jako takovou náhradu za mojí vlastní rodinu, která nefungovala, oni
mi pro mě vlastně takovou druhou rodinou byli“. Tento model se u klientů TK Magdaléna
objevuje velice často – náhradu za svou nefunkční rodinu hledají u party přátel.
Marta poprvé užila hašiš se svým přítelem, a to ve svých 18 letech. Pocit který ji
hašiš přinášel si velice oblíbila: „...zapomněla jsem na všechno a najednou jsem se cítila
hrozně lehká a spokojená...“.
Marta kvůli drogám skončila na ulici, zhoršil se její stav s matkou, kradla a byla
kvůli tomu odsouzená k VTOS. Ve vězení Marta užívala drogy ve větším množství –
užívala heroin, pervitin, alkohol.
Pro Léčbu se Marta rozhodla kvůli špatnému zdravotnímu stavu a těhotenství.
Marta se o léčbu pokusila opakovaně – psychiatrická nemocnice Bohnice, TK Helliana
(Mnichovo Hradiště), TK Karlov, oddělení pro léčbu závislostí Apolinář, TK Němčice.
Léčbu však ve zmíněných zařízeních nedokončila a několikrát zrecidivovala. Poté Marta
nastoupila do TK Magdaléna, zde od léčby očekává, že se naučí být více zodpovědná, a to
hlavně kvůli své dceři, která je pro Martu velikou motivací při léčbě.
Plány po dokončení léčby směřuje primárně k dceři: „...a hlavně vynahradit Agátě
všechno, co jsem jí nemohla dát a co jsem jí vzala. Chci být hlavně s ní a žít normální
život.“
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Václav (narozen v roce 1994, věk 21 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna: 11. 8. 2015 v komunitě 2 měsíce, 0. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Asi bych měl mluvit o svejch rodičích, že jo?! To asi nebude moc hezký, ale začnu

teda mym tátou, kterej byl gambler a alkoholik, to teda vim od mojí mámy, protože já sem
ho nepoznal, protože umřel při rvačce, ale já si dlouho myslel, že můj táta je někdo jinej,
teda aspoň máma mi to tak tvrdila. A on s náma i žil ten Petr, ale pak jsem se jednou při
výslechu dozvěděl, že to můj biologickej otec není. Ale o tom asi budu ještě mluvit, teď
bych chtěl něco říct o mý mámě a mý tetě. S mojí mámou pořád udržuju kontakt, ona se o
mě ale moc nestarala, když jsem byl malej, takže se o mě dost staral právě ten můj
nebiologickej otec, teda já si o něm tenkrát ještě myslel, že je biologickej, byl dost tvrdej
na mě, hodně mě mlátil a urážel mě a já si myslim, že to jeho chování, teda vlastně mi to
říkali i tady, se hodně projevilo pak na mym chování k ostatním, dost jsem na ostaní byl
jsem zlej, takže se se mnou nikdo nekamarádil. A moje teta je o rok starší než já, ona brala
pervitin, si ho píchala a ona mě k tomu přivedla. Je to vlastně sestra mámy, jo takže moje
teta, ale to sem už řikal. Takže něco co si pamatuju z mýho dětství, hodně ve mně zůstalo
to, že sem byl šikanovanej, jenže ted vim, že sem si to zasloužil, sem se totiž ke všem fakt
choval dost hrozně a byl sem agresivní, takže mě ve škole mlátili taky, vždycky si na mě
počkali a pak mě jakoby dost zmlátili až do krve, před ostatníma sem to jakoby tajil, sice to
na mně bylo vidět, ale já sem si vždycky něco vymyslel, jakoby že sem upad nebo prostě do
něčeho narazil a oni mi to všichni sežrali a táta mě pak doma ještě zmlátil, že jsem
neschopnej a jak to zase vypadám. Byl jsem naštvanej na celej svět, jakoby se to nedalo
vydržet, eště tedka když si na to vzpomenu, tak se ve mně vaří krev a tak se ve mně vařila i
předtim, vybíjel jsem si to na ostatních a jednou jsem si to vybil na mojí mámě a zmlátil
jsem jí a vyhrožoval jsem, že jí zabiju a možná sem jí vážně i v tu chvíli chtěl zabít, pak na
mě vlastně sousedi zavolali policii.
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Hodně jsem pak trávil čas s mojí tetou, hulila trávu a já k ní hodně utíkal, mámě to,
myslim, hodně vadilo, ale neměla na mě čas a jakoby si se mě tenkrát hodně bála, že jí
zase něco udělám. Teta mě naučila hulit trávu.
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„To mi bylo asi 11, kouřil jsem s tou tetou a hodně se mi to zalíbilo, ona mě i

začlenila do svojí party, tam jakoby hulili všichni a mě to hodně bavilo taky a připadal sem
si mezi nima dobře. To sem tenkrát akorát nějak dodělal základku a pak sem zkoušel
uměleckýho kováře a to sem nedokončil, protože mě to absolutně jakoby nebavilo a pak
sem zkoušel kuchaře a odtud mě kvůli trávě jako hulení a šíření vyhodili a taky kvůli
absenci, protože sem trávil radši čas s tou partou. Postupně sme začali zkoušet i jiný věci,
myslim, jako perník, pili jsme alkohol. Střídal jsem taky hodně ženský, měl jsem úchylku, že
sem si to všechno zapisoval, takže sem měl vlastně 15 ženskejch a 3 z toho fetovaly taky.
Ten perník si, myslim, pamatuju, že sem ho začal brát tak ve 14 nebo 15, to přesně nevim,
nejdřív sme ho šňupali a pak jehla.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Fetoval jsem hodně a často jsem se přepaloval, takže sem pak měl takový ty

jakoby stihomamy, myslel jsem tenkrát, že sem se zbláznil, odvezli mě do Bohnic. Takže
takle asi začala moje nedobrovolná léčba, tam jsem byl 2 měsíce, ale léčbu sem
nedokončil, protože sem měl problémy se svým spolubydlitelem, měli jsme mezi sebou dost
spory a často to vyústilo ve slušný rvačky, tak sem odešel a vim, že sem ten den chodil po
Praze a měl sem hrozný chutě a fakt sem chtěl sehnat cokoliv a pak sem se zase zfetoval
hodně. Vrátil jsem se k mámě a ta mi dala podmínku, že se musim jít léčit nebo že mě u
sebe nechce a já si nejdřív myslel, že mi jenom vyhrožuje, tak sem to jakoby moc neřešil,
krad sem doma mámě peníze a šperky a kupoval za to drogy, nějakou dobu to v pohodě
procházelo, ale pak to máma zjistila a udala mě a já sem pak na tom výslechu se vlastně
dozvěděl, že ten můj táta není biologickej.
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Byl sem obviněnej taky proto, že sme s kamarádama vykradli jeden objekt. Mě to
tenkrát hodně vzalo jako ten táta a pak i děda, on mi nějak brzo potom umřel a toho sem
měl hodně rád, takže sem to zaháněl drogama a máma mě vlastně vyhodila z domova a
řekla mi, že se mnou nechce mít nic společnýho, bydlel sem pak u tety, která vařila a
fetovali jsme spolu a já krad dál, jenže moje teta umřela a já ji našel mrtvou, přepálila se a
nevydržela to, o tom nechci mluvit, tohle bych fakt nikomu nepřál, jakoby najít někoho
mrtvýho a já se ten den rozhod, že takle skončit nechci a šel sem pak nějak znova do
Bohnic.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„V těch Bohnicích mě zase vyhodili za agresi k ošetřovateli. Pak sem byl na detoxu

Pod Petřínem, pak TK Řevnice, tam jsem byl 2 měsíce a vyhodili mě, protože sem si dal
dávku tam a pak Magdaléna.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Já bych chtěl bych hlavně, abych se naučil hospodařit s penězma a naučit se

nejakýmu režimu a hlavně bych chtěl zlepšit vztahy s mojí rodinou a získat zpátky jejich
důvěru, to bude hodně těžký, protože mi nevěřej, ale já bych si to vážně přál,
protože bych jim chtěl ukázat, že za něco stojim, že nejsem jako úplně k ničemu.“
•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Všichni tady a hlavně terapeuti, už sem měl párkrát pocit, že musim odejít, že to

prostě zase nedám, ale oni mě podpořili a jsem pořád tady. Moje máma se mi zatím
neozvala, ale ví, že sem tady, doufám, že se ozve a doufám, že mě bude podporovat v léčbě,
přátelé nemám, protože všichni byli závislí a já sem s nima zpřetrhal kontakt.“
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ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Já zatím moc do budoucnosti radši neplánuju, ale určitě bych si chtěl najít vztah a

hlavně bych si chtěl najít práci. Ale nemám ještě úplně jasno, co bych chtěl dělat.“
Analýza rozhovoru
Václav na mě působil velice roztěkaně a neklidně, ve svých názorech často neměl
zcela jasno. Při komunitách byl Václav apatický, nesledoval dění okolo sebe a názory
ostatních. K důležitým věcem se vyjadřoval bez zájmu. Během mé stáže byl Václav
několikrát rozhodnutý, že z komunity odejde a léčbu nedokončí.
Ostatní klienti TK ho ale vždy přesvědčili, aby v léčbě pokračoval. Václav byl v
komunitě nejmladší a z jeho názorů bylo zřejmé, že stále není sám v sobě přesvědčen, že
chce léčbu absolvovat. Vyprávění Václava bylo velice chaotické, často se k věcem vracel a
bylo těžké se v něm orientovat.
Václav od svého dětství vyrůstal se svým nevlastním otcem. O svém vlastním otci
se dozvěděl až déle, matka mu jeho existenci zatajila. Jeho nevlastní otec neměl na
Václava dobrý vliv, dle jeho slov, byl výbušný, Václava urážel a fyzicky mu ubližoval.
Vlastní matka se o Václava moc nestarala. V dětství byl Václav také šikanovaný, sám
dospěl k názoru, že tyto události pravděpodobně ovlivnily jeho chování: „vybíjel jsem si to
na ostatních a jednou jsem si to vybil na mojí mámě a zmlátil jsem jí a vyhrožoval jsem, že
jí zabiju a možná sem jí vážně i v tu chvíli chtěl zabít, pak na mě vlastně sousedi zavolali
policii“
K užívání drog přivedla Václava jeho teta, která byla o rok starší než on a užívala
intravenozně pervitin. Václav svou drogovou kariéru odstartoval již ve svých 11 letech,
nejprve kouřil marihuanu, poté přešel okolo 15 let věku na pervitin, který užíval i
intravenozně.
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Václav trávil hodně času s lidmi, kteří užívali drogy. Kvůli drogám nedokončil
školu a žil velice promiskuitním životem.
Václava v životě zasáhlo několik nepříjemných událostí, které ho velice ovlivnily –
smrt dědy, pravda o vlastním otci a smrt jeho tety, která se předávkovala.
Tato poslední událost se stala pro Václava podnětem k tomu, aby nastoupil do
léčby. Václav prošel několika léčbami – psychiatrická nemocnice Bohnice, Detox v
nemocnici Pod Petřínem, Oddělením s výchovně léčebným režimem pro mládež
ohroženou drogovou závislostí v Řevnicích. Tyto léčby však nedokončil a zrecidivoval.
Poté nastoupil do TK Magdaléna.
Od léčby zde očekává, že získá v životě řád a naučí se hospodařit s penězi. Velice
mu také záleží na obnovení vztahu s rodinou, primárně s jeho matkou. Václav často na
komunitách o své matce mluvil a z jeho vyprávění bylo znát, že ho nezájem matky velice
mrzí.
Pro Václava jsou v léčbě největší oporou klienti a terapeuti, jeho rodina se mu
doposud neozvala.
Václav, dle mého názoru, stále není plně pro léčbu motivován, jeho cíle po
ukončení léčby jsou velmi nejasné: „já zatím moc do budoucnosti radši neplánuju, ale
určitě bych si chtěl najít vztah a hlavně bych si chtěl najít práci. Ale nemám ještě úplně
jasno, co bych chtěl dělat.“

Zdeněk (narozen v roce 1985, věk 30 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna 27. 10. 2015, v komunitě 3 dny, 0. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Moje dětství, jo? To jsou naštěstí vzpomínky, který si ještě pamatuji, ale asi toho

dohromady moc nedám.
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Nejdřív jsem byl na základní škole v Chebu, tam jsem žádné problémy neměl, ale
byl jsem vždycky hodně tichý a s nikým se nebavil, těšil jsem se, až přijdu domu a budu
konečně sám, asi jsem byl dost asociál. Pak jsem po základce nastoupil na střední školu na
elektrotechniku, kde to bylo v podstatě stejné, hodně mě bavily počítače a matematika, v té
jsem také dost vynikal. Na střední škole jsem začal hrát v kapele na bicí, hráli jsme metal.
Miluju hudbu a hlavně metal a takovou tu ponurejší hudbu, v tom jsem se našel a hodně mi
to pomáhalo i při mých depresích, kterýma sem na střední začal trpět. To vždycky vypadalo
stejně, když jsem cítil, že to na mě zase přichází, zavřel jsem se doma v pokoji a utápěl
jsem se v depresích a hrál jsem hry na počítači, s tím jsem se vlastně taky léčil, protože
jsem na počítači dokázal strávit třeba 4 dny v kuse a vůbec mi to nebylo divný, že třeba už
tam sedim tak dlouho, jenže pak jsem začal být dost agresivní, hlavně na rodiče a i na svý
kamarády a vlastně i na sebe.
Podřezával jsem si žíly a často jsem měl myšlenky, že se svým životem skoncuju, v
tý době jsem taky hodně střídal zaměstnání – dělal jsem ajťáka, sanitáře a pak jsem taky
pracoval v nemocnici a v tý době taky jak jsem říkal, jsem hrál v tý kapele a tam jsem si
poprvé dal perník.“
•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„Trávu jsem kouřil asi od mých 12 let a to hodně intenzivně a ten pervitin jsem si

dal tak v 15 s klukama z kapely a pak jsme vyzkoušeli i další drogy. Ale já jsem převážně
hulil a ten perník, ale vždycky jenom šňupal, nikdy jsem si ho nevzal injekčně. Jenže tím,
jak jsem začal brát drogy, tak se prohlubovaly moje deprese a stavy agresivity, který jsem
těma drogama zaháněl.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Pro mě je to jasný, je to hlavně můj zdravotní stav, na kterém se užívání drog

hodně podepsalo. Nedokážu se absolutně koncentrovat na nic, na žádnou práci a u ničeho
nevydržim.
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Mám taky hodně problémy s krátkodobou pamětí, takže si zatím tady v komunitě
nepamatuju ani jedno jméno a vlastně žádný informace, co tady kdo říkal a mám taky dost
chronických onemocnění, třeba chronický zánět prostaty a kloubů.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Léčil jsem se v Dobřanech v psychiatrické léčebně, protože jsem měl ty psychozy,

ale vůbec mně to tam nevyhovovalo. Cítil jsem se tam jako v blázinci.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Zajímá mě to, zda se léčbou a abstinencí zlepší můj zdravotní stav, to je asi to

nejdůležitější pro mě.“

•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Oporou mi jsou moji rodiče, přivedli mě sem a podporují mě celou dobu, takže

doufám, že tomu bude tak i nadále mojí léčby. Jsem jim hodně vděčný, ale nikdy jsem si to
nějak neuvědomoval, až teď. To jsem vlastně už říkal, asi nemám co jiného k tomu říct.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Chtěl bych zase pracovat jako programátor a plně se koncentrovat na svojí práci

a dělat jí dobře a taky bych se chtěl nějak odvděčit mým rodičům za to, co si se mnou
prožili za hrůzy a pak si třeba najít holku a založit rodinu, přeju si vlastně takové ty
obyčejné věc a hlavně být čistý a nefetovat“
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Analýza rozhovoru

Zdeněk na mě působil velice klidným a tichý dojmem, to bylo jistě zapříčiněno i
jeho krátkým pobytem v TK Magdaléna. Zdeněk nastoupil do léčby v průběhu mé stáže,
měla jsem tedy možnost sledovat jeho prvotní dojmy z léčby a začlenění mezi ostatní
klienty. Zdeněk mezi ostatní velice přirozeně zapadl, při komunitách byl otevřený a
upřímný, nebál se mluvit o svých pocitech a o svém „drogovém životě“. Na léčbu Zdeňka
doprovodili rodiče, kteří byli přítomni i při prvotních komunitách. Bylo znát, že mu rodiče
věří a plně ho podporují. Při rozhovoru Zdeněk vyjadřoval své myšlenky jasně a v
logickém sledu.
Zdeněk byl v dětství velice nevýrazné a tiché dítě. Trpěl depresemi, které zaháněl
hudbou a hraním na počítači, u kterého trávil většinu svého volného času. To vyústilo v
jeho první závislost, se kterou se léčil.
Zdeněk byl v období dospívání velice agresivní a měl sebevražedné sklony: „... pak
jsem začal být dost agresivní hlavně na rodiče a i na svý kamarády a vlastně i na sebe,
podřezával jsem si žíly a často jsem měl myšlenky, že se svým životem skoncuju...“.
S kouřením marihuany začal Zdeněk ve svých 12 letech, poté vyzkoušel i další
drogy, nejvíce však užíval pervitin.
Zdeněk působil velice odhodlaným dojmem pro léčbu. Jeho motivem byl hlavně
zdravotní stav, který se po dlouhodobém užívání drog zhoršil. Primárně ho zajímalo, zda se
jeho stav abstinencí zlepší.
Zdeněk si prošel léčbou v psychiatrické léčebně Dobřany. Způsob léčby mu ale
nevyhovoval: „cítil jsem se tam jako v blázinci.“, a proto přešel do TK Magdaléna.
Zdeněk má velkou oporu ve svých rodičích, kteří ho po celou dobu léčby
podporují, on sám si tento fakt uvědomuje a rád by jim vše po absolvování léčby
vynahradil: „taky bych se chtěl nějak odvděčit mým rodičům za to, co si se mnou prožili za
hrůzy a pak si třeba najít holku a založit rodinu“.
Ve svých plánech se Zdeněk také zmiňuje o přání žít bez drog.
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Jan (narozen v roce 1980, věk 35 let, nástup do terapeutické komunity
Magdaléna 3. 3. 2015, v komunitě 7 měsíců, 2. fáze)
ŽIVOT PŘED VSTUPEM DO TK MAGDALÉNA
•

Dětství a období školní docházky - život před užitím nealkoholové drogy.
„Dětství jsem měl šťastné. Mam dva bratry, v dětství jsme si hodně rozuměli, rodiče

se nám snažili věnovat. Jezdili jsme často na výlety a tak. Víc se nám věnoval táta, byl
biolog. Hodně nás bral s bráchama do přírody na výlety pod stan i na několik dní. Trávil
jsem jako malej hodně času venku. Od rána do večera jsme furt někde běhali, hráli fotbal
a různý hry. Máma je psycholožka a v práci trávila docela hodně času, ale na nás si taky
nějakej našla. Hlavně máma nás hodně nutila, abychom se ve škole dobře učili, měli co
nejlepší známky a mohli jít na co možná nejlepší školu. Naši mají oba vysokou. Teda táta
měl, umřel, když mi bylo 15, tak chtěli, abychom jí měli taky. Já jsem se na základce učil
dobře. Měl jsem dobrý známky, ale nedělal jsem moc domácí úkoly, radši jsem někde
pobíhal venku s kamarádama. Všechno se obrátilo, když jsem šel na střední. V tý době mi
umřel táta. Bylo to pro mě dost zlý období. Nechtělo se mi nikam chodit do společnosti,
bavit se s lidma. Chtěl jsem bejt sám. Hlavně máma chtěla furt všechno řešit, mluvit se
mnou. Já na to neměl náladu. Bylo mi úplně jedno, na jakou půjdu střední, tak mě máma
přihlásila na obchodku. Tam jsem to fakt nesnášel, vůbec mě ty věci nezajímaly.
Ale měl jsem mámu rád a věděl jsem, že to taky nemá jednoduchý. Takže jsem tam
chodil a chtěl jsem to dodělat, abych jí nedělal ještě víc starostí. Ale bylo toho na mě moc.
Nestíhal jsem se učit, dělat věci do školy. Přerostlo mi to přes hlavu. V tý době jsme s
kamarádama začali chodit do hospody. Na pivo a tak, to bylo super. Měl jsem pár dobrejch
kámošů a trávili jsme spolu hodně času. Chodili jsme hodně na čundry, vymejšeli plány do
života, navštěvovali rockový koncerty, pořádali večírky, nebo jen tak diskutovali.“
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•

Období závislosti na nealkoholových drogách
„O drogy jsem se hodně zajímal už během dospívání. Máma nás hodně o účincích

drog vzdělávala, protože věděla, že nejlepší je, když o tom budeme sami hodně vědět.
Půjčoval jsem si od ní knížky. Zajímaly mě hodně psychedelika, jako LSD. Postupně jsem
se seznamoval s lidma, který drogy brali a vyprávěli mi svý zážitky. Kamarád na jeden
večírek u něho doma sehnal trávu, jako že marihuanu. To mi bylo 17. Bylo to divný, ale
takový osvobozující. Měl jsem ale výčitky vůči mámě, jenže ten pocit byl silnější než já.
Hodně jsem do trávy spadnul, pomáhala mi se vyrovnávat se stresem. Pak jsem začal dost
experimentovat a zkoušel všechno možný. Od LSD a opiáty, extázi až po kokain. Postupně
jsem nějak nezvládal chodit do školy a nakonec mě kvůli tomu vyhodili.
Po tom, co mě vyhodili ve třeťáku ze školy, jsem do toho hodně spadnul. Pil jsem,
kouřil trávu a jel jsem i v tvrdších věcech. Hlavně teda v perníku. Pomáhalo mi to uniknout
od stresu, od rutiny, od lidí. Nevěděl jsem co se životem.
Dělal jsem úklidový práce ve městě, což mě fakt nebavilo. Nechtěl jsem žít takhle,
tak jsem se rozhodnul, že odejdu do přírody, do hor a budu žít jenom z toho, co tam najdu.
Chtěl jsem se stát takovym poustevníkem. Nechal jsem doma dopis, vzal si pár
nejnutnějších věcí a jel jsem. Živil jsem se kořínkama a houbama. Do toho jsem teda
docela hodně kouřil trávu a dával si tripy, který mi zbyly. Byl jsem pryč asi tejden, máma
můj odchod nahlásila na policii a ty mě našli. Tak jsem se vrátil domu. Dělal jsem potom
chvíli pomocný práce v ústavu pro postižený. Tam mi to přišlo i docela zajímavý a
naplňující, ale zároveň jsem potřeboval víc svobody než chodit pořád do práce. Tak jsem
často chodil se jen tak toulat do přírody a pořád jsem bral drogy. Hodně jsem pak
experimentoval, jednou jsem zkusil durman a otrávil jsem se. Bylo mi hrozně špatně, měl
jsem děsný halucinace, našel mě brácha v lese a asi mi tak zachránil život. Pak jsem se
vydal do ciziny, chtěl jsem tady ten život nechat za sebou, začít znova. Chvíli jsem žil na
Kanárech, občas jsem někde někomu něco pomohl, tak jsem si vydělával na jídlo a na
drogy, potkal jsem jednoho kamaráda a odešel jsem s nim žít do hor do Španělska do
takový hippie komunity, dost jsem tam meditoval a přemejšlel o životě.
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Žili jsme hodně přírodnim životem, jedli jsme jenom to, co jsme si tam vypěstovali.
Bylo to supr, potkal jsem tam jednoho muslima, ten měl sen, že dojede na oslovi do Mekky.
To se mi líbilo, chtěl jsem jet s nim. Našel jsem si tam přítelkyni, se kterou jsem se nakonec
vrátil domu a oženil jsem se s ní a našli jsme si oba v Čechách práci a bydleli spolu. Práce
mě bavila, ale pořádně jsem nestíhal. Tak jsme si oba pomáhali stimulantama, hlavně
speedem. Zase jsem do toho spadnul, teda i moje žena. Hodně jsme se hádali v poslední
době a nakonec jsme se rozvedli. Pak jsem začal ještě víc pít a bral jsem všechno možný.“
•

Rozhodnutí pro léčbu
„Po tom rozvodu jsem nad sebou přestal mít úplně kontrolu. Hodně jsem spadnul

do drog a alkoholu. Nakonec mě máma a starší brácha, což je taky psycholog, přemluvili,
abych se šel léčit.“
•

Léčba před nástupem do TK Magdaléna
„Nejdřív jsem byl v léčebně v Jemnici, pak v Bohnicích. V Bohnicích se mi ale

hodně nelíbilo, to prostředí mě dost deprimovalo a nechtěl jsem žít podle jejich pravidel.
Hodně jsem se tam se všema hádal, nakonec mě vyloučili z léčby a pustili domu. Jenomže
jsem hned zase začal brát všechno možný, hodně jsem pil, chytili mě hodně opilýho, když
jsem řídil. Poslali mě zpátky na léčení do Bohnic. Tam jsem byl chvíli, pak máma s
bráchou našli místo tady na Magdáleně.“
ŽIVOT V TK MAGDALÉNA
•

Očekávání od léčby v TK Magdaléna
„Potřebuju dostat do svýho života nějakej pořádek, pravidla. Neumim vůbec

pracovat s časem, něco si naplánovat. Jsem hodně línej a neumim řešit věci včas. To bych
se rád naučil, nějakej smysl pro povinnost. To potřebuju. Taky si musim ujasnit co je pro
mě v životě důležitý a přestat fetovat.“
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•

Opora při léčbě v TK Magdaléna (zapojení rodiny, přátel, partnerů)
„Máma s bráchou a jeho rodina mi hodně pomáhají. Vlastně mě sami přemluvili,

abych se sebou něco začal dělat. Jsem za to rád, mají o mě fakt starost. Jsme hodně ve
spojení, jezději sem za mnou na návštěvy. I mladší brácha, ale ten hodně pracuje a má
malý děti, takže nemá tolik času. Jsem taky trochu ve spojení s bejvalou manželkou, občas
si zatelefonujeme. To mi taky pomáhá.“
ŽIVOT PO DOKONČENÍ LÉČBY V TK MAGDALÉNA
•

Plány po ukončení léčebného programu v TK Magdaléně
„Chtěl bych se naučit žít samozřejmě bez drog. Rád bych se vrátil ke svý bejvalý

ženě, znamená pro mě fakt hodně. Rád bych si našel nějakou práci, která mě bude
naplňovat a kterou si udržim a měl třeba jednou i rodinu.“

Analýza rozhovoru
Jan na mě v průběhu stáže působil velice pozitivně a vyrovnaně. Při rozhovoru
mluvil jasně a strukturovaně. Na jeho vyprávění bylo znát, že má ve svém životě a plánech
jasno. Při mé stáži byl ve vedoucí funkci – plnil roli šéfa baráku, měl tedy pravomoc
rozhodovat o mnoha důležitých věcech, dohlížet na ostatní a hodnotit jejich práci. Ostatní
klienti terapeutické komunity jeho funkci respektovali i díky přirozené autoritě, kterou si u
ostatních dokázal vytvořit.
Jan vyrůstal ve funkční rodině, o svém dětství mluvil Jan s nadšením.
Pravděpodobný zlom v jeho životě nastal kvůli smrti jeho otce. Po této události se Jan
změnil, jak sám ve svém vyprávění udává: „v tý době mi umřel táta. Bylo to pro mě dost
zlý období. Nechtělo se mi nikam chodit do společnosti, bavit se s lidma. Chtěl jsem bejt
sám. Hlavně máma chtěla furt všechno řešit, mluvit se mnou. Já na to neměl náladu. Bylo
mi úplně jedno, na jakou půjdu střední, tak mě máma přihlásila na obchodku.“
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Svou prázdnotu vyplnil přáteli, se kterými v tomto těžkém období trávil mnoho
času a poprvé vyzkoušel nealkoholové drogy. Jan užíval marihuanu od 17 let, poté
vyzkoušel i další drogy – LSD, opioidy, extázi, kokain, pervitin.
Drogy pomáhaly Janovi zvládat stres, fungovaly jako únik od všední reality, od lidí,
vyplňovaly jeho život, se kterým si v tomto období nevěděl sám rady. Pro Jana je důležitá
svoboda a nespoutanost – hodně cestoval do ciziny a trávil čas v přírodě, kde
experimentoval s přírodními drogami. Poté, co se Jan rozvedl se svou ženou, začal užívat
drogy ve větším množství a kombinovat je s alkoholem.
Jan se začal léčit kvůli své matce a bratrovi nejprve v psychiatrické léčebně
Jemnice a poté v psychiatrické léčebně Bohnice, kde svou léčbu nedokončil a zrecidivoval.
Jako důvod udává: „ ...to prostředí mě dost deprimovalo a nechtěl jsem žít podle jejich
pravidel. Hodně jsem se tam se všema hádal, nakonec mě vyloučili z léčby a pustili
domu.“, poté nastoupil do TK Magdaléna.
Jan od léčby očekává především to, že jeho život získá řád a ujasní si zde, co je pro
něj v životě důležité.
Velkou oporou při léčbě je pro Jana jeho rodina a bývalá manželka, se kterou je
stále v kontaktu a rád by se k ní po léčbě vrátil.
Jako většina klientů TK Magdaléna udává, že by si přál žít bez drog, najít si práci a
založit rodinu.
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6. 6 Závěr výzkumného šetření
Provedený výzkum v diplomové práci si kladl za cíl zmapovat klientelu TK
Magdaléna a zaměřit se především na život před vstupem do TK, důvody motivace k léčbě
a očekávání klientů od procesu léčby v TK Magdaléna. Po provedení analýzy šetření jsem
dospěla k několika důležitým závěrům.
Klienti TK Magdaléna se ke svému životu před vstupem do komunity vyjadřují
převážně skepticky. Většina klientů se shoduje na tom, že jejich dětství nebylo idylické.
Jako nejčastější důvody udávají: rozvod rodičů, špatné styly výchovy (hyperprotektivní,
autoritářská či naopak výchova zanedbávající), fyzické či psychické týrání v rodině, smrt v
rodině, závislost rodičů na alkoholu, nevěra. Kompenzaci za nefunkční rodinu klienti TK
Magdaléna nejčastěji nalezli u svých přátel, se kterými také poprvé užili první
nealkoholovou drogu, a to ve většině případů ve věku 15 – 16 let. Nejhojněji zastoupenou
drogou je u klientů TK Magdaléna pervitin, avšak většina klientů uvádí, že užívali pervitin
ještě v kombinaci s dalšími nealkoholovými drogami.
Jejich období závislosti je v mnoha případech spojeno s výtržnictvím,
gamblingem, nedokončením školní docházky, krádežemi a následným VTOS.
K léčbě klienty TK Magdaléna nejčastěji dovedl špatný fyzický stav či jejich
rodinní příslušníci. Léčba V TK Magdaléna je ve většině případů několikátou léčbou
klientů. Ti ve svých výpovědích udávají velice rozličné spektrum léčby, kterou mnohdy
nedokončili a zrecidivovali.
Je také zřejmé, že tento fakt zapříčinila v několika případech skutečnost, že
primární motiv k léčbě nepocházel z jejich vnitřního rozhodnutí, ale ze strany rodiny nebo
přátel, což také dokládá výpověď od jednoho z klientů: : „...a to už jsem si řek, že je to k
nevydržení a rozhodl jsem se léčit, jenže tedka to bylo jiný, rozhod jsem se sám, našel jsem
si Magdu a teď jsem tady a věřim, že to dopadne, protože ty stavy byly fakt na pytel.“.
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Zajímavým zjištěním pro mě byla také skutečnost, že klienti TK Magdaléna se v
tématu „očekávání od léčby“ nevyjadřovali pouze k myšlence drogové abstinence, ale
uváděli zde také požadavky na posílení vlastní zodpovědnosti a nezávislosti, ujasnění si
svých priorit a směřování života, nalezení řádu v životě a především zaměření se na
zlepšení vztahu s rodinnými příslušníky. Rozvoj jmenovaných požadavků je, dle mého
názoru, pro léčbu drogové závislosti nezbytný, úzce s ní souvisí a především koresponduje
s filozofií léčby v TK.
Důležitou oporou a podporou při léčbě jsou pro klienty TK Magdaléna ostatní
klienti a rodinní příslušníci. Většina z nich spolupráci rodiny s TK Magdaléna shledává
jako přínosnou a motivující.
Své plány po dokončení léčby v TK Magdaléna klienti nejčastěji směřují k životu
bez drog a navrácení se ke svým rodinám. Většina z nich by si chtěla najít práci, přítele,
přítelkyni a žít konečně šťastným životem.
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Diskuze
V zahraničí i v naší zemi existuje velké množství výzkumů, které se zaměřují na
efektivitu a způsob léčby v TK. Ve většině případů se však jedná o výzkumy, které jsou
zaměřené kvantitativně a čerpají data ze statistik jednotlivých zařízení. V České republice
je doposud největší prospektivní studií zaměřenou na výsledky léčby uživatelů drog v ČR
studie „Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí“
(Šafránek, 2014). Studie sleduje klienty od nástupu do terapeutické komunity až do
období jednoho roku po ukončení léčby a studuje, k jakým změnám u nich došlo. Výzkum
mapuje klienty ze 4 terapeutických komunit (TK Karlov SANANIM, TK Němčice
SANANIM, TK Nová Ves, TK Podcestný Mlýn).
V posledních několika letech se však začal klást důraz na vlastní vnímání procesu
léčby samotnými klienty. V České republice se mi nepodařilo nalézt výzkum, který by se
zaměřoval na vlastní vnímání života a léčby očima klientů, kteří jsou přítomni v TK.
Zahraniční kvalitativní výzkumy zaměřující se na tuto oblast byly prezentovány především
v časopise Adiktologie v článku „Nápomocné faktory zmeny závislých klientov v procese
resosialiázie“ od Petera Halamy a Jána Klimase (Klimas, Halama, 2006). Tento výzkum se
zaměřuje na zkoumání faktorů, které vnímají absolventi slovenské TK jako nápomocné ke
změnám v procesu resocializace drogové závislosti.
V následujícím textu se budeme zabývat rozborem výsledků výzkumného šetření
diplomové práce a jejich srovnáním s výsledky výše zmíněných výzkumů a s poznatky z
odborných publikací.
Je obecně známo, že prvním sociálním prostředím, které člověka utváří, je právě
rodina. Toto téma bylo pro klienty TK Magdaléna důležité a často se k němu vyjadřovali
velice detailně.
Již psychiatr Jiří Presl se ve své publikaci „Drogová závislost“ (Presl, 1995)
zmiňuje o tom, že dominantním prvkem v rodině, který působí na vznik drogového
problému, je matka a zmiňuje zde především problematiku hyperprotektivního přístupu.
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Ladislav Csémy a Karel Nešpor (Csémy, Nešpor, 2003) dodávají, že závažným
rizikovým faktorem je také rozvod a porozvodové situace, alkoholová či nealkoholová
závislost, velké nároky rodičů na dítě či jeho podceňování, malé citové vazby v rodině. To
také dokládají jednotlivá vyprávění klientů.
Výsledky studie „Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu
závislosti“ (Šafránek, 2014) se shodují s výsledky výzkumu v diplomové práci v tom, že
klienti do komunity přichází se širokou škálou obtíží také v jiných oblastech – problémy
vztahové (s rodiči, partnerem, dětmi), sociální (nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá
nezaměstnanost) a trestně – právní (trestná činnost, aktuální právní problémy, zkušenost s
pobytem ve vězení). Tyto problémy u klientů TK Magdaléna povětšinou vznikly v průběhu
jejich drogové kariéry a jsou s ní úzce spjaty. S tímto faktem se také ztotožňuje Josef
Radimecký (Radimecký, 2006) a uvádí, že hlavním cílem léčby uživatelů drog má být
zlepšení kvality jejich života a ne „pouhá“ abstinence. Z tohoto důvodu velice pozitivně
hodnotím výsledky výzkumu diplomové práce v oblasti „očekávání klientů od léčby“, kteří
si ve většině případů tuto skutečnost sami uvědomují.
Většina českých TK deklaruje, že vnitřní motivace k léčbě je jednou z podmínek
pro přijetí do TK, avšak doložení této motivace se povětšinou omezuje na vyžádání jejího
formálního prokázání – písemná žádost o přijetí, strukturovaný životopis a absolvování
detoxikace. Tyto požadavky si také stanovuje TK Magdaléna. Splnění jmenovaných
požadavků bohužel nepředurčuje klienta k jeho úspěšné léčbě. Z výzkumu v diplomové
práci vyplývá, že klienti TK Magdaléna nastupují povětšinou do léčby pod nátlakem
různorodých vnějších faktorů – špatný fyzický stav, tlak nejbližších přátel a rodiny,
důsledek jejich konfliktu se zákonem. Jejich motivace k léčbě tedy nepochází ve většině
případů z jejich vlastního rozhodnutí, což se může zdát jako velice znepokojující faktor,
který může negativně ovlivnit úspěšnost léčby. Tento fakt s sebou tedy přináší mnohé
otázky, kterými by bylo zajímavé se zaobírat – jak ovlivňuje počáteční motivace klientů
úspěšnost jejich léčby? Došlo během léčby u klientů TK Magdaléna k obratu v oblasti
jejich motivace a jaké byly hlavní důvod tohoto obratu?
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Posledním podstatným poznatkem, na který poukazují výsledky šetření v
diplomové práci, je důležitost podpory klientů TK Magdaléna – ze strany ostatních klientů
a jejich rodinných příslušníků. Zapojení rodiny do procesu léčby shledávají všichni klienti
jako důležitý motivační faktor. S tímto faktem také korespondují výsledky, ke kterým
dospěla slovenská studie„Nápomocné faktory zmeny závislých klientov v procese
resosialiázie“. Na základě tohoto zjištění by bylo zajímavé provést hlubší výzkum, který
by se zaobíral spoluprací rodinných příslušníků a TK Magdaléna.
Jsem si vědoma toho, že získané poznatky nelze generalizovat na prostředí všech
TK, mohou být ovšem inspirací pro ostatní výzkumníky, kteří se o tuto oblast zajímají.
Vlastní vnímání životů a léčby očima klientů může také posloužit zaměstnancům TK
Magdaléna při práci s jednotlivými klienty.
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Závěr
Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách je pro osoby závislé na
návykových látkách velice lákavým a hojně využívaným způsobem léčby, což také dokládá
častá přeplněnost a dlouhá čekací lhůta v tomto typu zařízení. Hlavní předností léčby v
terapeutických komunitách je její délka a způsob léčby, který je založen na pravidlech,
spolupráci a zodpovědnosti. Drogová abstinence se stává pouze podmínkou a prostředkem
léčby.
Vývoj terapeutických komunit jde stále kupředu, zaměřuje se na nové cílové
skupiny a propracovává svůj způsob léčby. Každý klient, který projde léčbou v TK, ať už
úspěšně či neúspěšně, zde zanechá zkušenost, která je pro každou TK přínosem pro její
potenciální rozvoj a zkvalitnění péče. Při práci s osobami závislými na návykových látkách
je, dle mého názoru, důležité brát v potaz jejich předešlý život, porozumět některým
příčinám a věřit v jejich změnu.
Diplomová práce se zabývala životem klientů TK Magdaléna, důvody jejich
motivace k léčbě a očekáváním klientů od procesu léčby. Výsledky šetření poukazují na
specifika ve vnímání vlastních životů a léčby klientů terapeutické komunity Magdaléna v
jednotlivých vytyčených oblastech.
Teoretický rámec práce vymezuje pojmy, které se vztahují k výzkumu. V této části
jsem se především zabývala vymezením terapeutické komunity v systému léčby pro
drogově závislé, historií terapeutických komunit u nás a ve světě a vymezením cílů a
nástrojů, které jsou v rámci léčby v terapeutických komunitách využívány. Tyto informace
mi posloužily pro lepší orientaci v tématu a byly podkladem pro výzkumné šetření.
Samotné výzkumné šetření bylo realizováno v terapeutické komunitě Magdaléna a
předkládá použité metody, výsledky výzkumu a závěr.
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Průběh výzkumu ukázal, že forma narativního rozhovoru byla vzhledem k mému
cíli vhodnou metodou. A to jak pro respondenty, kteří mohli přirozeně reflektovat aktuální
stav a shrnout svou minulost, tak pro mou osobu, jelikož přinesla mnoho důležitých
poznatků a zkušeností.
Práce může být impulsem k zaměření se na jednotlivý úsek života klientů TK
Magdaléna a provedení jeho analýzy do větší hloubky či provedení výzkumu s
rozsáhlejším výzkumným vzorkem ve více terapeutických komunitách. Toto propracování
by mohlo přinést cenné poznatky pro porozumění motivů v životě osob, které si procházejí
etapou léčby v TK a posloužit pracovníkům TK v konfrontaci vlastního názoru na
probíhající léčbu s výsledky tohoto výzkumu.
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RESUMÉ
Cílem diplomové práce bylo stručné uvedení do problematiky léčby drogové
závislosti v terapeutických komunitách. Teoretická část mi posloužila jako podklad pro
výzkumné šetření, kterým jsem se zaobírala v části praktické.
Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat klientelu v TK Magdaléna, zaměřila jsem se
především na život klientů před vstupem do TK, důvody jejich motivace k léčbě a
očekávání klientů od procesu léčby. Výzkumné šetření bylo realizováno v TK Magdaléna s
pomocí kvalitativního výzkumu.
Výsledky šetření poukazují na specifika ve vnímání vlastních životů a léčby u
klientů terapeutické komunity Magdaléna v jednotlivých vytyčených oblastech.
Práce může být impulsem k zaměření se na jednotlivý úsek života klientů TK
Magdaléna a provedení jeho analýzy do větší hloubky či provedení výzkumu s
rozsáhlejším výzkumným vzorkem ve více terapeutických komunitách
RESUME
The thesis briefly describes therapies connected with drugs Abuse and Addiction in
therapeutic communities. The theoretic part was the crucial and necessary part for me to
realize how I should work on the practical part. The aim of this thesis was to analyse the
clientele in TK Magdalene, we focused primarily on the lives of clients before entering the
TK, the reasons for their motivation for treatment and expectations of clients from the
treatment process. A qualitative research shows something what connects all Magdalena's
clients: it is mainly the way of percerving themselves and their own lives in various views.
However, it is still quite general and could be improved by further focus: the
comparison of the way of living of Magdalena's clients with some clients of another similar
therapeutic community.
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