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Vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle Vám přinášíme témata 
týkající se závislostí. 

Jednou řekl nyní již emeritní primář 
psychiatrické nemocnice Bohnice 
Karel Nešpor: „Každý máme svou 
závislost, ale jen ti šťastní ji nepoznali.“ 
Jak v dnešní době jeho slova nabývají 
na pravém významu! Ze zpráv se na 
nás valí, že vlivem protipandemických 
opatření roste spotřeba alkoholu v naší 
společnosti, roste užívání drog, že děti 
tráví v online prostoru ještě mnohem 
více času než před rokem, atd. 

V boji se závislostí je tím zlomovým 
bodem uvědomění. Uvědomění, že 
vlastní vztah k té látce či požitku je 
destruktivní. Což lze již pozorovat na 
některých funkcích těla, mysli, nebo  
i v odrazu na kvalitě sociálních vztahů 
s nejbližšími. Ono uvědomění je tím 
nejlepším, co může jedince přivést  
k tomu, že se pokusí začít abstinovat. 
O tom, co vše se děje v procesu, kde 
odborně pomáhají projít tímto proce- 
sem, představují ve svých příspěvcích 
organizace jako Renarkon, Exit tera-
peutická komunita či Advaita. 

Co nakonec vede k tomu, že se mladí  
lidé začnou léčit? Obvykle je to moment,  
kdy zůstanou sami. Kdy jim již rodina nena- 
bídne další ochranu a podporu. Zní to para- 
doxně, ale právě tato stopka pomáhá. 

O tomto momentu změny se dočtete  
i v autentické zkušenosti mého kama- 
ráda Jiřího. Byla jsem fascinována tím, 
jak svým vlastním odhodláním a touhou 
po ,,normálním životě“ nabral sílu. Sám 
se zbavil závislosti na pc hrách. Děkuji 
mu za to, že se rozhodl se čtenáři 
Kolibříka sdílet příběh své proměny.

V tomto čísle se můžete dočíst díky 
příspěvku dětského psychiatra Jana Uhlíře 
i o vlivu energy nápojů na děti. Psychiatr 
Michal Raszka představí přínos používání 
motivačních pohovorů jako metody 
práce nejen se závislými klienty. Profesor 
Michal Miovský nás seznámí s oborem 
adiktologie a adiktolog Ondřej Sklenář 
přiblíží téma digitálních závislostí u dětí.

V závěru Vám představíme obsah 
připravované konference Mezi námi 
2021, která bude zaostřena na význam 
nemoci v psychosomatickém kontextu. 

A nyní Vám již přejeme příjemné čtení.

Monika Matulová
1
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TÉMA

Nově zveřejněné výsledky české části 
Evropské školní studie o alkoholu a jiných 
drogách ESPAD 2019 potvrzují pokra- 
čující pokles výskytu užívání návykových 
látek u české mládeže, včetně jeho rizi-
kových forem. Studie potvrdila již dříve 
sledovaný pokles míry pravidelného  
a denního kouření, konzumace alkoholu 
i aktuálních zkušeností mládeže se všemi 
sledovanými nelegálními drogami. První 
zkušenost s kouřením cigaret, alkoholem 
a konopím mělo nejvíce studentů ve 
věku 14 a 15 let. 

Vzhledem k velkému rozvoji nových 
komunikačních technologií a jejich 

dostupnosti u široké veřejnosti se 

řada aktivit současné mládeže v dnešní 
době přesunuje na internet, pro většinu 

Dobrá zpráva na úvod! Většina mladých lidí neužívá nelegální 
návykové látky nebo nadměrně nepije alkohol, a mezi těmi, kteří 
nelegální návykové látky a alkohol užívají, se jen u menší části 
objeví vážné problémy. Nicméně, užívání návykových látek může 
být nebezpečné pro vyvíjející se mozek, může komplikovat běžný 
rozvoj, zhoršit další životní a vývojové problémy, prohloubit špatné 
životní šance již tak zranitelné a znevýhodněné skupiny mladých lidí. 
Proto je potřeba závislosti u dětí věnovat dostatečnou pozornost, 

ideálně se zaměřit především na prevenci a zdravý životní styl.

Situace v ČR:  
drogy pomalu, ale jistě, 

nahrazují digitální závislosti.
 Mgr. Ondřej Sklenář 
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studentů je samozřejmostí komunikace 
s vrstevníky (ale často i rodiči nebo 
školou) on-line. Tento trend posled-
ních let výrazně umocnila situace 
ohledně pandemie COVID -19. S tím 
pak souvisí i poměrně velké množství 
času tráveného hraním digitálních her 
a komunikací na sociálních sítích, který 
u řady náctiletých dosahuje rizikové 
úrovně, někdy závislosti. 

Zdá se tedy, že řešení herní a digi-
tální závislosti bude výzvou pro 21. 
století, zatímco zneužívání drog bude 
postupně ustupovat. Na základě vě- 
deckých poznatků nashromážděných 
za poslední dvě desetiletí uvádí nej-
novější verze diagnostického manuálu 
Světové zdravotnické organizace 
(MKN-11) herní poruchu (Gaming 
Disorder) jako duševní onemocnění. 
Herní porucha (známá také jako herní 
závislost či závislost na hraní digitálních 
her) je behaviorální (nelátková) závis-
lost podobná látkovým závislostem. 
Mezi její diagnostická kritéria patří nad-
měrné zaujetí hrou (na úkor ostatních 
činností a zájmů), změny nálady, tole-
rance, abstinenční příznaky, konflikt  
a relaps.

Z dosavadního výzkumu vyplývá, že 
nadměrné hraní a zejména herní závis-
lost se pojí s mnoha psychosociálními 
a somatickými zdravotními problémy. 
Psychosociální problémy spojované 
s herní závislostí zahrnují duševní pro-
blémy, jako jsou poruchy nálad 
(např. deprese), úzkostné poruchy 
(zejména sociální úzkost a sociální 
fobie), další látkové i nelátkové závis-
losti, obsedantně-kompulzivní porucha, 
poruchy osobnosti, porucha pozornosti  
s hyperaktivitou (ADHD), a psychoso-
matické příznaky. Somatické zdravotní 
problémy spojené s herní závislostí 
zahrnují obezitu a nadváhu. Z neurofy-
ziologického hlediska je herní závislost 
spojována s nižší mírou reakční inhibice 
a emoční regulace, oslabeným fun-
gováním mozku a kognitivní kontroly, 
horší pracovní pamětí a rozhodovacími 
schopnostmi, zhoršeným fungováním.

Rodina, rodina a ještě jednou 
rodina 

Užívání drog nemá jednu jedinou 
příčinu platnou pro všechny, kteří  
s nimi začínají. Je však prokázáno, že 
rodiče podstatně ovlivňují svoje děti, 
tedy i jejich budoucí vztah k návy-
kovým látkám. Rodiče tedy mohou 
výrazně ovlivnit, zda budou jejich děti 
kouřit nebo zneužívat jiné návykové 
látky. Jako zvláště důležité se ukázaly 
následující činitele: 1. Vazba dítěte 
na rodinu měřitelná časem, který tráví 
rodiče s dítětem. 2. Jasná a důsledně 
prosazovaná rodinná pravidla, přimě-
řený dohled a konzistentní disciplína. 
3. Schopnost konstruktivně řešit rodinné 
problémy. Zjistilo se, že dospívající ve 
věku 18 let, na které rodiče přiměřeně 
nedohlíželi, měli 2x častěji zkušenost  
s nelegálními drogami. Zkušenost  
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s nelegálními drogami byla také častější 
v rodinách, kde se důsledně neprosazo-
vala pravidla. U dospívajících ve věku 
15 let, s nimiž rodiče trávili málo času, 
byla zkušenost s nelegálními drogami 
3x častější. 

V rodinách, kde se nedařilo  

zvládat konflikty, se u dětí  

častěji vyskytovala i zkušenost  

s nelegálními drogami. 

Co dělat, když zjistíte, že vaše dítě užívá 
alkohol nebo drogy? V první řadě situaci 
nepodceňujte, ale také zbytečně ned-
ramatizujte. Je důležité si uvědomit, že 
je značný rozdíl mezi tím, jde-li o první 
experimenty nebo již o pokročilejší  
stadia užívání. Řada experimentátorů 
skončí po prvním nebo třetím pokusu. 
Pokud přijde dítě domů pod vlivem 
návykové látky, tak vážný rozhovor 
odložte na dobu, až bude dítě stříz-
livé. Požádejte dítě o vysvětlení. Je-li to 
možné, trvejte na věcném popisu – kdy, 
kde a s kým bylo, co si vzalo. Krátce  
a jasně vyjádřete svůj postoj k věci 
nebo k situaci a svůj nesouhlas s užívá-
ním drog. 

Měli byste jasně říci, co očekáváte, 

 jak to budete kontrolovat a jaké 

budou důsledky nedodržení. 

Nestyďte se, nepopírejte a neskrý-
vejte drogový problém svého dítěte. 

Zbytečně tím ztrácíte čas. Můžete 
požádat o radu či konzultaci odbor-

nou adiktologickou službu, případně 
dětského psychiatra nebo psycho-
loga. Při rozhovorech s dítětem je dobré, 
aby vaše dítě vědělo a cítilo, že jej máte  
i nadále rádi. To, co se vám nelíbí a z čeho 
máte strach, je jeho užívání drog.

Škola a prevence neboli pre-
vence závislostí a rizikového 
chování jako investice do dětí 
a jejich zdravého vývoje

Prevence jako základ? Určitě je 
dobré problémům předcházet, než je 
následně řešit. Programy primární pre-
vence rizikového chování jsou dnes 
součástí vzdělávání na každé základní, 
střední nebo speciální škole. 

Jejich cílem je předcházení vzniku  
a rozvoji závislosti (a dalších forem riziko-
vého chování) u dětí. Součástí těchto 
programů je podávání ověřených 
informací, interaktivní a dlouhodobá 
forma spolupráce s třídními kolektivy, 
zaměření se na budování zdravých 
postojů a dovedností u dětí v oblasti 
odmítání drog, kvalitních vztahů ve 
třídě, zdravého životního stylu, apod. 
Kvalita těchto programů je velmi 
rozdílná v každém regionu, jejich 
zajištění je na řediteli školy a školním 
metodikovi prevence. Většinově se 



jedná o externě zajištěné programy, 
tedy odborné organizace, které při-
cházejí do škol a zajištují preventivní 
programy právě na školách. Někde jsou 
tyto programy naplňovány pouze for-
málně, jinde velmi kvalitně a obsažně. 
Nejkvalitnější a nejefektivnější programy 
jsou vždy akreditovány ministerstvem 
školství pro oblast programů primární 
prevence rizikového chování. Rodiče 
mají právo vědět, jak vypadá preven-
tivní plán školy, kterou navštěvuje jejich 
dítě. Rodičům proto doporučujeme se 
o plán aktivně zajímat. 

Poradenství a léčba 

Pokud se u vašeho dítěte objeví pro-
blémy spojené se závislostí (digitální či 
látkovou) je dobré se obrátit na spe-
cializované pracoviště. V rámci české 
republiky se jedná primárně o pedopsy-
chiatrické ordinace nebo dětské  
a dorostové adiktologické ambu-
lance. Dobrou zprávou je, že prevenci 
i poradenství v oblasti závislosti je v ČR  
v posledních letech věnována čím dál 
větší pozornost a díky tomu se postupně 
rozvíjí síť ambulantní adiktologické 
péče specializované na děti a mládež. 
Tyto specializovaná zařízení najdete 
téměř v každém krajském městě. 

Kontakty a ověřené informace nalez-
nete na webové stránce provozované 
úřadem vlády (odbor protidrogové 
politiky) - https://www.drogy-info.cz/
mapa-pomoci/

 

O autorovi 

Vystudoval obor adiktologie na  

1. lékařské fakultě UK v Praze.  

V oboru prevence a léčby 

závislostí pracuje od roku 2007.  

V letech 2008 – 2016 byl 

předsedou profesní organizace 

Česká asociace adiktologů.  

Od roku 2017 je ředitelem 

společnosti Magdaléna, o.p.s. 

která poskytuje preventivní  

a léčebné programy v oblasti 

adiktologie. Je absolventem 

výcviku v psychodynamické 

psychoterapii a aktuálně 

frekventantem výcviku v rodinné 

terapii psychosomatických 

poruch. Věnuje se ambulantní 

léčbě závislostí a rodinné terapii. 

5
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TÉMA

Komunita je situována v beskydské obci 
Komorní Lhotka, v okresu Frýdek-Místek. 
Její působnost je celostátní - v ČR v sou-
časné době neexistuje síť pobytových 
sociálních služeb určených srovna-
telné, úzce vymezené cílové skupině, 
tj. mladým dospělým ve věku 14-19 let. 

Terapeutické komunity jsou tradiční 
a úspěšnou formou léčení závislostí. 
Nejstarší komunita pro drogově závislé 
u nás byla založena v roce 1991. Léčba 
v komunitě znamená členství ve spo-
lečenství lidí se stejným či obdobným 
problémem, kdy se za pomoci terape-
utického týmu orientuje na abstinenci 
a návrat k životu bez OPL.

Léčba v komunitě je zaměřená na to, 
aby se závislý člověk vrátil k hodnotám 
a k životnímu stylu, které vlivem OPL 
opustil (v případě našich klientů spíše je 

vůbec nevytvořil). V EXIT TK jde o struktu- 
rovaný program trvající 3 až 6 

měsíců, během kterého klienti postu-
pují jednotlivými fázemi podle toho, 
jak se jim daří se svou závislostí bojovat. 
Hlavním nástrojem léčby je skupinová  
i individuální terapie, ale také otevře- 
ná komunikace, práce, sport, zážitky 
a vztahy, které vedou k obnově zodpo- 
vědnosti a seberegulace. Jeden z nej-
hlavnějších principů naší komunity je 
sociální a terapeutická práce s rodinou 
a prostředím, do které se klient bude po 
léčbě vracet.

Posláním zařízení EXIT, terapeutické komunity (dále jen EXIT TK) je 
poskytovat podporu nezletilým, mladistvým a mladým dospělým, 
kteří se v důsledku škodlivého užívání omamných a psychotropních 
látek (dále jen OPL) nebo jiného závislostního chování ocitli  

v nepříznivé sociální situaci.

Nakolik je práce se specifickou 
věkovou skupinou specifická?

 Terapeutická komunita EXIT 
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V současné době se snižuje věková 
hranice uživatelů OPL, zároveň narůstá 
její počet ve věku naší cílové skupiny 
(tj. 14 -19 let). Jsme připraveni na tuto 
situaci pružně reagovat a poskyt-
nout této klientele odbornou pomoc. 
Kapacita terapeutické komunity je 12 
klientů.

Snažíme se navázat na tradici a dlou-
holeté zkušenosti vycházející z modelu 
komunit pro dospělé. Velmi brzy se ale 
ukázalo, že mnoho z těchto užiteč-
ných znalostí nelze v komunitě pro děti  
a dospívající aplikovat bez úprav. 
Věková skupina 14 -19 let obnáší mnoho 
zvláštností a odlišností od skupiny dospě-
lých v terapeutické komunitě. 

Výrazné rozdíly vnímáme například  
v tom, že dětská psychika je plastická, 
prochází vývojem a závislost vznikne 
mnohem rychleji než u osob začína-
jících s užíváním v pozdějším věku. 
Zdravotní rizika a poškození nejsou 
sice tak dlouhodobá a masivní jako  
u těch, kteří OPL užívali desítky let, jsou 
ale dramatičtější a jsou obtížněji napra-
vitelná. Puberta a raná adolescence 
jsou samy o sobě i bez OPL a závislosti 
složitým obdobím plným změn v těle 
i na duši dítěte. Někdy se s tím velmi 
obtížně vyrovnává jak dítě samotné, 

tak i jeho okolí. I rodiče, kteří vychovali 
děti bez problémů až do dospělosti, 
vzpomínají na období, kdy se z jejich 
chlapce nebo holčičky po jistý čas 
stal nevyzpytatelný cizinec s podivnými 
až podezřelými názory, návyky, vzory  
a kamarády, vymezující se vůči rodičům 
a dalším dospělým autoritám, ale 
rovněž vůči pravidlům a normám spo-
lečnosti. Pro nás to znamená, že se 
mezi klientem a terapeutem obtížněji 
vytváří důvěrný a otevřený vztah, který 
je základem úspěšné léčby. 

Vzhledem k věku našich klientů je 
namístě zmínit i rozdíly a specifika 
vyplývající z aplikace bezpečnostních 
předpisů a právního postavení, které 
jsou  u této věkové  skupiny jiné než  
u dospělých. To si žádá, abychom prak-
tikovali odlišný, ale přitom stejně účinný 
přístup. 

Další odlišností je motivace pro léčbu. 
Zatímco dospělý se jde léčit dobro-
volně, častěji pod tlakem okolností, 
které zná a uznává, mladí lidé zmiňo-
vaného věku si svou vnitřní motivaci 
teprve začínají uvědomovat. S tím 
souvisí i zaměření léčby: Zatímco dospě- 
lí se v komunitě orientují na obnovení 
nebo vytvoření co nejsamostatnější, 
autonomní existence (včetně vlastní 
práce, bydlení, financí, popř. rodiny), 
dítě takovou možnost nemá. Klienti 
EXIT TK se v naprosté většině vrací tam, 
odkud do léčby přišli - tedy do původní 
rodiny (nebo zařízení), do stejné školy, 
stejného bydliště, do stejné skupiny 
vrstevníků. Udržet v takovém prostředí 
nově nabyté hodnoty, postoje, návyky 
je tak mnohem náročnější.

Těchto psychologických aspektů je 
celá řada. Pro nás je důležité, jak je 
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zohledníme v terapii a v činnosti komu-
nity jako takové. Spolupráce s rodinou 
nebo s jinými významnými dospělými je 
intenzivní a klíčová, přestože procento 
dětí z dysfunkčních rodin, popř. vyrůsta-
jících mimo svou původní rodinu je mezi 
našimi klienty velmi vysoké. 

Nejen proto je také žádoucí těsná 
spolupráce s odborníky (z řad psycho-
logů, psychiatrů, adiktologů a dalších), 
protože k užívání OPL může vést také 
nějaká nerozpoznaná porucha nebo 
trauma z raného dětství.

Nedílnou podmínkou fungování komu-
nity je spolupráce se vzdělávacími 
institucemi, tedy se školami. Většina 
klientů studuje a část z nich dosud plní 
povinnou školní docházku. Aktivně je 
v tomto podporujeme – studijní blok 
je součástí každodenního harmono-
gramu. Všeobecný přehled všech, 
nejen studujících klientů, je dále rozši-
řován formou vzdělávacích workshopů. 
Podpora při studiu je to, čím je program 
v komunitě specifický.

EXIT TK má za sebou první tři roky exi-
stence. Díky nim již nejsme nuceni  

opírat se pouze o vizi a ideu, ale můžeme 
stavět na výše popsaných zkušenos-
tech, tyto rozvíjet a předávat dál.

Naše práce se opírá o hodnoty, jako 
je důvěra a přijetí, pozornost a zájem 
(a z nich rostoucí sebeúcta), stálé a spo-
lehlivé vztahy, ocenění a podpora, 
smysluplná a potřebná činnost, nové  
a zajímavé podněty a zážitky, orientace 
na budoucnost, pevný a srozumitelný 
řád, laskavá atmosféra a vysoce indivi-
dualizovaný přístup ke každému z nich.

Pracujeme bez předsudků a klienty 
přijímáme takové, jací jsou. Toto 
pochopení, společně s uvedenými 
hodnotami, vytváří bezpečné pro-
středí, které může klientům pomoci 
zorientovat se v jejich vlastních živo- 
tech a nalézt cestu ven ze začarova-
ného kruhu závislosti. 

Terapeutická komunita EXIT

	 	Komorní Lhotka 151,  

739 53 Komorní Lhotka

 tk@slezskadiakonie.cz

 www.exitkomunita.cz

	 +420 734 873 868 
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Na začátku si pojďme vyjasnit pojmy.  
„O závislosti hovoříme obvykle v situ-
acích, kdy jedinec není opakovaně 
schopen kontrolovat určitý typ jednání, 
jenž se vyznačuje značnou mírou kom-
pulzivity, a pokračuje v něm i přesto, že si 
tím prokazatelně škodí,“ vysvětluje kniha 
Online závislosti od Lukase Blinky (s.21).  
V adiktologii se také pro definování závis-
losti používá definice Marka Griffithse, 
která říká, že jakékoliv chování, které 
vykazuje následujících šest symptomů, 
je možné považovat za závislost:

1. Salience – znamená, že daná činnost 
postupně nabývá na významu v životě 
člověka. Ten tráví většinu času jejím 
vykonáváním nebo úvahami o ní.

2. Změny nálady – daná činnost jedinci 
přináší vzrušení, úlevu apod.

3. Tolerance – jedinec potřebuje stále 
více dané činnosti nebo látky k tomu, 
aby dosáhl požadovaného účinku.

4. Syndrom z odnětí – nepříjemné stavy, 
které se dostavují, když se člověk dané 
činnosti věnovat nemůže. Obvykle to 
bývá doprovázeno podrážděností, 
náladovostí, u některých návykových 
látek také fyzickými abstinenčními 
příznaky.

5. Konflikt – ohledně dané aktivity, a to 
jak například s blízkými nebo ve škole či 
v zaměstnání, tak sám se sebou (výčitky 
svědomí, pocit ztráty kontroly).

6. Relaps – přerušení abstinence a návrat 
k původním vzorcům chování (Blinka, 
Lukas a kolektiv (2015). Online závis-
losti. Praha: Grada).

Rok trvající izolace, pomocí níž bojujeme s koronavirovou pandemií, 
ještě zvýraznila již tak frekventované téma: takzvané online 
závislosti. Dospělí i dětí přesunuli velkou část svých aktivit na internet.  
To vzbuzuje obavy: Může to mít negativní vliv na naši psychiku, 
mohou si děti vypěstovat závislost? Mnoho rodičů si stěžuje na to, že 
jejich děti digitální hry nebo sociální sítě upřednostňují před sportem, 

prací v domácnosti nebo školními povinnostmi. Jak je to tedy?

Hrozba jménem  
online závislosti

 Mgr. Jitka Kolářová 
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Tato definice je dostatečně široká na 
to, aby se do ní vešly nejen závislosti na 
látkách, ale i takzvané nelátkové nebo 
behaviorální závislosti, tedy závislosti na 
činnostech. To, že se můžeme stát závislí 
i na nějaké činnosti, vysvětluje neuro-
biologický pohled na závislost: Závislost 
vnímá jako postupnou přeměnu tzv. 
systému odměny v našem mozku, 
který za normálních okolností pomáhá 
k přežití, protože reaguje na „přiro-
zené odměny“ jako je sex, potrava 
nebo partner a vyvolává v nás pří-
jemné pocity. Závislost pak znamená, 
že člověk při kontaktu s podněty, které 
tyto příjemné pocity vyvolávají, ztrácí 
kontrolu a nedokáže si tuto slast omezit, 
odložit na později či zcela odepřít. 
Tyto pocity slasti vyvolávají všechny 
návykové látky (každá s trochu jiným 
mechanismem), ale i některé činnosti – 
většinou ty, které nám dávají euforický 
pocit úspěchu a ocenění.

Je to závislost?

Zda některé nutkavě vykonávané čin-
nosti, ať už to je sázení, nakupování, 
sledování on-line pornografie nebo 
hraní digitálních her, budou oficiálně 
zahrnuty mezi návykové poruchy, záleží 
na tom, do jaké míry jsou prozkou-
mány a jestli data z výzkumu potvrzují, 
že porucha splňuje kritéria závislosti. 
U většiny z těchto relativně nových 
fenoménů ve vědecké obci nepanuje 
shoda.

Ne každé nadměrné či problematické 
užívání je závislost. Odborníci uvádějí 
třeba příklad profesionálních hráčů 
digitálních her, kteří hraním a pře-
mýšlením o něm stráví velké množství 

času, přesto rysy závislosti nenaplňují.  
V úvahu bychom měli vzít i to, že 

každé nové médium či komunikační 
technologie – ať už to byl knihtisk, tele-
vize nebo internet – zpočátku vyvolává 
obavy z negativního vlivu na lidskou 
psychiku a chování, ty se však obvykle 
tak docela nenaplní. V naší praxi v pre-
venci i léčbě v liberecké organizaci 
Advaita se setkáváme s dětmi a jejich 
rodiči, kteří řeší reálný problém, kdy 
se jim nedaří mít kontrolu nad chová-
ním v souvislosti s nějakou činností na 
internetu, nemusí to však vždy splňovat 
kritéria závislosti.

Pokud bychom se měli zaměřit na pro-
blémové užívání internetových aplikací 
a komunikačních technologií u dětí, 
budeme se věnovat především dvěma 
fenoménům: sociálním sítím a digitál-
ním hrám.

Sociální sítě: jde spíše o kyber-
bezpečí a soustředění

Sociálních sítí jsou desítky a dnešní děti 
a mládež se v podstatě do jejich pro-
středí rodí. Jsou to takzvaní digitální 
domorodci, pro něž je pohyb v tomto 
prostředí naprosto samozřejmou sou-
částí života (oproti jejich rodičům, 
prarodičům a učitelům, kteří jsou „digi-
tálními přistěhovalci“). „Sociální sítě jsou 
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pro děti jakousi rozšířenou realitou, kde 
se potkávají se svými vrstevníky a nava-
zují nové vztahy, hledají si své vzory, 
dozvídají se o světě, nebo třeba vytvá-
řejí svou identitu podle svých představ,“ 
vysvětluje Barbora Merglová, lektorka 
primární prevence Advaita, která se 
specializuje na prostředí internetu a rizik 
v něm. Dodává, že „Sociální sítě jsou 
mimo jiné oblíbené pro sebeprezen-
taci a sebepotvrzování. Zjišťujeme, 
jestli se druhým líbíme, sledujeme, jak 
druzí hodnotí naše fotky nebo statusy.“ 
Každý lajk je takové malé pohlazení, 
malá dávka slasti, po níž můžeme začít 
víc a víc toužit. Přesto se zatím odborníci 
neshodnou na tom, zda na sociálních 
sítích může vzniknout závislost.

Merglová vidí nebezpečí sociálních 
sítích jinde. Jednak v tom, že děti se 
tu dostanou k obsahům, které pro ně 
nejsou vhodné – od sprostých slov přes 
násilí a sexuální obsahy, až po nesná-
šenlivost vůči menšinám – a jednak 
v narušování pozornosti. „Když vám 
každou chvilku na mobilu pípne upo-
zornění ze sociální sítě, je těžké se 
odtrhnout a soustředit se třeba na úkol 
do školy. Dnes se na sociálních sítí i na 
mobilu dá nastavit řada omezení ve 
smyslu bezpečnosti i času, který tam 
strávíme, ale lidé to nedělají, nevědí to. 
Dětem v tom často ani neumějí pora- 

dit jejich rodiče.“ Merglová ale soci-
ální sítě pro děti, zvlášť v době omezení 
sociálních kontaktů a uzavření škol, 
vnímá spíše pozitivně: „Užívání sociál-
ních sítí je o té míře. Pro děti jsou vztahy 
s vrstevníky důležité a sociální sítě to 
propojení umožňují. Jen je důležité 
umět si je dobře nastavit.“

Hry mají závislostní potenciál

I digitální hry je třeba vnímat komplexně. 
Děti se tu učí cizí jazyky, trénují postřeh, 
spolupráci, logické a strategické uva-
žování, zažijí tu úspěch nebo potkají 
jiné děti se stejnými zájmy, míní Barbora 
Merglová. U digitálních her však už byla 
popsána návyková porucha, stejně 
jako vlastnosti her, které rozvoj závislost-
ního chování podporují. „Větší riziko je  
u her, které nejsou tak graficky náročné 
a není na ně potřeba drahé vybavení, 
takže jsou dostupnější. Většinou jsou to 
hry animované s fantasy prvky, které 
jsou pro děti líbivější než reálná grafika. 
Dále jde o tzv. free-to-play hry, kdy si 
hráči hru nemusejí kupovat, platí pouze 
za obsah navíc. Tomu se říká mikrotrans-
akce. Někde si koupíte obleček nebo 
taneček pro vaši postavu, jinde lepší 
zbraň. To může mít velký vliv na úspěch 
ve hře, ale možnost vylepšení hry za 
peníze je také věcí statusu, takže mezi 
hráči vzniká segregace na základě 
jejich finančních možností. Lákavé jsou 
také hry s propracovanými příběhy 
postav, hráči se do příběhu více ponoří. 
Tvůrci her pravidelně i ke starším hrám 
přidávají nový obsah, takže hráči se ke 
hře rádi vracejí. Návykovější jsou přede-
vším hry, v nichž hráč nenese následky 
své prohry a hned si může zapnout 
hru novou,“ vyjmenovává Merglová. 
V neposlední řadě podle ní má vliv 
komunita dalších hráčů kolem hry: 



„Digitální hry totiž nejsou jen samotné 
hraní, ale i sledování videí, jak hrají jiní. 
Populární je i „merch“, neboli před-
měty s motivy hry – od figurek postav 
hry až po trička; nebo to, že děti 
vnímají možnost stát se profesionálním 
hráčem s lákavým povoláním, kdy si 
lidé bez formálního vzdělání mohou 
vydělávat velké peníze tím, co je 
baví.“

V počítačových hrách se také stále 
objevují tzv. lootboxy. Lootbox je 
vylepšení hry, které si můžete v rámci 
mikrotransakcí koupit, ale dopředu 
nevíte, co přesně si kupujete, zda vám 
vylepšení pomůže v postupu hry nebo 
půjde jen o nějakou bezvýznamnou 
úpravu vzhledu vaší postavy. Lootboxy 
tak jsou kritizovány za to, že i do her 
pro děti vnášejí nebezpečný prvek 
hazardu. V některých zemích jsou 
zakázané.

Ačkoliv se může zdát, že prostředí 
internetu a digitálních her je zcela 
neregulované, u digitálních her existuje 
ratingový systém PEGI (Pan European 
Game Information), který uživatele 
informuje o vhodnosti hry pro různé 
věkové kategorie a o obsahu rizikových 

prvků jako je násilí, sex, vulgární jazyk, 
drogy, diskriminace nebo lootboxy. 
PEGI označení najdete na obalu hry, 
stejně jako v Google Play a Apple Store 
u profilu hry. V praxi se ale setkáváme 
s tím, že děti v šesté třídě ZŠ hrají hru 
doporučenou od 18 let prostě proto, 
že oni, ani jejich rodiče o systému PEGI 
nevědí.

Hranice v čase bez hranic

Role rodičů je v tom, jak dítě bude 
různé internetové aplikace používat  
a kolik na nich stráví času, klíčová. Ti totiž 
mohou být pro děti průvodcem světem 
internetu, mohou je upozornit na rizika 
a nastavit pravidla užívání. V dětském 
mozku navíc oblasti sebekontroly dozrá-
vají později než centra pro slast. Volně 
přeloženo: děti tíhnou k slastným činnos-
tem, ale ještě se neumějí tolik ovládat. 
Omezení logicky musejí přijít zvenku.

Druhým významným preventivním 
prvkem je rozmanitost aktivit a struk-
tura dne. To je ale v současné „době 
covidové“ velmi obtížné dodržet. Vliv 
sociální izolace na nárůst času, která 
trávíme v prostředí internetu, pozoru-
jeme i v naší praxi.
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Barbora Mrázová, terapeutka z adikto-
logické ambulance pro děti a mládež 
Advaita, popisuje typický příklad 
chlapce, který má problémy s nadměr-
ným hraním počítačových her. Říkejme 
mu třeba Honza. Honzovi je třináct let, 
má ADHD a jeho hraní se v poslední 
době hodně zhoršilo. „Kvůli covidu 
nemůže chodit na kroužek bojového 
sportu, kde se vybije a zklidní. Teď je víc 
doma a nemá co dělat, takže hraje. 
U distanční výuky se kvůli své poruše 
pozornosti nedokáže pořádně soustře-
dit, místo učení hraje nebo aspoň na 
hraní myslí,“ popisuje Mrázová. „Rodiče 
se rozešli, Honza žije jen s matkou, 
která mu ale nedokáže úplně důsledně 
nastavit hranice. Jednou je přísná, jindy 
benevolentní. I pro ni je současná 
situace náročná. V terapii se zaměřu-
jeme na to, aby oba dokázali dodržet 
dohodnutá pravidla.“

Barbora Mrázová poukazuje na výji-
mečnost současné situace: děti v izolaci 
jsou demotivované, protože nedokážou 
dohlédnout na její konec. Nemohou 
chodit na kroužky a sportovní aktivity, 
kde by mohly řízeně trávit svůj volný 
čas. A navíc, i terapie často odpadají 
kvůli karanténám a nemocem, dá se 
tedy jen těžko pracovat. Vidí ale i stálé 
vzorce: „Co je shodné s dobou před 
covidem, je nějaká těžkost v rodině. 
Konflikty, rozvod, závislosti, špatná eko-
nomická situace, nebo jsou rodiče moc 
zaměstnaní a nemají na dítě čas. S tím 
se často pojí, že rodiče nekontrolují, 
co jejich dítě dělá na internetu, ať už 
proto, že to neumějí, nebo proto, že 
sami tam tráví hodně času a předsta-
vují pro dítě posunutou normu.“ Silným 
motivem k hraní je pro děti také vliv 
vrstevníků, kteří hodně hrají hry a dítě 
mezi ně chce zapadnout. „Bez vnější 

Mgr. Jitka Kolářová
lektorka primární prevence, 

Advaita, z.ú.

podpory v podobě strukturovaného 
režimu dne a kontroly ze strany rodičů je 
pro děti velmi těžké, aby samy udržely 
hranice,“ upozorňuje Mrázová.

Na závěr lze už jen zopakovat: Rozma- 
nité a zdravé trávení volného času 
a dodržování pravidel jsou základ 
prevence i léčby potíží s používáním 
sociálních sítí a digitálních her. Jak to 
konkrétně provést je ale už téma na jiný 
obsáhlý článek.

ADVAITA, z. ú.

 advaitaliberec.cz

Centrum primární prevence 
ADVAITA

 prevence.advaitaliberec.cz.
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Celkově prodeje slazených nápojů 
stoupají a prodeje neslazené vody 
klesají. Energetické nápoje tvoří 9% 
prodejů všech slazených nápojů. 
Konzumace těchto nápojů je vyšší  
u chlapců, u rodin s nižšími příjmy a nác-
tiletých. Téměř 1/3 adolescentů uvádí, 
že pravidelně konzumuje energetické 
nápoje.

Konzumace energetických nápojů 
ale může být pro děti a adolescenty 
velmi riziková. Obzvláště nebezpečná 
je oblíbená konzumace energetických 
nápojů s alkoholem. Při konzumaci 
energetických nápojů hrozí intoxikace 
kofeinem. Obsah kofeinu je v energe-
tických nápojích významně vyšší, než 
v kávě. Děti a adolescenti nejsou zvyklí 
na pravidelnou konzumaci kávy a tudíž 
je účinek kofeinu na mladý organismus 
ještě větší. Jsou referovány případy 

závažných intoxikací kofeinem po 
požití energetických nápojů. Mezi 

hlavní příznaky intoxikace patří zvýšení 
srdečního tepu až s možným vznikem 
arytmií, neklid, až agitovanost, záchva-
tovité projevy, problémy s dýcháním, 
zvýšení krevního tlaku, selhání ledvin 
či poškození jater. Vyšší dávky kofeinu 
paradoxně snižují reakční čas.

Je potřeba také dávat pozor na kon-
zumaci energetických nápojů u dětí  
s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD). 
Tyto děti jsou často léčeny látkami 
na bázi psychostimulancií a energe-
tické nápoje další psychostimulancia 
obsahují. Dohromady mohou zvyšovat 
srdeční rytmus a zvyšovat krevní tlak.

Velmi rizikové je užívání také u pacientů 
s poruchou příjmu potravy, kteří díky své 
nízké hmotnosti mají již často narušen 
srdeční rytmus a nízkou kapacitu pro 
zvýšení srdečního rytmu a zvýšení tlaku. 
Pro takto oslabeného jedince může mít 
vypití většího množství energetického 

Energetické nápoje obsahují vysoké koncentrace kofeinu, mnohdy 
cukru, a také dalších aktivních látek jako například taurin, guarana, 
ženšen. V reklamách jsou často prezentovány jako nápoje, které 
zvýší energii, zlepší sportovní výkon, mentální výkon, někdy dokonce, 
že snižují tělesnou hmotnost. Nemají omezení v prodejích, jsou tudíž 

dětem a adolescentům dobře dostupné.

Energetické nápoje a jejich 
vliv na dětské zdraví

 MUDr. Jan Uhlíř 
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nápoje až smrtelné následky. U obéz-
ních je naopak velmi škodlivé často 
obrovské množství cukru v energetic-
kých nápojích. Některé studie uvádějí, 
že tyto nápoje mají také u rychle rostou-
cích jedinců v pubertě vliv na růst kostí, 
a tím pádem na celkovou výšku.

Pravidelná konzumace energetických 
nápojů je nejčastěji spojována s bolestí 
hlavy, která je až 4,5 krát častější, nespa-
vostí (3,5 krát častější), podrážděností, až 
hyperaktivitou a vyčerpáním, či únavou. 
Vzhledem k vysokému obsahu cukru je 
u pravidelných konzumentů energetic-
kých nápojů vyšší riziko vzniku diabetu 
II. typu (lidově stařecké cukrovky) a to 
i u nižších věkových kategorií. Také se 
zvyšuje riziko vzniku úzkostné a vyhýbavé 
symptomatiky.

Energetické nápoje mají samozřejmě 
onen slibovaný vliv na výkon. Dle studií 
zvyšují sílu stisku, výkonnost svalů 
dolních končetin, množství sprintů při 
tenisovém zápase. Ovšem nezvyšují 
maximální rychlost při běhu, nebo 
například nezlepšují přesnost střelby na 
koš při basketbale. Bylo potvrzeno, že 
se lidem po konzumaci energetických 

nápojů zvyšuje produkce potu. Zároveň 
dochází ke zvýšené tvorbě moči. 
Dohromady to může vést k významným 
ztrátám tekutin až k dehydrataci orga-
nismu. K podobnému jevu dochází při 
kombinaci s alkoholem na tanečních 
zábavách. Někteří lidé si pletou ener-
getické nápoje s nápoji určenými k re- 
generaci a doplnění tekutin po sportu 
(iontovými nápoji), ale je mezi nimi 
zásadní rozdíl. Takové nápoje neob-
sahují psychostimulující látky, jen 
vyvážený poměr minerálních látek, pří-
padně vitamínů.

Pravidelná konzumace energetických 
nápojů je také spojena s vyšší konzu-
mací alkoholu, kouřením a užíváním 
jiných psychoaktivních látek, drog.

Děti, adolescenti, někdy i rodiče a někdy 
dokonce i odborníci podceňují vliv 
energetických nápojů na vyvíjející se 
lidský organizmus. V reklamách se doví-
dáme pouze o příznivých účincích, 
které bývají velmi nadhodnocené. Na 
některých nápojích je dokonce napsáno, 
že je vhodné je užívat ve škole. Mělo by 
být úlohou rodičů, učitelů a pediatrů 
vysvětlit dětem rizika pravidelné konzu- 
mace energetických nápojů, jejich kom-
binace s jinými látkami, jako je například 
alkohol.

O autorovi

Lékař s atestací v oboru pediatrie. 

Aktuálně pracuje na ambulanci  

dětské a dorostové psychiatrie 

ve Fakultní nemocnici Ostrava.



LEVEL 34

Ano stále hraji hry!  Mám rodinu, man-
želku a práci.  Velký rozdíl dnešní doby 
vidím v tom, že za mého mládí nebyla 
hráčská komunita, žádný YT,  esport atd. 
Byla to doba, kdy každá hra posouvala 
hranice nemyslitelného dál a dál, člověk 
toho chtěl být součástí. Doba se posu-
nula a dnes je zcela běžné, že na vás hry 
vyskakují v televizi, všude...,

Zpětně můj problém byl asi v přístupu 
rodičů. Tím je z ničeho neobviňuji, možná 
si jen nepřipouštěli, že by se z toho časem 
mohl stát můj doživotní boj.  Vztah byl 

striktní - rodič a dítě, nic mezi tím. 
Takže najít v rodičích  kamarády, kterým 
se můžu svěřit, se mi podařilo najít až  
po letech. Byly to, jak se říká “jalová”  
léta, kdy potřebujeme spřízněnou duši, 
kamaráda (nejlépe rodiče), který vyslechne, 
ale neodsoudí. Takže ANO,  taky jsem své 
problémy byl schopen ventilovat do cizího 
prostoru, cizím lidem a uklidněný domně-
lou anonymitou. A na otázku rodičů je-li 
vše v pořádku, říci bez mrknutí oka, „je“. 
Uzavíral jsem se před reálným světem 
a otevíral se tomu virtuálnímu. Spousta 
spolužáků taky hrála, někteří víc, protože 
mohli, jiní méně, protože rodiče buď 
jim to zakazovali, nebo jim dávali takové 
varianty aktivit, které bych i já neváhal 
vyměnit za odpolední hraní.

Na střední škole už s tím začal být 
PROBLÉM, hodiny hraní, i víkendy do 
rána, někdy jsem nespal a nikdo si toho 
nevšiml. Rychle se vytrácela koncentrace 
a soustředění na učivo a vůbec, dělat 
cokoliv z běžných věcí a povinností. Otec 
měl pevnou ruku, takže nějaké hysterické 
záchvaty neměly efekt. Ale byl jsem 
schopen říci tak ošklivé věci, udělal bych 
cokoliv, abych si mohl zahrát, slíbil bych 
všechno, oč by si rodiče řekli... Dopadlo 
to tak, že v 19 letech jsem byl po 2 poku-
sech studovat se statusem základního 
vzdělání... 

ZKUŠENOST 
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A přišel zlom. Pracovní úřad, kdy jsem 
si poprvé uvědomil svou hodnotu na trhu 
práce, která byla nulová. Všechny ty sny 
co bych chtěl dělat, co bych chtěl mít. To 
vše bylo rázem pryč. Má virtuální bublina 
praskla! Byl jsem poprvé sám sebou 
konfrontován. Styděl jsem se, nebylo 
se komu svěřit a kde hledat pochopení. 
Samozřejmě to časem přešlo a já zase 
zajel do starých kolejí. Vztah jsem 
nehledal a pochopení rodiny taky ne. Byl 
jsem pro ně ztracený případ.... Jen otec 
nakonec nade mnou nezlomil hůl a dokopal 
mě k práci…

Světlo na konci tunelu. Tak bych to nazval. 
Začal jsem pracovat se svým otcem, 
dostal jsem do kolektivu dospělých, kde 
se řešily jiné věci. S otcem jsem v práci 
trávil všechen čas, začali jsme si k sobě 
hledat cestičky, na které dřív nebyl 
prostor z různých důvodu. Přišly první 
pocity uznání od rodičů a okolí, vlastní 
dobrý pocit sám ze sebe. U práce jsem už 
zůstal. Dostudoval jsem zdárně i střední 
školu a pomýšlím nad školou vysokou. 
Upřímně, za 8 let vztahu a 5 let manžel-
ství (už bych měl mít rozum) byla období, 
kdy mé hraní bylo třecí plochou problému. 
Ale zvládli jsme to. Aktuálně jsou pro mě 
hry formou relaxu od práce a starostí.

Jde tomuhle scénáři předejít? Asi ne úplně, 
je asi jistá skupina, co má k tomu od pří- 
rody bohužel blízko, což je můj případ. 
A hlavně, jsme tím obklopeni na každém  
rohu. Mého předškoláka tohle taky čeká. 
Jen už vím, že ideály minulých generaci 
nemají smysl, na mě to taky nefungovalo. 
Takže jako rodič - hráč půjdu na to cestou, 
kterou jsem nepoznal. Cestou zájmu a poro-
zumění toho, co mé dítko dělá, poznávat ho 
jako myslící bytost, a brát ho jako sobě 
rovného partnera (jasný, máme za ně zod-
povědnost, bydlí pod naši střechou apod.), 

cestou navazování  vztahu dítěte a rodiče, 
ale současně i vztahu dítěte a kamará-
da-rodiče. Je to výzva pro rodiče, najít 
společné zájmy, v tak uspěchané době. Ale 
musíme se o to pokusit.

Já a závislost na hrách v kostce:

• málo pozornosti od rodičů v útlém věku,
•  kolektiv stejných děti, škola a mimo 

školu jen řešení co a jak hrát (téma 
hry),

•  málo aktivit jiných, které bych chtěl 
dělat.

 

•  pohybování se v kruhu - škola a pak celý 
den provozovat jen hraní je špatně, 

•  zhoršení prospěchu a omezená, zhoršená 
komunikace s okolím, 

• snížená pozornost a soustředění,
• minimalizace spánku. 

• mít práci,
• mít dobré rodinné vztahy,
• mít dobrý kolektiv lidí okolo sebe,
• mít zájmy, které mě lákají, 
•  provozovat rodinné aktivity a mít 

pestrý program,
• zájem rodičů, 
• doufat, že dostane dítě rozum. 

S pozdravem

Jiří 

PŘÍČINY:

PROBLÉMY:

ŘEŠENÍ:

17



18

TÉMA

Při práci s lidmi vždy pracujeme s jejich 
motivací. A při práci s lidmi se závislostí 
o to více. V problematice závislosti je 
motivace hlavní proměnná. Logicky. 
Pokud by to byli lidé, kteří jsou motivo-
vaní a dodržovali by doporučení, tak 
by naši pomoc nepotřebovali.

A jak vlastně s klienty, kteří se v různé 
podobě o změnu snaží, nebo na změnu 
klade důraz jejich okolí, pracovat? Jaký 
postoj zaujmout? Na co se zaměřit, 
pokud opakovaně nedodržují uza-
vřené dohody? Někdy můžeme přijít do 
bodu, kdy pochybujeme o smyslu naší 
práce týkající se změny. Přesvědčování 
nefunguje. Jedním z důležitých mo- 
mentů při práci v pomáhající profesi 
je zažít pokrok našich klientů. V tu 
chvíli zažijeme smysluplnost, naplnění  
a uspokojení. Ale mnohokrát zažíváme 

frustraci, která souvisí s určitou bezvý-
chodností situace člověka, kterého 

máme před sebou, jeho sisyfovským 
utrpením, a v neposlední řadě také  
s tím, že býváme konfrontováni s neob-
ratností jejich komunikačního stylu.  

Jednou z možností, jak s klienty efektivně 
pracovat, jsou motivační rozhovory. 
Co to vlastně je? A proč mě zaujaly? 
Protože fungují, mají jasnou logiku, 
nabízejí pevný opěrný bod a kromě 
jiného jsou z mého pohledu skutečnou 
prevencí vyhoření. Motivační rozho-
vory (z angl. motivational interviewing)  
představují široce použitelnou metodu 

„Pokud se chcete z toho dostat, tak musíte zásadně změnit život  
a dodržovat pravidla, o kterých jsme spolu již mnohokrát mluvili.  
To jinak nepůjde. A samozřejmě se to neobejde bez suchého domu. 

Dobře víte, jak to končí. Už jste tu zase…“ 

Motivační rozhovory  
v práci se závislostí

 MUDr. Michal Raszka, Ph.D. 



uvažování

o změně

příprava

na akci

akce
udržení 
změny

relaps
(návrat k nežádoucímu 

chování)

před uvažováním 
o změně

trvalá změna

Obrázek 1. Kolo změny
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práce v pomáhajících profesích, vytvo-
řenou původně pro práci s klienty 
závislými na alkoholu a cigaretách. 
Autory metody a základní publikace 
přeložené do českého jazyka jsou 
William R. Miller a Stephen Rollnick (1). 
Metoda vychází z rogersovského, na 
klienta orientovaného přístupu, a k tomu  
přidává prvky systemické a kognitivně-
-behaviorální terapie. Využívá model 
změny vytvořený v osmdesátých 
letech minulého století Prochaskou  

a DiClementem, nazývaným také 
„kolo změny“ (obrázek 1.). Jedná se 
o techniku, kterou lze zařadit pod 
kolonku krátkodobého poradenství 
odehrávajícího se v průběhu něko-
lika sezení. Avšak její principy můžeme  
s klienty používat neustále.  Je to rozho-
vor o změně vedený ve své podstatě 
velmi lidským způsobem. Místo toho, 
abychom klienta přesvědčovali o změ- 
ně, tak mu dáváme prostor pro přemýš-
lení nad změnou, kterou chtějí udělat. 

Schéma pomáhá v orientaci v přístupu a potřebách klienta v rámci intervencí: 

1. fáze prekontemplace (před uvažováním o změně): naslouchání, přijetí, prostor, 
získání důvěry, důraz na nehodnocení,

2. fáze uvažování o změně: neutrálně poskytnout informace o možnostech, 
reflexe uvažování, rozvoj rozporu mezi stávajícím chováním a změnou, 
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Podstatou je vytvoření bezpečného 
prostoru pro hlasité přemýšlení jedince 
nad jeho změnou. Vychází z představy, 
že hluboko v sobě víme o změnách, 
které chceme provést. A určitě každý 
z nás má zkušenost, jak je změny 
náročné uskutečnit. Výzkumy ukazují, 
že lidé, kteří slyší sami sebe nahlas vyjá-
dřit své představy o změně a závazek, 
mají větší pravděpodobnost, že tuto 
změnu skutečně provedou. Dále 
se klade důraz na to, abychom se 
vyhnuli „napravování“ a nevyžádaným 
radám, roli experta, či dobře míně-
nému „vyhrožování“. Je prokázané, 
že tento způsob tlaku, přesvědčování 

(byť dobře míněného) vede k naru-
šení vzájemné spolupráce, pocitu 

nedostatečnosti, studu a posiluje pro-
žitek selhání. Ve chvíli, kdy slyšíme, že 
bychom měli něco dělat jinak, tak 
se nám velmi pravděpodobně akti-
vuje stav, kdy automaticky jdeme do 
opozice (souvisí to s naší výchovou, kdy 
nás neustále někdo „buzeroval“). Toto 
lze obejít tím, že empatickým způso-
bem podporujeme klienty, aby mluvili 
o svých potřebách a důvodech, proč 
se chtějí změnit. Převažuje reflexe nad 
dotazováním a oceňujeme bez dětin-
ského chválení. Jednou z technik je 
kromě jiného tzv. oboustranná reflexe 
ambivalence (např. „Pití vám pomáhá 
zvládat náročnou práci a díky němu 
odpočíváte. Na druhou stranu už delší 
dobu vidíte, že Vám narušuje vztahy a 

3. fáze vypracování plánu pro změnu: měřitelného, realistického, dosažitelného,

4. fáze uskutečnění plánu: ocenit, podpořit,

5. fáze udržení změny: předvídat možné překážky a pomoci s jejich překonáváním, 
udržet kontakt,

6. fáze relaps: nekritizovat, nevzbuzovat pocity viny a studu, ocenit, co se dařilo  
a hledat zdroje, využít k prevenci.
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to vás mrzí.“) Klienta vedeme k tomu, 
aby mluvil o žádané změně („Právě 
jste zmínil, že se Vám v minulosti poda-
řilo 3 měsíce abstinovat.“ Jedinec často 
navazuje na naší poslední větu a tím 
určujeme směr rozhovoru). Technicky 
se tomu říká evokace řeči změny. 
Navozené uvědomění urychluje proces 
změny. 

Motivační rozhovory mají pevnou a sro- 
zumitelnou strukturu, která však umož-
ňuje relativně svobodný „tanec“ v rámci 
rozhovoru.  Rozlišujeme 4 fáze, které se 
navzájem mohou prolínat.  

1. Zapojení – vytvoření pracovního 
spojenectví.

2. Zaměření – dohoda na tématu, na 
který se budeme soustředit.

3. Evokace – vedení rozhovoru takovým 
způsobem, že klient sám hovoří o důvo-
dech změny.

4. Plánování – domluva na konkrétních 
krocích. 

Jedná se o velmi aktivní a cílený roz-
hovor z naší strany, neztrácíme však 
energii přesvědčováním. Na první 
pohled mohou působit jednoduše. 
Nicméně správné načasování, pro-
myšlené reakce je něco, co vyžaduje 
určitý trénink a reflexe nad proběhlými 
sezeními. Základy motivačních rozho-
vorů pro praxi se lze naučit v průběhu 
krátkého cca 70 hodinového výcviku. 
Srozumitelný popis principů a jejich využití 
najdete v knize PhDr. Jana Soukupa (2).  

„I přesto, že jste se nedávno vrátil k pití, 
podařilo se Vám několik měsíců absti-
novat. Co Vám v tom pomohlo?... „

„Napadá mě k tomu pár věcí. Měl byste 
zájem si o tom promluvit? Některým 
lidem se osvědčilo užívat určitou dobu 
Antabus. Co si o tom myslíte?“

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.

Literatura: 

MILLER, William Ross  

a ROLLNICK, Stephen 

Motivační rozhovory: příprava lidí 
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ňovat školní kolektivy a pomáhat při 
formování správných postojů. Centrum 
primární prevence není jednostranně 
zaměřeno, ale snaží se postihnout pro-
blematiku rizikového chování v celé šíři 
jejího spektra, neboť (primární) prevenci 
není možno vnímat jako jednorázovou 
aktivitu na drogové či jiné téma.

Pokud bychom chtěli problematiku 
závislostí podchytit institucionálně, 
na lokální úrovni se před námi otevírá 
společnost Renarkon, o.p.s. Právě ta 
působí v oblasti prevence a léčby 
závislostí. Zmíněná organizace má 
celkem devět středisek, která pokrý-
vají Moravskoslezský kraj. Není zde 
samozřejmě prostor zabývat se jednot-
livými středisky zvlášť. Chceme-li však 
zůstat u tématu prevence, je zapotřebí 
zmínit především středisko s názvem 
,,Centrum primární prevence“. Právě 
to realizuje aktivity v oblasti všeobecné  
a specifické primární prevence nežá- 
doucích jevů, především u dětí  
a mládeže. Mezi důležité aktivity patří 
rovněž vzdělávání pedagogických 
pracovníků a školení laické veřejnosti 
(např. rodičů). Centrum se snaží pod-
porovat zdravý životní styl, snižovat 
atraktivitu drog u dětí a mladých lidí 

(případně oddalovat jejich první 
kontakt s drogou), pozitivně ovliv-

Existuje možnost 
prevence závislostí?

 PhDr. Mgr.et Mgr. Tomáš Waloszek 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na aktuální trend v oblasti 
závislostí a nastínit možnosti pomoci a podpory z hlediska prevence. 
Nejlepší prevencí vzniku závislostí je totiž osvěta a potřebný vhled 

na potenciální startující faktory konkrétní závislosti.
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Mezi další střediska Renarkonu patří 
například Terapeutické centrum, které 
se věnuje lidem, kteří s návykovými 
látkami experimentují, problémovým 
uživatelům návykových látek, patolo- 
gickým hráčům a osobám s problema- 
tikou nelátkových závislostí či rodinným  
příslušníkům těchto cílových skupin. 
Služby poskytuje již od 11. roku věku 
člověka. Ve výčtu dalších středisek 
by pak nemělo chybět Kontaktní 
centrum Ostrava, Kontaktní a pora-
denské centrum Frýdek-Místek, Terénní 
programy, Terapeutická komunita či  
Doléčovací centrum, které stojí na 
samotném konci ,,ozdravného“ procesu.

Prevence závislosti v obecné 
rovině

Prevence znamená ,,předcházení“ – 
včasnou ochranu, a protíná náš život 
prakticky všude. Ve zdravotnictví je 
cílem předcházení nemocem, úrazům 
či poškozování zdraví (v současné 
době aktuálně i epidemiím); v dopravě 
předcházení dopravním nehodám; 
trestní právo se snaží předcházet krimi-
nalitě; v politice se mluví o prevenci krizí 

a válek, a tak bychom mohli pokračo-
vat dále skrze různé obory.  Stejně tak 
lze realizovat prevenci i v oblasti závis-
lostního chování. Tuto snahu projevuje 
právě výše zmíněné Centrum primární 
prevence Renarkon. Mimochodem, je 
zajímavé, že jako preventivní projekt 
vznikla i Evropská unie (dříve tedy pod 
označením Evropské společenství uhlí  
a oceli). Měla předcházet dalším vál- 
kám a podporovat spolupráci mezi  
státy. Co si však z toho můžeme vzít 
do školství či dokonce samotné 
rodiny? Především to, že spolupráci 
je možno vnímat jako ,,základní 
kámen“. Práce na společném pro-
jektu je pro motivaci a úspěch vždy 
lepší nežli vyhraněný individualismus.  
A přiznejme si, třídní kolektiv či rodina je 
přeci (náš) společný projekt.

Podstatou primární prevence je před- 
cházení vzniku rizikového chování u lidí, 
u kterých se takové chování dosud 
nevyskytlo (např. předcházení užití 
návykových látek u osob, které dosud 
nejsou s drogou v kontaktu). Hlavním 
cílem primární prevence je předcházet 
a redukovat míru rizik spojených s kon- 
krétními projevy rizikového chování.  
Snahou je zamezit u co nejvyššího 
počtu osob tomu, aby se u nich výraz-
nější projevy rizikového chování vůbec 
objevily. Ve skutečnosti se však tento 
úkol u všech jedinců splnit nepodaří. 
Úspěchem v prevenci je ale i oddá-
lení iniciace a rozvoj projevů rizikového 
chování do (pokud možno) co nejvyš-
šího věku. Primární prevenci však není 
možno vnímat pouze jako jednorázovou 
aktivitu na drogové či jiné téma. Jedná 
se o práci dlouhodobou a systematickou.

Konat prevenci vůči závislostem je 
samozřejmě složité a jedná se o pro-



blematiku komplexní. Obecně lze říci, 
že nejlepší prevencí vzniku závislosti je 
osvěta a patřičný vhled na potenci-
ální startující faktory konkrétní závislosti. 
Těmito faktory můžeme mínit napří-
klad geny (naštěstí se však závislost 
nemusí rozvinout ve stejné formě jako 
u předchozí generace v rodině), nebo 
sociální okolí (např. pobyt ve ,,špatné 
společnosti“) či riziková rodina, respek-
tive životní styl rodiny nebo problémy 
v rodině. Prevencí je si rizika uvědo-
movat a střídmě s rizikovou látkou 
nebo procesem zacházet. Důležitou 
složkou prevence je včasné řešení  
a včasné podchycení, ať už se jedná 
o jakoukoliv formu závislosti (závislost na 
drogách, alkoholu, tabáku, hraní her, 
apod.). V případě rozvinutí ,,nemoci“ 
je pak zapotřebí co nejdříve vyhledat 
vhodnou formu léčby. I s tímto však 
může společnost Renarkon pomoci.

Přelévání závislostí do nelátko-
vých závislostí – aktuální trend

Závislosti můžeme rozdělit do dvou 
typů, a sice: (I.) Látkové závislosti, které 
se projevují tím, že jsou lidé závislí na psy-

choaktivních látkách (tedy drogách)  
a (II.) Nelátkové (behaviorální) závis-
losti, kdy se lidé chovají závisle ve vztahu 
k určitým aktivitám. Jedná se o větší 
skupiny procesů, jako je například závis-
lost na hazardu (gambling), závislost na 
internetu, závislost na jídle nebo závis-
lost na sexu, avšak i celá řada dalších. 
Aktuálním trendem se nyní stává, že  
u dětí a mladistvých se rizika a závis-
losti přelévají z látkových do oněch 
nelátkových. Jinými slovy: ,,Méně drog, 
více virtuálního světa“. Jak uvádí napří-
klad Evropská školní studie o alkoholu 
a jiných drogách: z hlediska užívání 
návykových látek mezi šestnáctiletými 
studenty pozorujeme dlouhodobý 
klesající trend. Na vzestupu jsou však 
nelátkové závislosti. Ano, u dětí a mla-
distvých se závislosti (či rizika závislosti) 
přelévají z drog a užívání alkoholu do 
virtuálního světa (typicky závislost na 
internetu či na činnostech online). 
Vyzdvihnout lze například nadměrné 
hraní her, věnování se sociálním sítím, 
sledování virálních videí, přemíra surfo-
vání, apod. Tyto závislosti se (podobně 
jako gambling) vyznačují silnou touhou 
vykonávat danou činnost, problémy  

Centrum primární prevence Renarkon,o.p.s.

	  Mariánskohorská 1328/29, Ostrava-Moravská Ostrava

 vedcpp@renarkon.cz; cpp@renarkon.cz

		 www.renarkon.cz; www.cpp4u.cz
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v kontrole v těchto činnostech, upřed-
nostňování těchto činností před jinými 
a pokračováním v nich i přes vzniknutí 
závažných následků (např. sedavý 
způsob života, bolesti zápěstí či očí, 
stres, nedostatek spánku, zhoršení škol-
ního prospěchu, nepravidelnost v jídle, 
špatná organizace času, apod.). Jak 
ale ochránit děti, aby je všudypřítomná 
nuda nenasměrovala k závislosti na vir-
tuálním světě, například k nadměrnému 
hraním her? Otevírá se s množstvím 
trávení volného času na počítači a mo- 
bilech také větší riziko kyberšikany? 
Otázek je spousta a nezbývá, než 
tato rizika důkladně promýšlet. Možná 
Vás teď napadá: ,,S ohledem na výše 
zmíněné informace – kde je tedy ona 
,,zdravá míra“ trávení volného času na 
počítači a mobilu?“ Pokud očekáváte 
konkrétní odpověď – nejlépe vyjád-
řenou v hodinách – zklamu Vás. Záleží 
totiž jak na věku dítěte, tak na tom, čím 
a jak je čas trávený ve virtuálním pro-
středí kompenzován. Míra se tak u dětí 
a mládeže odlišuje a individualizuje. 

Uvědomění si problematiky rizika závis-
losti či postupné přesouvání z užívání 
drog do virtuálního prostředí lze 
považovat za důležité, stejně jako obe-
známení s možnostmi pomoci. Nabídka 
Centra primární prevence, jakožto 
odborné služby, probíhá formou besed, 
prožitkových programů, diskusí a her, 
a to přímo ve školách v rámci výuky. 
Současná situace v období karantén-
ních opatření v souvislosti s COVID -19 
tomu však příliš nenahrává. Největší tíha 
preventivního působení tak spočívá pře-
devším na rodičích. Centru nezbývá, 
než na školách besedovat v omezeném 
režimu a poskytovat základní poraden-
ství, kterého však můžete využít i Vy! 
Nevíte si rady v oblasti rizika závislosti 

u svého potomka? Známého? Jiného 
tématu, např. drog, rizik virtuálního 
světa, šikany, poruchy příjmu potravy 
či jiného? Pak není nic jednoduššího, 
než se na Centrum obrátit a rozšířit si 
tak obzory. Nápomocna může být také 
internetová ,,poradna“ (resp. konzul-
tace) na stránkách www.cpp4u.cz.

PhDr. Mgr.et Mgr. Tomáš Waloszek

O autorovi 

V současnosti je vedoucí Centra 

primární prevence Renarkon, 

o.p.s, - působí jako lektor  

a pedagog. V minulosti vyučoval 

na Ostravské univerzitě,  

Vyšší odborné škole Caritas  

v Olomouci či Hornoslezské 

vysoké škole obchodní. V minulosti 

také byl stážista Evropského 

parlamentu  v Bruselu či sociální 

pracovník. 
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RENARKON, O. P. S. – PŘEHLED SLUŽEB
Renarkon, o.p.s. působí v oblasti prevence a léčby závislostí. Organizace má devět středisek, která pokrývají celý Moravskoslezský kraj. 

Centrum primární prevence - Ostrava
Toto centrum realizuje aktivity v oblasti všeobecné 
a specifické primární prevence nežádoucích jevů 
u dětí a mládeže. Mezi důležité aktivity patří rovněž 
vzdělávání pedagogických pracovníků a školení 
laické veřejnosti (např. rodičů).

Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek
Posláním Centra je pomáhat lidem v obtížné životní situaci souvise-
jící s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním 
hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich 
blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými 
s užíváním návykových látek. 

Terapeutické centrum - Ostrava
Posláním je poskytování služeb odborného 
sociálního poradenství lidem již od 11 let 
věku, kteří experimentují s návykovými 
látkami, problémovým uživatelům návyko-
vých látek, závislým, kteří jsou motivovaní  
i nemotivovaní k abstinenci, patologickým 
hráčům a osobám s problematikou nelát-
kových závislostí, rodinným příslušníkům  
a partnerům. 

Kontaktní centrum Ostrava
Posláním je primárně a sekundárně preventivní 
činnost, čili konzultační a poradenské služby klientům 
a rodinným příslušníkům klientů experimentujících 
či škodlivě užívajících návykové látky včetně alko-
holu a klientů ohrožených patologickým hráčstvím. 
Služby jsou poskytovány osobám od 15 let věku.



RENARKON, O. P. S. – PŘEHLED SLUŽEB
Renarkon, o.p.s. působí v oblasti prevence a léčby závislostí. Organizace má devět středisek, která pokrývají celý Moravskoslezský kraj. 

Terénní program
Důležitou úlohu plní také Terénní program, a to (I.) 
Ostrava, (II.) Frýdecko-Místecko a na (III.) Novojičínsku. 

Posláním je aktivní vyhledávání a kontaktování osob 
ohrožených závislostí na drogách a patologickým 
hráčstvím v jejich přirozeném prostředí, snižování 
zdravotních a sociálních rizik, snaha o celkové zlep-
šení kvality života klientů a ochrana veřejnosti. 

Terapeutická komunita - Čeladná
Terapeutická komunita je pobytové resocia-
lizační zařízení pro drogově závislé, závislé na 
alkoholu a patologické hráče s délkou léčby 
8 - 12 měsíců. Nabízí své služby lidem, kteří 
se rozhodnou skoncovat se svou závislostí 
nebo s patologickým hráčstvím. Cílem služby 
je pomoci uživatelům služby překonat závis-
lost a najít cestu k abstinenci a postupnému 
návratu do plnohodnotného života.

Doléčovací centrum - Ostrava
Poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří právě pro-
cházejí zotavením ze závislosti a za sebou již mají 
první úspěšné měsíce. Posláním je pomáhat klientům 
zvládnout návrat do běžného života ve společnosti, 
úspěšně a samostatně řešit své záležitosti a budovat 
si spokojený život. 

Klub absolvent
Pro ostatní klienty Renarkon, o.p.s., nabízí program ,,Klub absolvent“. 
K základnímu cíli patří vzájemné předávání zkušeností ze života po 
léčbě mezi klienty, kteří v určité fázi své léčby prošli léčbou v tera-
peutické komunitě, psychiatrické léčebně či v ambulantní léčbě. 
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TÉMA

Obor adiktologie není zatím v řadě 
zemí chápán jako samotný nezávislý 
obor. V některých zemích byla zacho-
vána např. původní tradice bývalého 
tzv. východního bloku, kde byla adik-
tologie chápána prakticky výhradně 
jako specializace v rámci psychia-
trie. Jinde je adiktologie pro změnu 
chápána jako specializace v oblasti 
sociální práce. Také zbytek Evropy 
dlouhou dobu chápal tento obor 
jako součást psychiatrie, což bylo do 
značné míry ovlivněno velmi silným 
tlakem a potřebou prosadit tzv. medi-
cínský model pohledu na závislosti  
a postavit jej proti původnímu, staršímu 
modelu, který závislosti chápal a defi-
noval jako morální a etický poklesek. 
To dalo tomuto staršímu modelu mj. také 
název, říkalo se mu morální model závis-
losti. Emancipace adiktologie a vytvoření 
zcela samostatného a svébytného oboru 
je spojeno s poznáním limitů medicín-
ského modelu a zjištěním, že závislosti 
reprezentují extrémně komplikovaný, 
mnohavrstevný problém, daleko pře-
sahující hranice medicíny. Tím se zrodil 

tzv. interdisciplinární model závislostí, 
který posléze vedl k rozvoji také 

velmi specifických forem vzdělávání  
a klinické přípravy profesionálů. 

Adiktologie má za sebou pozoruhod-
nou historii, jejíž velká část dodnes čeká 
na zpracování a analýzu. Právě poro-
zumění historickým specifikům tohoto 
oboru pomáhá lépe pochopit některé 
rozpory dnešních klinických i preven-
tivních témat. Příkladem může být 
lepší pochopení fenoménu přirozené 
úzdravy a svépomoci. Právě ty stojí na 
počátku snahy pomoci lidem majícím 
závislostní problém a jejich tradice má 
v organizované podobě na našem 
území doloženou historii delší, než 
170 let. Samotná profesionální léčba  
a pomoc také není až takovou 
Popelkou, jak by se mohlo zdát. Nejstarší 
specializovaný léčebný ústav na našem 
území byl otevřen již v roce 1911 v malé 
obci Velké Kunčice. Různé tradice  
a přístupy vzniklé v různých dobách 
a za různých okolností daly později 
základ obrovské diverzitě preventiv-
ních a léčebných služeb pomáhajícím 
lidem se závislostmi. Tato diverzita je 
pro náš obor velice důležitá. Lidé se 
do problémů s návykovými látkami 

Proměny oboru adiktologie 
a jejich odraz ve změnách 
preventivní a léčebné péče

 prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. 
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dostávají v různém věku, za různých 
sociálních okolností, mají za sebou různé 
výchovné zkušenosti a rodinnou historii 
a jsou velice odlišní také psychologicky 
a biologicky. To vše znamená, že lidé 
potřebující pomoc, mají velice různo-
rodé potřeby a komplikace. Tomu musí 
logicky odpovídat také různé nastavení 
našich programů a to je mj. odpověď 
na jednu z nejčastějších otázek, proč 
tomu či onomu člověku pomohly tak 
různé typy programů a jak je to možné, 
že všechny mohou být úspěšné a lidem 
pomáhat. Doba, kdy pracovníci v pro-
fesionálních léčebných programech 
přehlíželi a nedokázali docenit význam 
svépomocných přístupů nebo pochy-
bovali o smyslu programů minimalizace 
rizik a škod (tzv. harm reduction přístup), 
je dávno pryč. Dnes z výzkumu i klinické 
praxe víme a jsme schopni přesvědčivě 
doložit vědeckými důkazy, že prostě 
všechny tyto přístupy fungují a mohou 
být velice úspěšné a lidem pomáhat. 
Klíčové je porozumění člověku, který 
k nám přichází a potřebuje pomoc  
a kultivaci naší schopnosti vytvořit 
spolu s ním takové podmínky a postup, 
které nejlépe odpovídají jeho potížím 
a příčinám jeho potíží. A které budou 
respektovat také to, co vlastně daný 
člověk chce a je schopen projít. Ne 
každý zvládne všechno a je na to při-
praven a dávno neplatí mantra, že 
pokud někdo selže, že byla chyba jen 
na jeho straně a že prostě nebyl dosta-
tečně připraven. 

Díky rychlému rozvoji našeho oboru  
v posledních 3 dekádách pak postup- 
ně došlo k formování různých preven-
tivních a léčebných přístupů. Nedávno 
dokonce v našem oboru vznikla také 
samotná dětská a dorostová  adiktolo-
gie, neboť nemladších pacientů začalo 

rychle přibývat a objevil se masívněji 
nový fenomén tzv. nelátkových závislostí 
(tedy problémy s hraním a nezvládáním 
informačních technologií). 

Služby pro dospělé pacienty pak 
postupně zlepšujeme a snažíme se je 
učinit více dostupné  a srozumitelné. 
Současně se snažíme lidem zpřístupnit 
základní informace  o užívání a uživate-
lích návykových látek a vývoji situace 
v tomto oboru. Celý proces se samo-
zřejmě neodehrává pouze zde u nás 
v České republice, ale jsme součástí 
mnoha mezinárodních struktur a spo-
lečností, včetně např. té v současnosti 
vůbec největší globální odborné spo-
lečnosti  (ISSUP) sdružující profesionály v 
tomto oboru prakticky ve všech koutech 
světa. Máme také svůj vlastní odborný 
časopis, a to jak tuzemský v českém 
jazyce, tak mezinárodní  v anglickém 
jazyce. 

Česká republika je díky své historii  
a přístupu jednou z progresívních zemí 
a v zahraničí jsme vnímáni jako jedna 
z nejvíce aktivních a inovátorských 
zemí. V oblasti prevence jsou naši 
lidé velmi úspěšní, a ačkoli promítání 
výsledků jejich práce do podmínek 
tuzemských škol je velice pomalým 
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procesem, jsou výsledky jejich práce 
viditelné. Příkladem úspěšného preven-
tivního projektu pro různé cílové skupiny 
může být portál Alkohol pod kontrolou, 
zaměřený právě specifiky na tuto látku 
a její uživatele. Zřejmě jedním z nejvíce 
viditelných úspěchů pak před 20 lety 
byl vznik samostatného univerzitního 
vzdělávacího programu připravujícího 
budoucí profesionály pro práci v oblasti 
prevence a léčby. Vznikl zde skutečně 
světově velmi unikátní model. Ačkoli 
jsme s tímto nápadem nebyli v Evropě 
první (např. Španělsko otevřelo svůj 
první adiktologický program na uni-
verzitě v Barceloně již v roce 1985), byli 
jsme v Evropě první, kdo tento model 
realizoval na všech úrovních univer-
zitního vzdělávání (tedy bakalářské, 
magisterské i doktorské) a kdo propo-
jil různá zaměření a vytvořil jednotný 
rámec tohoto vzdělávacího programu. 
Vůbec nejdůležitější prvenství nám ale 
patří ve vazbě mezi touto univerzitní 
kvalifikací a jejím reálným promítnutím 
do praxe. Absolventi tohoto oboru dnes 
úspěšně vstupují do praxe a realizují 
tak sen předchozích generací rozvíjet  
a budovat smysluplný obor, který bude 
lákat mladé lidi a nabízet jim možnost 
úspěšné profesní kariéry  odpovídající 
poznatkům vědy 21. století a reagu-
jící na problémy dnešní společnosti  
a běžných lidí bez ohledu na to, zda se 
jejich problém jmenuje tabáková ciga-
reta, nebo alkohol, heroin nebo třeba 
vlastní telefon. 

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. 
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

Proděkan fakulty a přednosta kliniky 
Vědecký sekretář Společnosti  

pro návykové nemoci při České  
lékařské společnosti J. E. Purkyně 

(SNN ČLS JEP)      

Zdroje: 

https://dada.snncls.cz/aktualne/

https://www.drogy-info.cz/mapa-

pomoci/

https://www.drogy-info.cz/

drogova-situace-2019/

https://www.issup.net

Časopis APLP: https://www.aplp.cz

Časopis Adiktologie:  

https://adiktologie-journal.eu

https://www.alkoholpodkontrolou.cz

Česká asociace adiktologů: 

https://www.asociaceadiktologu.cz
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V první řadě bych rád náš rozhovor 
uvedl náhledem na rozdíl mezi třemi 
faktory, a to vlivem pandemie, vlivem 
vládních opatření a vlivem médií. 
Každý z nich má podle mě samostatný 
dopad. Pokud si dáme tu práci s pře-
mýšlením nad tímto rozdílem, vliv na 
duševní zdraví dětí bude menší. Dále 
je pak zde postoj rodičů nebo jiných 
pečujících osob, který je často důle-
žitější než samotná situace. Krátce to 
lze ilustrovat na zkušenosti matek, které 
se svými dětmi ve sklepeních zažívaly 
bombardování – děti klidných matek 
byly klidné, děti matek propadajících 
panice byly zahlcené strachem. S pande-
mií je to stejné.

Co udělá s dítětem téměř roční izolace?

Nemohu odpovědět plošně, protože 
mým posláním je vnímat každé dítě 
a jeho rodinu jako jedinečnou. Takto 
položená otázka ve mně vyvolává 
představu mnoha dětí, které sedí rok 

samy zavřené doma. Opět představa 
šířící strach. Ze své praxe se potkávám 
s různými dopady vládních opatření na 
děti. Některé rodiny musely začít fun-
govat více spolu, protože jejich rodiče 
nemohli chodit do práce. A mnohým  
z nich to pomohlo. Někdy v terapii pracu-
jeme měsíce, roky na tom, aby se obnovila 
zdravá rovnováha angažovanosti obou 
rodičů ve společném rodinném životě.  
A vskutku – některým rodinám 

Už více než rok ovlivňuje pandemie Covid-19 náš běžný životní styl  
a zasahuje do zajetých kolejí všem generacím. Přestože se o nemoci 
mluví jako o nebezpečí pro seniory, velký vliv zanechává na všech 
generacích včetně té nejmladší. Na to, jaký vliv má pandemie na 

duševní zdraví dětí, jsme se ptali psychologa Jakuba Majetného.

Děti a pandemie
 Mgr. Jakub Majetny 



32

nucená izolace pospolu prospěla  
v nalezení nové, zdravější rovnováhy.

Negativní dopady přicházejí předev- 
ším v rodinách, které přijaly atmosféru 
strachu a zamezily i těm mála dos- 
tupným možnostem pohybu na čers-
tvém vzduchu. Stereotyp, nedostatek 
podnětů, ponorka. Někdy slýchávám, 
že sice můžeme jít na procházku kolem 
domu nebo řeky, ale CO KDYBY. Toto 
,,co kdyby“ je jen převlečený strach. 
Podlehnout mu znamená se do izolace 
uzavřít sám. A stáhnout tak i dítě. Využijte 
VŠECHNY možnosti, které nařízení skýtají.  
I kdyby to mělo končit u procházky kolem 
domu pětkrát denně, jděte do toho!

Důležitou otázkou pro mne je, jak se po 
návratu do běžného fungování vyrov-
náme jako populace s návykem dětí 
na digitální zábavě. Ta byla již před 
pandemií značnou hrozbou zdravého 
vývoje (především v oblasti sociální 
a emoční). Nejsem proti facebooku, 
twitteru ani youtube. Jsou to užitečné 
a uživatelsky příjemné platformy. 
Ale jejich kouzlo může snadno u dětí  
a mladistvých vytlačit přirozený způsob 
trávení času a především vlastní proak-

tivitu a iniciativu. Jde o množství času, 
kolik jimi dítě stráví - a o to, zdali je 

schopno i zdravého denního režimu, 
běžných vztahů, hry, konverzace, 
sportu - mimo elektroniku. Ono totiž 
roční návyk na pasivním trávení času 
u seriálů, pc her a sociálních sítí budou 
rodiče u dětí přebudovávat těžce. 
Největší riziko vnímám u dětí, které měly 
více ,,vrůstu do společnosti“, a byly na 
to vývojově připravené, namísto toho 
zůstaly doma. Nebo pak u dětí úzkost-
ných, kterým izolace oddálila možnost 
změny. Pokud některé z nich prošvi-
hly svou připravenost, bude to stát je  
i jejich rodiče více síly.

Chytré technologie sice umožňují 
dětem kontakt s kamarády nebo 
školou, ale je to plnohodnotná náhrada 
za osobní kontakt?

Není. Zkuste obejmout člena rodiny přes 
internet a cítit jeho teplo, nebo si dát první 
pusu na skypu. „High five“ na WhatsApp 
vám zvedne koutky na pár sekund,  
v přímém kontaktu probudí daleko 
silnější energii a emoce. Zároveň ten 
osobní kontakt stojí větší přemáhání 
studu, nervozity. A toto ,,přemáhání“, 
kterým se jako lidé zdravě otužujeme, 
nyní dětem chybí.

Myslíte si, že dnešní děti nebudou tedy 
dohánět jen učivo ve školních osno-
vách, ale kvůli chybějící možnosti být 
součástí kolektivu, především duševní 
vývoj?

Dohánění učiva je otázka spíše na škol-
ního psychologa. Osobně si ale myslím, 
že především děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami (ADHD, autismus, 
dysfázie...) budou v obrovské mezeře. 
Jejich možnosti samostudia a vedení 
rodiči jsou úplně jiné než s asistentem 
ve výuce, na kterého jsou zvyklí, nebo 
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se speciálním pedagogem ve škole. 
Rodiče vydržte! Rád bych zde vyjád-
řil poděkování všem pedagogickým 
pracovníkům, kteří v nouzovém stavu 
hledali cestu, jak žáky podpořit a udržet 
výuku. Ti ostatní, kteří ustrnuli v rutině  
a návyku zaběhlého režimu z dřívějška, 
naopak svou nečinností ukázali svou 
nepotřebnost.

Ze statistik je zřejmé, že v době této 
nechtěné izolace děti častěji vyhledá-
vají pomoc na linkách důvěry. Čím to je?

Z jakých statistik? Jakou pomoc? Prosím 
nezobecňujme v médiích. Právě to činí 
celou pandemii nesnesitelnou. Ale ať 
se dostanu k odpovědi – je přirozené, 
že zamezením přirozeného kontaktu  
s vrstevníky i autoritami dojde k hledání 
jiných možností. Já osobně bych měl 
radost z toho, že si o takovou pomoc 
umí dnešní generace dětí a mladis-
tvých říct. U střední generace se často 
v terapii objevuje právě téma toho, že 
si o pomoc říci neumí.

Na koho se mohou děti obracet  
v případě, že se necítí v domácím pro-
středí bezpečně?

Na toho, v koho mají důvěru. Pro něko- 
ho to bude kamarád, pro jiného třeba 
vedoucí kroužků, farář nebo soused. 
Většina dětí si dnes umí dohledat kon-
takty. Pokud se ptáte na situaci, kdy 

je dítě přímo ohroženo, závažně zane-
dbáno nebo zneužíváno, pak přímo 
na orgán sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD), policii nebo krizové centrum. 
Linky důvěry a my psychologové jsme 
zde často první volbou, nebo pro-
středníkem. Vždy záleží na charakteru 
nebezpečí.

Máte pro rodiče dětí nějakou radu, 
jak situaci zvládnout s co nejmenším 
dopadem na vývoj dítěte?

Radu ne, ale můžu nabídnout inspiraci. 
Každý rodič by měl vědomě sám zau-
jmout postoj k tomu, co se děje. Vnímat 
své pocity, myšlenky a to, jak se na 
jejich základě chová. Rodič = vzor pro 
dítě. Děti obvykle napodobují chování 
rodičů, nebo dělají přesný opak. Pozor 
– Chování! Nikoliv rady a komentáře. 
Čím více se podaří rodiči s pande-
mií vyrovnat a zaujmout k ní vědomý 
postoj, tím více zminimalizuje dopady 
na dítě.

Strach. Uvědomujeme si, kolik strachu 
šíří média? Změní se něco, pokud se 
denně budu dívat jen na základní infor-
mace (v řádu minut) oproti tomu, kdy 
na sebe nechám hodiny působit scény  
z nemocnic, čísla nakažených nebo kon-
spirační teorie? No, asi mi nic neunikne 
a zamezím neustálému stresu. Bojím-li 
se já jako dospělý, co teprve dítě? Jak 
můžu strach zvládnout? Jaký návod 
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ke zvládnutí strachu nabídnu svému 
dítěti? Někdo hledá bezpečí v předcho-
zích zkušenostech, někdo ve vděčnosti 
za to, co máme, někdo třeba ve víře. 
Pro podporu bezpečí mohu nabídnout 
např. Pohádku ,,Velká medvědice“ 
na youtube kanálu Naše Rovnováha. 
K hledání bezpečí pomáhá vztaho-
vat se k něčemu, co nás jako jedince 
přesahuje – partnerství, rodina, komu-
nita, příroda, vesmír, Bůh... Anebo si 
doma s dětmi klidně postavte nebo 
nakreslete bezpečný přístav, hnízdo  
v koruně stromů, či skrytou jeskyni, kterou 
nikdo nenajde.

Smrt. V jádru toho strachu se také skrývá 
něco, co jsme z naší kultury vytlačili, 
tabuizovali. Možná je celá pandemie 
výzvou života se k tématu smrti vrátit. Né 
se strachem z konečnosti, ale s hledáním 
toho, jak nad ní vůbec přemýšlet, jak 
se k ní vztahovat. Pokud Vám někdo 
blízký zemřel, je to bolestivé, ale také 
přirozené. Život je cyklus. A smrt je 
jedno z jeho stěžejních témat. Dříve byli 
lidé smrti vystaveni více, ať už proto, 
že nejstarší generace žila společně  
s ostatními, nebo pro tradice a rituály, 
díky nimž jsme mohli smrt symbolicky 
zpracovávat. Kdo z nás například nesl 
do potoka Moranu? Ať se ale vrátíme 
k dětem – děti téma konečnosti a smrti 
zpracovávají okolo 10 roku. Nicméně 
v každém věku je v nějaké podobě 
zažívána úzkost – ať už ze separace od 
rodiče v raném věku nebo v podobě 
dětských fóbií později.

Zdraví. Cítíte se zdraví? Ne? Pořiďte si 
medvídka mývala. Několikrát denně 
vidím cedule s respirátory, odstupy  
a výzvy k dezinfekci. I když to redukuje 

 riziko nákazy - zdraví to opravdu příliš  
neposílí. Můžete být medvídek 

mýval 24/7 a stejně onemocnět. Za- 
jímavým experimentem by bylo vě- 
novat polovinu zpráv v médiích nikoli 
redukci nemoci, ale budování zdraví. 
Otužování, cvičení, výživa, detox, 
dechová cvičení, vnímání svého těla 
– na to vše je teď čas. Vnímáte se jako 
zdraví? Pokud ne, udělejte ve svém 
čase maximum k tomu, abyste mohli říci: 
,,Nouzový stav mi pomohl v tom, že jsem 
posílil svou imunitu nejvíc, jak to kdy šlo. 
Prostě jsem na to měl čas!“ A jde to i v 1+1. 
Až na ledovou sprchu, ze které bych děti 
vynechal, jim můžete dopřát to stejné.

Vděčnost. Zkusme si každý den najít  
s dětmi jednu věc, za kterou můžeme 
být vděční. Každý den jinou. Zkuste to 
teď, při čtení tohoto článku, zastavte se 
na chvíli – za co jste nyní vděční? Máte 
to? Mění se tím nálada?

Radost. Nezapomeňte se radovat. 
Smát se. Někdy pomůže pohyb, hra, 
lechtání nebo dobrý vtip. I špatný vtip 
umí dobře pobavit. Tvořte, skákejte, 
žonglujte. Kamarád si takto v bytě 
pořídil základní trampolínu širokou 
120 cm. Velká radost! Dělejte si výzvy. 
Jakou ,,challange“ by Vaše dítě s nad-
šením přijalo? Kdo déle ustojí na jedné 
noze, nebo kdo v bytě nejlépe schová 
plyšáka? Nebo ovladač od televize?

Vztek. Je v pořádku. Štve Vás celá 
situace ohledně nouzového stavu? Mě 
ano, a myslím, že nejsem sám. Připusťte 
si ho. Je tam? Možná ano, možná ne. 
Najděte ventil a umožněte ho venti-
lovat i vašim dětem. Boucháním do 
polštáře, trháním starých novin v rukou, 
nebo třeba křikem v autě. Často se 
pak taková ventilace vzteku promění 
v legraci. ,,Je to pěkně na prd sedět 
doma, když bychom nejraději běhali 



u babičky na zahradě. Víš co, až tam 
budeme, pěkně si tam zaprdíme!“

Samota. To je velká výzva. Roky 2017-
2019 jsem vnímal hodně hekticky. 
Spěch, mnoho práce, mnoho příle-
žitostí, mnoho aktivit, mnoho starostí.  
A teď – jsme často sami. Samota může 
být nepřítel, ale také dobrý prostor pro 
sebepoznání. V terapii často s klienty 
narážíme na to, že prostě nemají čas se 
zastavit, uvědomit si, řešit s ostatními... 
a najednou toho času máme hodně. 
Protože to poslední, o co nemůžeme 
přijít, je být sami se se sebou. Využijme 
ho na to, abychom byli nejen sami se 
sebou, ale také sami v sobě! Omlouvám 
se všem zdravotníkům, ti se ještě od 
března 2020 nezastavili, a ten čas 
,,pro sebe“ jim upřímně přeji. Využijte 
samotu k psaní deníku, průzkumu snů  
a fantazií, nácviku relaxace. Buďte 
aktivní ve vztahu k sobě. ,,Hele tak co 
jsi dneska zažil sám se sebou? Zatím nic, 
tak u mě to bylo tohle...“. Dobrá otázka 
v telefonu s Vašimi blízkými. Zkuste  
k tomu třeba audio nahrávku Kotvení  
v pěti smyslech nebo Autogenní trénink 
z webu psychologietesin.cz. Dětem 
můžete umožnit kontakt přes skype,  

a také je učit, jak trávit čas sami se 
sebou. V případě nouzového stavu 
jsem rád za všechny online hry, kdy si 
mohou kamarádi rovněž pokecat při 
hraní. I to je kontakt.

Naděje. Na závěr nám zbývá to nej-
důležitější. Z pohledu střední generace 
- naši prarodiče čelili hladu, naši rodiče 
totalitním režimům. My stojíme tváří 
v tvář situaci, kdy se vláda snaží najít 
střední cestu mezi zachováním chodu 
ekonomiky, kvality života a zamezením 
šíření Covidu-19. Nechci to srovnávat  
s dětmi, které na přelomu předchozích 
století umíraly hladem, nebo lidmi, kteří 
umírali v koncentračních táborech. 
Každá doba přináší vlastní výzvy a je 
jen na nás, jak se k nim postavíme a jak 
v nich podpoříme naše děti! Pro mě je 
to postoj vděčnosti za Těšínské nebe,  
za svobodu zacházet se svým životem 
tak, jak se rozhodnu. I s vědomím rizik, 
která tím na sebe přijímám. Mám 
naději, že tuto vděčnost a svobodu  
v sobě můžeme nalézt všichni. Pro nás  
i pro naše děti.

Tento rozhovor vedla Marcela Hladká 
pro Těšínské listy
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Systémový pohled na rodinu 
reprezentuje v České re- 
publice a na Slovensku 
několik větví rodinné 
terapie – Institut 
rodinné terapie 
a psychosoma-
tické medicíny 
v Liberci (MUDr. 
Vladislav Chvála, 
PhDr. Ludmila 
Trapková), Institut 
rodinné terapie 
Praha (PhDr. Šárka 
Gjuričová s kolegy),  

Inštitút Virginie Satirovej  
v SR (PhDr. Hana Ščibranyová, 

PhDr. Naděžda Feketeová) 
nebo český Spolek 

Inspirace – Institut pro 
transformační syste- 

mickou terapii 
podle V. Satirové 
(MUDr. Alexandra 
B e r á n k o v á , 
PhDr. Renata 
Koláčková).

V modelu 3IC 
navazujeme na 

tuto bohatou tradici 
rodinné terapie, s vděč-

ností za poznatky, zkušenosti 
i inspiraci od služebně zkušenějších 

Každá rodina je systém. Systém, který se snaží držet rovnováhu. 
Nevyvážené rodinné vztahy se stávají podhoubím pro emoční, 
kognitivní, tělesné a vztahové obtíže členů celých rodin. A když 
onemocní dítě, při detailnějším pohledu se často setkáváme s tím, 
že nemoc je odrazem, lakmusovým papírkem těžkostí v rodinném 
systému. Z dítěte se stává identifikovaný pacient, se kterým rodiče 
přicházejí do ambulance. Výskyt potíží dítěte a jejich zhoršování 
či zlepšování ovšem reflektuje nejen jeho tělesné a duševní zdraví, 
ale zejména také výskyt konfliktů v rodině, a to jak konfliktů vnějších, 

mezi jejími členy, tak konfliktů vnitřních. 

3IC – pohled na dítě a jeho 
rodinu pohledem jeho vývoje, 
rodinného systému a záměru

 Mgr. et Mgr. Martina Friedlová 
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kolegů.  Model 3IC představuje přístup 
k dítěti a rodině, který reflektuje 3 dyna-
mické kruhy (3 integrative circles, 3IC): 
1. okruh rodinného systému, který 
symptomy dítěte produkuje, posiluje, 
či oslabuje, 2. okruh vývojové fáze, 
ve které dítě či dospělý řeší své vývo-
jové úkoly, a 3 okruh, jehož záměrem 
je intervence psychologa nebo sociál-
ního pracovníka, který pomáhá hledat 
adekvátní způsoby práce s rodinou  
a pomáhá i udržet energii a motivaci na 
obou stranách terapeutického vztahu. 

Propojení těchto tří oblastí, jako vstupní 
brány k hledání účinné intervence, 
můžeme ilustrovat na příběhu osmi-
letého Honzíka. Honzík žije s mámou  
a jejím současným partnerem v malém 
domku se zahrádkou v beskydském 
podhůří. Už podruhé se snaží dokončit 
první třídu. Kluci ho moc neberou, na 
první pohled vyzařuje nejistotu a ani 
neskrývá, že má plno obav  - ve škole  
i na fotbale, který dvakrát týdně 
trénuje. Maminka, která s ním přichází 
na psychologické vyšetření a terapii, 
hned ode dveří sděluje, že „to je to 
ADHD“, že Honzík od malička trpí nepo-
zorností a že kluci si z něho tropí legraci. 
Trochu tišším hlasem dodává, že její syn 
trpí denním i nočním pomočováním  
a že Honzík také trpí silnými úzkostmi –  
z výtahu, z duchů na chodbě, z nových 
situací.

Když jsme si povídali, jak běžně funguje 
jejich rodina (rodinný systém, první 
kruh), a s kým Honzík vyrůstá, z hovoru 
vyplývá, že žijí ve čtyřech: máma se 
svým přítelem, jejich malou osmnácti-
měsíční dcerou….a s Honzíkem. Péče  
o nepozorného Honzu je na velmi 
mladou mámu někdy až příliš, a tak 
se jí občas uleví, že ho svěří na pár dní 

babičce, své matce. A tak se najednou 
stává, že Honzík žije ve dvou světech:  
v jednom, kde je mámina nová rodina 
s náročným otčímem, který nemá 
daleko ke křiku a k obviňování. Ba co 
víc, je to Honzův fotbalový trenér. A tak 
se Honza zuřivě snaží uspět, trénovat  
a otčímovi vyhovět. Snaží se chovat 
„normálně“. Když pohár trpělivosti 
přeteče, nabízí své rámě babička. 
Ta má pro Honzíka nebývalé pocho-
pení: zásobuje ho brambůrky, nápoji 
typu koka kola a neomezenou mož-
ností zabíjet čas a „vyrovnávat se“  
s úzkostmi na internetu. Není divu, že 
Honzík ve svých 8 letech váží 55 kg, a že 
je pro něho zdravý pohyb namáhavý, 
i když se tolik snaží. O co víc k sobě 
babička navazuje pouto s Honzíkem, 
o to více se odklání od své dcery, pro 
kterou málokdy najde laskavé slovo. 
Spíše ji posuzuje. Nemají hezký vztah 
a babiččina bolest z nenaplněného 
vztahu s vlastním dítětem tak s sebou 
nese výčitky a kritické poznámky. 
Babička tak Honzíka vzdaluje od 
zázemí jeho rodiny s dopingem proti 
strachům, který už teď Honzíkovi pro-
kazuje medvědí službu (a vývojovým 
pohledem bychom mohli tušit budoucí 
možnou závislost produkce dopaminu 
na vnějším zásobování cukry). Dvojí 
výchovné prostředí a zároveň nedo-
statek bezpečí a vlídné, ale pevné 
výchovy prohlubují Honzíkovy pocity 
strachu ze života, prázdnoty a marnosti. 
Také produkují pocity strachu, ohrožení 
a stálého napětí. Pocity, že není „dost 
dobrý“ – na to, aby patřil do máminy 
rodiny. Na to, aby uspěl před otčímem. 
Na to, aby s ním babička nezacházela 
jako s kojencem.

Pohledem vývojových fází a splněných 
vývojových úkolů podle E. Eriksona 
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(vývojová období, druhý kruh) je 
Honzíkova situace značně složitá. Erik 
Erikson ve své periodizaci lidského 
vývoje charakterizuje a pojmenovává 
konflikty, kterými člověk v daných 
obdobích, od narození až po závěr 
života, prochází. Na základě zpraco-
vání konfliktu, a tím i pozitivní odpovědi 
na existenciální otázky, se u člověka 
vyvíjejí konkrétní ctnosti. Ty se mu pak 
stávají oporou při prožívání nových 
vývojových fází. Pokud dítě nemůže 
vývojovou fázi uzavřít, stále otevřený, 
nedořešený konflikt přitahuje pozornost, 
jeho zpracovávání vyžaduje energii. 

Honzík svým věkem patří do vývojové 
fáze mladšího školního věku, kdy se dítě 
podle E. Eriksona potýká s konfliktem své 
snahy a píle na straně jedné a své pasi-
vity a méněcennosti na straně druhé. 
Snaživost Honzíkovi nelze upřít, je však 
spíše motivována zvnějšku strachem  
z otčíma a nenasycenou touhou po tom 
patřit mezi kamarády. Namísto toho, 
aby ho celý rodinný systém pobízel  
v otužování, přístup babičky a její vytvá-
ření takových podmínek, aby Honzík 
zůstal pokud možno pasivním a závislým, 
Honzíkovi značně ztěžuje postup dále.  
A tak se Honzík snaží ještě více, ještě 
více, ještě více… až je tak napnutý, že 
spíše selhává, než aby uspěl. „Všimněte 

si mě, taky to umím,“ křičí jeho nitro. 
Ale strach, získaný hned na začátku, 

a porucha pozornosti úspěch v kolek-
tivu značně ztěžuje. Přístup matčina 
partnera mu také nenahrává: přílišný 
tlak, důraz na výkon – ale bez podpory, 
přítomnost sestry, která je malá a není  
s ní „tolik problémů“ a především přetí-
žená mladinká máma, která je na hraně 
toho, co ještě může zvládnout, vedou  
u Honzíka k pocitům úzkosti a strachu.

Zde však Honzíkovy vývojové obtíže 
nekončí. Při hlubším pohledu najdeme 
nezpracované konflikty na téměř 
všech předchozích vývojových úrov-
ních. Úzkosti a bazální vnitřní nejistota, 
otázka kým je pro svoje nejbližší (a zda 
může být přínosem pro své kamarády), 
se odrážejí v somatických potížích,  
v pomočování. Porucha pozornosti, 
tedy neschopnost udržet pozornost, ať 
je již dána spíše neurobiologicky nebo 
se jí spíše maskuje navršení emočních 
obtíží, vede k malé možnosti dosa-
hovat cíle. Namísto rozvíjení iniciativy  
u Honzíka vznikají pocity viny a nezvlá-
dání. Vnitřní dramata pak Honzík 
prezentuje při terapeutické práci  
s pískem a se symboly – jeho obrazy jsou 
plné bitev, zápasů, mrtvých i koster. 

Možnosti intervence pro rodinu, ve které 
Honzík vyrůstá, jsou několikeré (okruh 3). 
Z pohledu rodinného systému by bylo 
vhodné podpořit Honzíkovo bezpečí 
– například specifickým, plánovaným 
časem Honzíka s mámou a posílením 
jejich vztahu. Je možné uvažovat také 
nad jistým nastavením hranic pro čas 
trávený s babičkou, která se chová  
k Honzíkovi jako ke svému (náhrad-
nímu) dítěti.  Z dlouhodobého hlediska 
je vhodné směřovat k přemostění 
vztahu Honzíka a nejbližší mužské auto-
rity, tedy otčíma. Tento krok zároveň 
otevírá řadu dalších témat, například 

Neukončení vývojové fáze  

je pak zdrojem emočních  

obtíží dítěte, které nezřídka  

přerůstají v somatické potíže,  

a které (samozřejmě) ovlivňují  

i vztahové pole rodiny.



Model 3IC vám představíme ve formě akreditovaného 32hodinového 
kurzu 3IC - Základní výbava pro práci s rodinou a dítětem v sociální práci, 

A2020/0759-SP/PC/PP/VP. 

Pokud vás model zaujal a chcete se nejprve spíše zorientovat, možná vám 
přijde vhod jednodenní „ochutnávka“ – seminář  3IC– Inspirace pro práci  

s dítětem a rodinou v sociální práci, A2020/0760-SP/PC/VP).

Lektoři: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Jakub Majetny

Těšíme se na vás v termínech od 7. 5. 2021.

Přihlášky a další informace:   
https://naserovnovaha.cz/vzdelavani/akreditovane-kurzy/

výchovný přístup matčina přítele nebo 
vztah biologického táty k Honzíkovi. 

Vývojovou optikou se můžeme zaměřit 
na dokončení vývojových úkolů z před-
chozích období. Základní potřeba důvěry 
může být postupně dosycena výše uve-
deným důvěrným časem s mámou, při 
kterém bude zřejmě potřebné hledat 
vhodnou podobu péče (hra, péče o tělo 
– masáž rukou, masáž zad, ocenění ze 
strany mámy a vyjadřování bezpodmíneč-
ného přijetí).  Vhodnou intervencí bude  
i podpora Honzíkovy iniciativy, kterou 
může maminka podpořit tím, že 
Honzíkovi umožní volbu konkrétních čin-
ností (hry, pomoc v domácnosti, míst 
pro výlety…). Iniciativu může podpořit  
i zařazení herní terapie, práce s pískem  
a se symboly nebo nácvikem zpracování 
strachu z konkrétních situací.

Volby záměru se pak mohou naplňo-
vat při konkrétní intervenci v konkrétní 
službě. Uspořádání multidisciplinárního 
týmu pak může napomoci při sjedno-
cování postupu jednotlivých služeb.

3IC je tedy rámec, v němž díky orientaci 
v systémové a  vývojové teorii a dobře 
stanovenému záměru, můžeme hledat 
inspiraci pro různé služby napříč pomá-
hajícími profesemi. Do tohoto rámce 
lze vložit dílčí intervence, tedy metody 
využívané v rané péči, metody sociálně 
aktivizační služby, nízkoprahového centra  
nebo sociálně právní ochrany dítěte.      

Propojení všech tří hledisek zároveň při- 
náší zkratku 3IC, která přečtená  
v angličtině zní jako „three I see“, kde 
„I see“ zamená „vidím“. Přístup 3IC 
podněcuje k tomu, abychom „dobře 
viděli“ dítě a rodinu, které jako psy-
chologové nebo sociální pracovníci 
provázíme, a abychom „dobře viděli“ 
možnosti ke změně, které bohatá žitá 
zkušenost konkrétní rodiny přináší. Díky 
modelu a jasnému rozčlenění systémo-
vého pohledu, vývojového pohledu 
a záměru, se tak můžeme dostat  
k funkčním a zároveň tvořivým interven-
cím, které jsou pro rodinu podstatnou 
podporou na cestě k tělesnému, psy-
chickému i vztahovému zdraví.
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POHÁDKA

Pohádka
           pro děti
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O autorce

Mgr. Terezie Dubinová PhD.

Hebraistka, kulturoložka, autorka 

knih na témata židovské a ženské 

spirituality. Věnuje se tématům 

tzv. nového paradigmatu, 

transformační celospolečenské 

změny a jejího tlaku na proměnu 

lidské zkušenosti tzv. normality ve 

prospěch celostního vnímání.
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POHÁDKA

Pohádka
  pro dospělé
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Přihlásit se můžete na webových stránkách naserovnovaha.cz

KONFERENCE

Drazí rodiče, drazí odborníci, zveme Vás na letošní jednodenní 
konferenci Mezi námi. Pokud nám to nařízení dovolí, uvidíme se 
osobně, opět s živou hudbou v příjemném prostředí Střelnice. Navíc  
s nakladatelstvím Pasparta. Pokud ne, přesuneme se do ZOOM prostoru, 
s čímž již máme dobrou zkušenost. Loni nás bylo v ONLINE prostoru 190! 

Díky za to!

Letošní téma jsme se rozhodli zacílit především na význam nemoci v psychosoma-
tickém kontextu, a tak nemůže být hlavním hostem nikdo jiný než legendy české 
rodinné terapie: Ludmila Trapková a Vladislav Chvála. Po jejich přednášce spo-
lečně budeme sdílet to, co se nám již osvědčilo, a to ve facilitovaných skupinkách. 
S průniky psychosomatiky a sociální práce nás poté seznámí Petra Hálková. 

Novinkou bude příspěvek Michala Černého (autor knihy ONLIFE) zaměřený na hod-
nocení informací ohledně výchovy dítěte s autismem. Příspěvek je zpracován na 
základě konkrétní kazuistiky. Posuneme se tak mezioborově na pole informačních 
technologií a budeme hledat síto v nepřeberném moři dat. Rozmanitost ročníku 
dokreslí alternativní komunikace, motivační pohovory a představení nadačních 
fondů ABAKUS a Zlatá Rybka.

Večer bude patřit vrcholu roční práce Rovnováhy na terapeutických pohádkách - 
přijďte s námi pokřtít dvě nové knihy, jejichž kmotrem se stane Norbert Lichý. 

ČTVRTEK 27. 5. 2021

45

Mezi námi
4. konference mezioborové spolupráce
pro pomáhající profese Moravskoslezského kraje

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, Český Těšín I kassct.cz
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8:30 hod. | přihlášení účastníků, registrace na workshopy 

8.50 hod. | zahájení konference| Velký sál

9:00 –10:30 hod. | Velký sál
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála: Když symptomy nestačí aneb 
kam se poděl význam nemoci? (P) 

Prosazovat psychosomatický pohled na nemoc v českém zdravotnictví stojí 
stále ještě velké úsilí a zdaleka není samozřejmostí. Přestože bio-psycho-sociální 
model nemoci byl WHO přijat už v roce 1977, na vliv psychosociálních okolností 
stonání není brán dostatečný zřetel. 

Na druhé straně pozorujeme, že se v pomáhajících profesích mimo zdravotnic-
tví projevuje sice pochopitelný, ale škodlivý trend opomíjet biologickou vrstvu 
života a považovat ji za nevýznamnou. V některých případech jsme začali 
mluvit až o biofobii. 

Jakmile však nám vypadne ze zorného pole kterýkoli aspekt vývoje člověka, 
biologický, psychologický, sociální či duchovní, kriticky se zužují možnosti péče 
o zdraví jednotlivce, rodiny i celé společnosti. V příspěvku se pokusíme sro-
zumitelně seznámit posluchače s bio-psycho-sociálním pohledem na zdraví  
a nemoc optikou rodiny jako sociální dělohy, která zlepšuje orientaci v tak 
složité skutečnosti především z hlediska vývoje dítěte.  (více na lirtaps.cz)

11:00 –12:30 hod. | Velký sál
Dobrá praxe u psychosomatických obtíží - pracovní panel

V tomto pracovním panelu budeme v menších skupinkách sdílet dobrou praxi 
dle jednotlivých oblastí - tedy dýchání, trávení, kůže, opěrný a nervový systém. 
Každou skupinku povede facilitátor Naší Rovnováhy, následně budeme  
v celém plénu sdílet výstupy. Vskutku mezioborová diskuse!

13:15 –14:45 hod. | Hudební salonek 
Na slovíčko s nadačními fondy… (P)

Práce v pomáhajících profesích potřebuje finanční podporu, stejně jako 
výchova dítěte s handicapem. Představíme dva nadační fondy, následovat 
bude diskuse s jejich zástupci.

(P) - přednáška (W) - workshop



47

KONFERENCE

13:15 –14:45 hod. | Hudební salonek  
Mgr. Kateřina Kotasová - Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu 

O čem to bude? O novém nadačním fondu a jeho historii. O podpoře multidis-
ciplinárních týmů a propojování odborníků napříč programy nadačního fondu. 
O jednoduchých a chytrých řešeních, která mají sílu měnit svět.

13:45 –14:30 hod. | Hudební salonek  
Představení nadačního fondu Zlatá rybka

13:15 –14:45 hod. | Velký sál
Bc. Petra Hálková, Dis.: Průniky psychosomatiky a sociální práce (P)

Kdo jsou uživatelé sociálních služeb? Lidé „v sociálně obtížné životní situaci“, 
zvláštní skupina osob, bojující se sociálními aspekty života v dané společnosti, 
lidé nějak „sociálně jiní“ ….

Pojďme se podívat na obecně komunikovanou skutečnost, týkající se uživatelů 
sociálních služeb:

Pomineme-li výklad pojmů „objekt a subjekt práce, služby…“ tedy rozdělení 
na dvě různé „strany barikády“, jasněji před námi vyvstává ono „sociální/spo-
lečenské“ a jeho spojení se „službou, péčí, prací“. Jasné legislativní vymezení 
zákonem O sociálních službách (108/2006 Sb.) a historicky ukotvené vnímání 
obsahu, rozsahu, formy a cílové skupiny osob, kterým jsou sociální služby, 
podpora a pomoc určeny, přesto dávají prostor otázkám po jejich hranicích  
a průnicích s dalšími oblastmi faktického žitého života lidí, kterým jsou určeny, 
kteří je využívají, kteří se podílejí na jejich realizaci a poskytování, či se jich 
osobně nebo profesně úžeji dotýkají.

Optika vidění uživatele sociální služby z pohledu profese sociální práce je pri-
márně optikou „sociální podpory, pomoci a eliminace sociálních obtíží“ i při 
akceptaci definice osoby jako oné komplexní jedinečné individuálně konsti-
tuované „biopsychosociospirituální bytosti“, zůstává část „socio“ ve fokusu 
veřejnosti, odborné i laické, i samotných „aktérů sociální práce/služeb“.

Příklad kazuistiky vycházející z diskurzivního rámce služby rané péče nám může 
ukázat provázanost i kumulaci zdravotních obtíží – symptomů, které se netýkají 
přímo dítěte s postižením, které zpravidla bývá v centru zaměření intervenčních 
aktivit rodičů, provázených a podporovaných poradkyní rané péče. Rozsah 
služby pracující s rodinným systémem a fokus podpory by měl být přizpůsobený 
aktuálním potřebám osob v systému a reflektovat změny v čase. Služba rané 
péče tak možná paradoxně může v určitém období života rodiny zdánlivě 
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opomíjet dítě s postižením, při současném plném vědomí souvislostí a paralel-
ních procesů, promítaných do života a zdraví každého člena rodiny. Systémový 
pohled, včasné adekvátní zaměření podpory a zvědomení oprávněnosti této 
formy a směřování pro všechny členy rodiny, umožňuje v jednotlivých etapách 
praktického života nově uchopit rodičům i potřeby a nastavení péče a výchovy 
u samotného dítěte s postižením.

15:15 –16:45 hod. | Hudební salonek 
Bc. Petra Hálková, Dis.: Pilíře podpory v rámci života rodiny pečující o dítě  
s obtížemi v období od narození do plnění povinné školní docházky (W)

Určeno rodičům a pečujícím osobám

1.  Zdravotnictví – „zde se rozhoduje o našem životě“ (otázky: Co je našemu 
dítěti, jakou má diagnózu a jak ho můžeme léčit, eliminovat jeho obtíže- 
bude to možné?...)

2.  Sociální služby – „můžeme se rozhodnout, zda/co - chceme/potřebujeme 
využít“ (otázky: Jak můžeme podpořit naše dítě – ve vývoji, stimulací, pomůc-
kami, přístupem rodiny, úpravou prostředí…, jak můžeme fungovat jako 
rodina co nejběžnějším způsobem – trávit čas s přáteli, jet na dovolenou…)

3.  Školský systém – „máme povinnost školní docházky pro dítě x dítě má právo 
na vzdělání a spolužáky“ (otázky: Může naše dítě absolvovat předškolní/
školní docházku, kde – jak to prakticky udělat, zvládneme to – dítě i rodiče? ...)

Jak spolupracují a vzájemně komunikují resorty vstupující formou legislativního 
vymezení a formou svých odborníků a služeb do příběhu rodiny vychováva-
jící dítě s obtížemi? Jak se daří sladit povinnosti jimi ukládané rodině/rodičům  
a využívat současně podporu?  Zohledňuje daný systém změny potřeb a života 
rodiny i dítěte v čase – tj. je možné a žádoucí stanovit si míru využívané podpory 
jednotlivých resortů i plnění povinností ve vztahu k nim ze strany rodičů? Jak se 
mění v čase význam jednotlivých specialistů, služeb, resortů pro dítě/rodiče? 
Reflektují toto „proměnlivé prvenství“ i zprostředkovatelé a poskytovatelé 
podpory? Je něco, co by bylo možné udělat jinak/ještě? Jak by vypadala 
„IDEÁLNÍ PODPORA“ viděná optikou rodičů.

Pojďme si položit alespoň některé z uvedených otázek, rozpřemýšlet odpovědi, 
odejít s chutí a odvahou vnést je do svého způsobu života, systému podpory  
a povinností, odborníků, služeb a lidí okolo a pevněji uchopit a řídit svůj, dítěte i své 
rodiny jedinečný svět, s vědomím legitimity mít a potřebovat to právě takto. 
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15:15 –16:45 hod. | Jazz klub 
Mgr. Eva Janáková: Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) v praxi 
mateřské školy a její přínos pro rodinu (P)

Cílem přednášky je ukázat rodičům cestu ke vzájemnému porozumění pře-
devším prostřednictvím dobré praxe, kterou my využíváme v MŠ. Jak ve škole 
pracujeme s AAK, jakým způsobem funguje spolupráce, přenos AAK do domá-
cího prostředí, skupinové nácviky, podpora rodičů. Nastíníme rodičům, jaký 
dopad může mít „nekomunikovat“ a co vše lze vzájemnou komunikaci ovlivnit 
– negativistické chování, nastavení vzájemného sdílení, rozvoj dítěte po všech 
jeho stránkách osobnosti. Přednáška bude cílená především na rodiče, kteří 
hledají účinné formy komunikace a neví, kde začít. Přednáška proběhne s vyu-
žitím videa ze školičky a s ukázkou výukových videí.

15:15 –16:45 hod. | místnost 213
MUDr. Michal Raszka: Motivační rozhovory a jejich využití v sociálních službách (W)

„Výzkumy ukazují, že lidé, kteří slyší sami sebe nahlas vyjádřit své představy  
o změně a určitý závazek, mají větší pravděpodobnost, že tuto změnu skutečně 
provedou.„

Nedílnou součástí práce v sociálních službách je přímý kontakt s klienty, jehož 
záměrem je spolu s klienty pracovat na změně jejich (obvykle rizikového či závis-
lého) chování, návyků, podpoře jejich motivace a schopnosti rozhodování. 
Techniky motivačních rozhovorů jsou evidence - based alternativou k „pouču-
jícímu“ a více direktivnímu přístupu, který často, ať chceme nebo nechceme, 
automaticky nastává a může vést ke zhoršení pracovního vztahu s klientem. 

V průběhu workshopu na vlastní kůži zakusíme použití principů motivačních 
rozhovorů a společně budeme diskutovat o teoretických základech tohoto 
přístupu.

18:00 hod. | Jazz klub 
Křest knih Cestou pohádek s Norbertem Lichým

18:30 – 19:45 hod. | Jazz klub 
RNDr. Michal Černý: Hodnocení informací v situaci narození dítěte s poruchou v 
autistickém spektru (P) 

Není tomu tak dávno, co se v televizním zpravodajství objevoval nápis „Zdroj: 
internet“. Pravděpodobně každý ví, že ne vše, co na internetu nalezneme je 
nutně pravdivé nebo funkční v každém kontextu. Jestliže se podíváme do 
článků v časopise The Lancet a nemáme tušení jaký je rozdíl mezi faktoro-
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vou analýzou druhého a třetího řádu, netušíme, co jsou to korelace a testování 
hypotéz,  budou nám s velkou pravděpodobností texty jednoho z nejlep-
ších lékařských časopisů světa málo platné. Stejně tak neposlouží informace  
z Wikipedie, že autismus je „vývojová porucha, projevující se abnormální soci-
ální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními 
schopnostmi.“ To naopak všichni, kdo mají doma dítě s autismem vědí.

Jak nalézt vhodné informace na otázky, jako „Jaký vliv má očkování na vznik 
autismu?“, „Jak ovlivňuje stres v těhotenství vznik autismu u dětí?“ či „Jaký vliv 
má dítě s postižením na zdravé sourozence?“ Tyto otázky pravděpodobně 
napadnou každého rodiče majícího potomka s autismem a současně odpo-
vědi na ně nemusí být v konkrétních situacích úplně jasné nebo snadno 
srozumitelné.

Cílem článku bude na konkrétních otázkách ukázat, jak je možné během 
vyhledávání informací postupovat, jak nalézt a zhodnotit informace, které 
jsou pro správnou intervenci a péči o dítě zásadní. Dobře informovaný rodič 
je základním aktérem efektivní léčby a podpory a naopak ten, který podlehne 
desinformacím může pro dítě představovat vážné nebezpečí. V centru obou 
je přitom stejná potřeba – zjistit informace o tom, co se jejich dítěti vlastně děje, 
co s tím mohou dělat a proč to všechno je právě takové.

20:00 hod. | Jazz klub
Divadlo ODVAZ 

21:30 hod. | Jazz klub 
Hudební večer s Miki Kalusem (kapela Botanyk)
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Mgr. Eva Janáková

Devátým rokem působí jako ředitelka v mateřské 
škole Klíček v Karviné, ve které se vzdělávají děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi 
s PAS pracuje od roku 2005, kdy pomáhala s ote-
vřením druhé třídy pro děti s PAS v Karviné na MŠ, 
ZŠ a SŠ Komenského. Za dobu jejího působení 
v Klíčku se podařilo otevřít dvě speciální třídy 
pro děti s PAS. V oblasti AAK absolvovala hned 
několik kurzů – 5 let znakový jazyk, kurz VOKS, kurz 
Makaton. Je zastánkyní AAK a ve své praxi se 
snaží dětem a rodičům ukázat všechny dostupné 
cesty rozvoje komunikace s tím, že volba cesty je 

jen na nich samotných. V MŠ využívají všechny dostupné formy AAK a pravidelně 
organizují besedy na toto téma – praktické nácviky. Třetím rokem vede i výcvik 
gest pro rodiče jejich dětí. Pro rodiče natáčí různá výuková videa, na kterých 
mohou vidět, jak lze u dítěte podporovat nácvik gest, kde všude mohou gesta 
použít. Především v této době, kdy se nemohou s rodiči setkávat na různých bese-
dách a školeních, jsou videa cesta, jak jim usnadnit komunikaci s jejich dítětem. 
Sama věří, že cesta ke vzájemnému porozumění není prostřednictvím slov, nýbrž 
prostřednictvím vzájemného sdílení a napojení a není podstatné, zda jsou to slova, 
obrázky či gesta …  

RNDr. Michal Černý 

Michal Černý je doktorandem v programu 
Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě  
v Brně, současně působí jako asistent na katedře 
informačních studií a knihovnictví na Filozofické 
fakultě tamtéž. Vystudoval učitelství fyziky  
a informatiky pro střední školy v Brně a teologii  
v Olomouci. Odborně se profiluje v oblasti 
výzkumu vztahu digitálních technologií a vzdě-
lávání. Je autorem více než dvou desítek 
monografií, mnoha výzkumných i teoretických 
studií, ale i učebních a popularizačních textů.

Představujeme nové tváře konference



Nebude chybět ani pracovní panel ke sdíleni dobré praxe v oblasti  
srdce, dýchání, trávení, kůže, nervového a opěrného systému.

Přihlašovací formulář naleznete na webu www.naserovnovaha.cz

Dle situace buďto na Střelnici v Českém Těšíně, nebo online ZOOM

Cena odborného programu: 500 Kč

•  psychosomatické zaměření napříč zdravotním, 
sociálním a školským resortem

•  termín jsme přesunuli na léto,  
bude jednodenní

•  hlídání dětí pro rodiče v průběhu programu  
po letošní dobré zkušenosti zajištěno!

•  dopoledne přednášky, odpoledne pracovní 
panely, podvečer workshopy a na závěr kultura

•  pro všechny účastníky a jejich děti připravujeme 
naprosto jedinečný a dlouho očekávaný dárek

MUDr. Vladislav Chvála  
a PhDr. Ludmila Trapková

Bc. Petra Hálková, DiS.: 

Průniky psychosomatiky  
a sociální práce

Naše Rovnováha: 

Křest knihy Cestou 
pohádek a příběhů

PROGRAM: HLAVNÍ HOSTÉ:

Mezi námi
4. konference mezioborové spolupráce
pro pomáhající profese Moravskoslezského kraje

27. 5. 2021 I Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, Český Těšín

Pořádá Naše rovnováha, z.s. I 604 215 602 I mdt.rovnovaha@gmail.com I www.naserovnovaha.cz

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, MBA.


