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ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTÍVNYCH 
LÁTKACH A MOŽNÝ DOLIEČOVACÍ 
PROCES V RESOCIALIZAČNÝCH 
ZARIADENIACH  
 
DRUG ADDICTIONS AND POSSIBLE CURING PROCEDURES IN 
RESOCIALIZATION CENTRES 
 
Gabriela Ručková1 
 
Autorka pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých 
Budějoviciach. Vo svojom výskume sa zaujíma vznikom a negatívnymi účinkami závislostí 
na psychoaktívnych látkach. 
 
The author works as and assistant at the Institute of Technology and Business in České 
Budějovice. Her research is aimed at reasons of adictions and negative effects on 
psychoactive substances. 
 
Abstract 
The submitted paper focuses on the psychological area of clinical and therapeutic nature. The 
theoretic analysis offers the interesting extent bound with psychoactive substances addictions, 
where the gained results clearly declared in the research part of the work emphasize the aim to 
point out the need for the gradual phase organization of re-socialization process. The stated 
hypotheses were verified and backed up by theory, as well as the previously realized 
researches. For gaining the results were used proper methodological methods and the recent 
research sample was directly chosen from the re-socialization environment that enabled the 
hypotheses verification. All the findings are directly applicable to practice. 
Keywords: addiction, resocialization, healing process, personaiity, environment 
 
Abstrakt 
Predkladaná práca je zameraná na psychologickú oblasť klinicko-terapeutického charakteru. 
Teoretická analýza vhľadovo ponúka rozmer záujmu v rozsahu závislosti na psychoaktívnych 
látkach, čo vo výskumnej časti práce deklaruje zistenými výsledkami. Záujmom je poukázať 
na potrebu postupností pri resocializácii. Vhodne použitými metodologickými postupmi 
a aktuálnou výskumnou vzorkou priamo z prostredia vybraného resocializačného zariadenia 

                                                            
1 Adresa pracoviště: Ing. Gabriela Ručková, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích, Katedra oborových didaktik, Okružní 10, 37001 České Budějovice 
E-mail: gabriela.ruckova@gmail.com 
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sa overili postavené hypotézy vychádzajúce z teórie, resp. už realizovaných podobných 
výskumov. Všetky zistenia sú aplikovateľné priamo do praxe. 
Kľúčové slová: závislosť, resocializácia, doliečovací proces, osobnosť, prostredie 
 
Úvod 
Pojem závislosť je v našich spoločensko – teritoriálnych podmienkach už dlhodobo ustálený. 
Avšak veľakrát sa obsažne dostáva do kontextu všeobecnosti a samotnú závažnosť prekrýva 
povrchné zovšeobecnenie. To sa týka aj časti psychológie, kde závislosti tvoria samostatne 
riešiacu sa oblasť v odbore v širšom kontexte aj medziodborovo a to kombinácii napríklad 
s medicínou, sociálnou prácou či v nemalej miere s právom a kriminalitou.  
Závislosť je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, 1964) charakterizovaná ako 
duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým 
organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy 
zahŕňajú nutkanie brať drogu stále alebo opakovane pre jej účinky na psychiku a tiež preto, 
aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej neprítomnosti v organizme.(P. Ondrejkovič, 1999). 
P.Hartl a H. Hartlová (2000) v jednom z odborných slovníkov závislosť (addiction, resp. 
dependence) popisujú ako stav chronickej alebo periodickej otravy opakovaným použitím 
prirodzenej alebo syntetickej drogy, ktorá poškodzuje tak ako postihnutého, tak aj spoločnosť. 
Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10) syndróm závislosti je skupina 
fenoménov (fyziologických, behaviorálnych, kognitívnych), v ktorých užívanie 
psychoaktívnej látky má u jedinca vyššiu prioritu ako iné správanie, ktoré si v minulosti vážil 
viac. Craving – túžba požívať psychoaktívnu látku je hlavnou charakteristikou tohto 
syndrómu. Diagnóza závislosť by mala byť stanovená za predpokladu, že počas jedného roka 
došlo k trom, resp. viacerým z uvádzaných javov: 

• silná túžba alebo pocit užiť látku, 
• ťažkosti v sebaovládaní pri užití látky (aj pokiaľ ide o začiatok alebo koniec užitia 

určitého množstva látky), 
• telesný odvykací stav - látka je užívaná s úmyslom zmenšiť príznaky vyvolané 

predchádzajúcim užívaním látky, prípadne dochádza k odvykaciemu stavu, ktorý je 
typicky pre tú ktorú látku; k zmierneniu odvykacieho stavu sa niekedy používa 
príbuzná látka s podobnými účinkami, 

• tolerancia k účinku látky - vyžadovanie vyšších dávok látky, aby sa dosiahol účinok 
pôvodne vyvolaný nižšími dávkami (jasný príklad môžeme nájsť u jedincov závislých 
na alkohole alebo opiátoch, ktorí môžu brať denne také množstvo látky, ktoré by 
zneschopnilo alebo usmrtilo užívateľa bez tolerancie), pokračovanie v užívaní aj 
napriek tomu, že sú zjavné dôkazy škodlivých následkov - organické poškodenie, 
depresívne stavy alebo toxické poškodenie myslenia. 

Podľa predmetu závislosti rozdeľujeme na drogové závislosti a návykové konanie. 
• Drogové závislosti - delíme podľa užívaného typu drogy na alkoholo-barbiturátove 

(Xanax, Neurol, Diazepam, Lexaurin), amfetamínové, kokainové, kanabisové (napr. 
marihuana, hašiš), solvencionové (toluén, acetón, prchavé látky pre čuchanie), 
opiátové (Alnagón), kokainové, halucinogénne typy (Mescalin, LSD) a kofeinizmus, 
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nikotinizmus či alkoholizmus (i napriek tomu, že ho Svetová zdravotnícka organizácia 
nezahŕňa drogové závislosti).  

• Návykové konanie – býva mimoriadne rôznorodé. Dovolíme si uviesť aspoň 
workoholizmus, závislosť na internete, počítači, televízii, kleptománia, erotománia, 
konanie v závislosti na hnutiach, sektách, extrémistických skupinách.  

Podľa účinku závislosti rozlišujeme na somatickú a psychickú závislosť: 
• Somatická závislosť je definovaná ako stav adaptácie biologických funkcií 

organizmu na príslušnú psychoaktívnu látku, niekedy sprevádzaný zvyšujúcou sa 
toleranciou (posilnenie vždy väčšiu dávku). Po vysadení drogy sa prejavuje 
abstinenčný syndróm, ktorý môže mať v závislosti na druhu látky rôzne príznaky, ale 
takmer vždy zahŕňa nepokoj, napätie a vegetatívne problémy, ako je zvýšené potenie a 
tras. Somatická závislosť je stav organizmu vzniknutý dlhodobejším a častým 
podávaním psychoaktívnej látky. Organizmus závislý od psychoaktívnej látky sa 
prispôsobil tomu, že prijíma látku, ktorá sa stala súčasťou látkovej výmeny. Po 
prerušení prísunu drogy reaguje organizmus abstinenčnými príznakmi.  

• Psychická závislosť sa prejavuje ťažko odolateľnou túžbou požiť svoju dávku drogy, 
potrebou užívať ju opakovane so vsugesciou, že pokiaľ by to nezopakoval, bude sa 
cítiť zle. Závislý jedinec sa naučil takto reagovať, zafixoval si, že mu droga niečo 
prináša. (Vágnerová, 2000). Ide o duševný stav, prejavujúci sa rôznym stupňom 
priania drogu užívať. Dôležitou je túžba zopakovať subjektívny príjemný zážitok, 
eufóriu, sprevádzanú nedostatkom vôle jedinca prestať s užívaním prisúvanej látky.  

Podľa miery zdravotného rizika a rizika závislosti a rozdeľujeme drogy na: 
• látky s vysokou mierou rizika (crack, heroín, toluén, morfín,...), 
• látky s vysokou až strednou mierou rizika (LSD, pervitín, kokaín,...), 
• látky so strednou mierou rizika (alkohol, kodeín, extáza, lysohlávky,...),  
• látky s malým rizikom (hašiš, marihuana,...), 
• látky prakticky bez rizika (káva, čaj, čokoláda,...). 

Ako už bolo uvádzané v predchádzajúcich prácach, motivácie k začatiu užívania 
psychoaktívnych látok sú rôzne. Kalina (2003) dospel k zisteniu, že každý jedinec žije 
v živote protikladov, ako sú láska – nenávisť, dôvera – nevera, pravda – klamstvo, radosť – 
smútok. Uvedomovanie si týchto skutočností vnáša do života jedinca napätie, nepokoj 
a nechuť zotrvať v takomto životnom stereotype. Uvedomenie si tejto skutočnosti ho 
podnietilo k rozpracovaniu motivačných potrieb, ako potreba úteku pred akoukoľvek formou 
bolesti, ktorá je prežívaná na fyzickej alebo psychickej úrovni. Ďalej potreba nadobúdať 
stratené sily, nakoľko sa jedinec chce cítiť živo, plný energie, nechce pociťovať frustráciu, 
únavu alebo iné pocity, ktoré brzdia rozvoj jeho osobnosti. A tak isto potreba realizácie 
samého seba, pričom buduje vzťah nielen samého k sebe, ale aj k iným osobám, čím sa snaží 
bojovať s utrpením a samotou. 
 
Jadro 
Vznik závisti je viac-menej nenápadný a veľmi ťažko sa dotknutému veľakrát už aj 
v alarmujúcom čase daná skutočnosť pripúšťa. I napriek tomu, že ovplyvňovanie psychiky 
pomocou alkoholu a drog má miesto už v dávnej histórii, v našich podmienkach do 
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deväťdesiatich rokov minulého storočia, okrem alkoholu, fetovania a zneužívania určitých 
liekov na predpis, možno hovoriť, že oproti súčasnosti bola rada dnes už bežne známych 
nelegálnych drog pre klinickú prax neznáma. 

Ako uvádza A. Nociar (in:A.Heretik a kol., 2007, s.331): „ Sledovanie drogového 
problému, odhad situácie a trendov na drogovej scéne si vyžaduje určité štandardizované 
postupy na stanovenie celkového výskytu a výskytu nových prípadov (prevalencie 
a incidencie) užívania, abúzu a napokon závislosti od hlavných skupín legálnych 
a nelegálnych drog.“ 

Vychádzajúc zo spomínaných skutočností, ktoré majú tak ako teoretickú základňu aj 
výsledky dlhodobých experimentov, je aj naším záujmom byť priamymi účastníkmi v procese 
posilňovania a nachádzania nových postupov pri zmenách, ktoré sú súčasťou liečby zo 
závislostí.Postupne ucelenejší obraz môžeme získavať tak, že vrátane 
definovania, pojmológie a metód pri spresňovaní informačných systémov pokúsime sa 
vytvoriť vzájomné súvislosti. Prepojením teoretických, vedeckých a praktických znalostí 
a výsledkov sa nám môže ponúknuť cesta nielen pre dôsledkové, ale hlavne príčinné kroky. 

V staršej literatúre (P. Ondrejkovič, 1999) môžeme nájsť, že vznik závislosti väčšinou 
nie je taký dramatický, ako o nej, v snahe varovať človeka pred komunikáciou s drogami, 
niektorí šíria. Aj keď je možné, že za určitých a to veľmi špecifických okolností môže 
orientácia na drogu byť taká silná, že už prvotný kontakt s ňou zanechá významnú stopu vo 
vedomí človeka a absolútne ovplyvní jeho ďalšie správanie resp. život. 
Genetická dispozícia k vzniku závislosti sa môže prejaviť na úrovni metabolizmu návykovej 
látky a na úrovni jej pôsobenia na mozgové neuróny.  
Všeobecne je známe, že závislosť pri kontakte s drogou vznikne u jedinca za nasledujúcich 
podmienok:  

• Požívanie nevhodne dlhý čas. 
• Nevhodné množstvo a frekvencia pri požívaní. 
• Nevhodné okolnosti pre psychiku a organizmus.  

Ďalej môžeme uviesť niekoľko vážnych faktorov, o ktoré sa opierame a staviame v našom 
vlastnom experimente a ktoré vedú k vzniku závislosti a sú vo vzájomnej väzbe: 

• osobnosť,  
• samotná droga, 
• prostredie.  

 
Osobnosť a jej určité charakteristické vlastnosti môžu mať predispozíciu k vzniku závislosti. 
Patrí k nim emocionálna nezrelosť a neistota, vôľová disbalancia a nedostatočná disciplína. 
V našom experimente máme snahu zistiť, v akom vzťahu sa nachádzajú 5 veľkých 
osobnostných faktorov a to neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť.  
Závislosťou sú ohrození jedinci, ktorí preferujú okamžité pôžitky a podceňujú riziká.  

Droga je látka s dvoma základnými vlastnosťami. Modifikuje naše prežívanie a vnímanie, 
čiže má psychotropný efekt a potenciál závislosti, ktorý môže byť vyvolaný na základe 
pravidelného a dlhodobého požívania drogy. Pri tzv. tvrdých drogách ako napr. heroín, pri 
veľkej časti užívateľov vzniká závislosť už po niekoľkých mesiacoch. Pri tzv. mäkkých 
drogách môže vznikať závislosť po mnohých mesiacoch alebo až rokoch užívania. V každom 
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prípade ide o individuálnu záležitosť a vo veľkej miere závisí od fyziologickej a psychickej 
skladby osoby. Dôležitý je však aj spôsob požívania, napríklad intravenózny spôsob 
indikovania je omnoho účinnejší. 

Prostredie je veľmi dôležitým fenoménom v tejto problematike. Dosah, dostupnosť drogy a 
postoje okolia k akceptácii požívania drog je, ako sme už spomínali veľmi širokospektrálne. 
Najrozšírenejšia, tak ako aj v minulosti je závislosť od legalizovaných drog (alkohol a 
cigarety, ktorých výroba a užívanie nie sú dostatočne zákonom potláčané a právne 
neprimerane nízko zasiahnuté. Dôležitá však je rodinná výchova a medziľudské vzťahy tak 
ako v nej i mimo rodiny. Kudrle (2008).  

Vekové obdobie, kedy začína jedinec inklinovať k požívaniu omamných látok je individuálne. 
Avšak bez ohľadu na skutočnosť v ktoromkoľvek veku života k tomu dôjde, akú má 
predispozíciu a pravidelnosť, štádia závislosti sú v podstate rovnaké. Systematicky členených 
štádií zneužívania návykových látok existuje veľké množstvo. (Okruhlica, 1998). Za všetky 
uvedieme prehľadné a najčastejšie používané „epidemiologické“ členenie na štádia užívania 
vedúce k závislosti: 
1.štádium: Experiment  
Jedinec berie drogy s druhými, len pokiaľ je mu to ponúknuté, spoznáva nové a euforické 
zážitky, kde zdravie nie je narušené, rovnako ako pracovná spôsobilosť a výkonnosť, 
nezasahuje do finančného rozpočtu. Dominantná je zvedavosť. 
2.štádium: Aktívne vyhľadávanie 
Je to fáza, kedy jedinec vyhľadáva iných jedincov, ktorí majú podobné inklinácie (iba 
v ojedinelých prípadoch sa stáva skrývaným samotárom), vyníma sa od pôvodného okruhu 
ľudí. Objavujú sa už zdravotné problémy a dostavujú sa prvé „opice“ a „dojazdy“ či „haluze“. 
Finančný rozpočet je utrácaním zaťažený. Je možné, anomálie viažuce sa na zmenu môžu už 
poznačiť zodpovednosť a plnenie si pracovných povinnosti. Emocionálne potreby sa 
pohybujú v úrovni vyhľadáva slasti.  
3.štádium: Zaujatie drogou 
Jedinec má vytvorený okruh „svojich“ ľudí, dištancuje sa od ľudí z pôvodného prostredia, 
maximum financií je použitých na drogy a potreby spojené s tým, s možným zadlžovaním sa. 
Časté zdravotné problémy, vrátane porúch spánku. V pracovnom procese a privátnom živote 
sa nabaľujú problémy. Objavujú sa poruchy výživy, spánku. Časté striedanie nálad, 
nepríjemné stavy a úzkosti sú sprievodným javom v emocionálnej rovine tohto štádia. 
4.štádium: Závislosť 
Celé okolie, v ktorom sa jedinec pohybuje, má rovnaké záujmy a očakávania od života ako 
on, ak keď veľakrát už vyhľadáva samotu. Vo väčšine prípadov má konflikt s okolím 
a zákonom. Nárast fyzických a psychických problémov sa zvyšuje. Stráca výrazne záujem 
o prácu, blízkych i samého seba a má výrazné finančné problémy. Prekonáva pocity viny a je 
plne zaujatý drogami.  

Viacero literatúr, tak ako našich aj zahraničných, uvádza množstvo príznakov závislosti, 
avšak z hľadiska všeobecného prehľadu a orientácie je predovšetkým potrebné vedieť tieto 
štádiá rozlíšiť a to hlavne na základe zmeneného správania závislého. Z tohto dôvodu 
uvádzame nasledujúci prehľad v tabuľke č.1.  
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 Závislosť od alkoholu Závislosť od toxických látok 
1.štádium 
 

Iniciálne (počiatočné) štádium:  
-pravidelné pitie 
-nepravidelné opíjanie 

Iniciálne (počiatočné) štádium: 
-nepravidelný konzum 
-orientácia na drogu 
-kalkulácia s ňou 
-prijímanie a orientácia na drogovú 
partu  
-prijímanie drogových rituálov 

2. štádium Prodromálne (varovné) štádium: 
-pravidelné opíjanie sa 
-okná 
-nezmenená kontrola v pití 
 

Štádium úzusu (pravidelné užívanie):  
-rôzne spôsoby odôvodňovania 
-pravidelný konzum drogy  
-štádium zaujatia drogou 
-objavovanie pozitívnych zážitkov 
-účelová komunikácia 
-prijatie novej role 
-rozvoj drogového myslenia  

3. štádium Štádium kruciálne (rozhodné):  
-ťahy 
-zmenená tolerancia 
-zmenená kontrola v pití 
a racionalizácii 

Štádium vyššieho úzusu: 
-vyššie štádium rozvoja závislosti 
-postupný rozvoj psychickej a fyzickej 
závislosti podľa kvality účinkov drogy 
-prvé abstinenčné príznaky 
-zmeny v životnom štýle 
-konflikty s prostredím  

4.štádium Štádium terminálne (konečné): 
-príznaky z 3.štádia,  
-rozšírené o dopĺňanie hladiny 
-ranné dúšky 
-zjavné poškodenie fyzických a 
duševných funkcií organizmu 

Štádium terminálne (konečné): 
-podriadenosť droge 
-rozvrátenie funkcií 
-vznik trvalých následkov 
-vážne konflikty so zákonom (lúpeže, 
vraždy, väzenie)  
-sebapoškodzovanie.  

Tabuľka 1 – Zmeny správania závislého 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Problém závislosti sa týka všetkých vekových skupín, ale významným obdobím pre vznik a 
rozvoj rizikového správania sa javí obdobie adolescencie.  
 
Doliečovací proces v resocializačných zariadeniach  
Slovensko používa Medzinárodnú klasifikáciu chorôb MKCH ako členský štát Svetovej 
zdravotníckej organizácie a syndróm závislosti podľa MKCH-10 patrí do skupiny duševných 
porúch a porúch správania (F 00 – F 99), v podskupine F 10 – F 19: Poruchy psychiky 
a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok. (Martinove, 2011). 
K liečbe sa pristupuje komplexne na základe dodržania nutných postupov: 
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• medikamentózna liečba, 
• psychoterapia, 
• resocializácia, 
• sociálna podpora a pomoc, 
• právna pomoc... 

Záujmom v tejto práci je orientovať sa hlavne v rovine psychoterapie v resocializačnom 
procese, ale je potrebné mať vedomosť o možných formách odbornej pomoci závislým a tak 
isto ich príbuzným, či už v rodinnej alebo v inej vzťahovej väzbe.  
Medzi možné formy odbornej pomoci patria: 

• terénna práca (streetwork), 
• kontaktné centrá, 
• ústavná liečba na psychiatrii, 
• ambulantná služba a podporné poradne, 
• doliečovacie centrá, 
• substitučná terapia, 
• špecializované zariadenia pre dospievajúcich. 

Pri akútnom stave je nutné pracovať prostredníctvom klasickej medicínskej pomoci a pri 
doliečovaní sa viac uplatňuje psychoterapia či už v chránenom prostredí (napr. 
v resocializačnom zariadení), alebo prostredníctvom ambulantných terapeutických sedení. 
Pod pojmom resocializácia rozumieme znovunavrátenie sa do spoločnosti, do bežného života 
bez drog. Do takého, v akom jedinec žil skôr, ako sa stal závislým. Resocializačné zariadenia 
sú chránené centrá, kde sa v rámci ozdravovania klientovi umožňuje klinická, terapeutická, 
liečebná, sociálna a právna pomoc. Na Slovensku je zriadených viac ako desiatka 
resocializačných zariadení, ktoré vo svojej činnosti vychádzajú z klasických liečebných 
tradícií s aplikáciu zahraničných inovatív v tejto oblasti. Neoddeliteľnou súčasťou je 
psychoterapia, liečba psychologickými prostriedkami. Pre ilustráciu uvádzame stručný náhľad 
na činnosť zariadenia, o ktorom máme osobnú vedomosť, že sú expertmi v terapeutickom 
procese viažucom sa na liečbu závislostí.  

Tak ako sa zhodujú viacerí autori a potvrdzuje to i prax, rodina hrá veľmi dôležitú 
úlohu pri výchove a v nemenšej miere v udržiavaní pri samotnej liečbe i v resocializačných 
krokoch samotného postihnutého. Z týchto dôvodov sa v poslednom období dostáva do 
popredia spolupráca s rodinnými príslušníkmi, tak ako na individuálnej úrovni, aj 
v skupinovej rovine, a to už v prepracovaných koncepciách. Pri realizácii jednotlivých 
spôsobov terapií (či už individuálna, párová, skupinová alebo rodinná) sa okrem postihnutého 
jedinca (klienta, pacienta) zúčastňujú podľa potreby aj ostatní členovia, pri ktorých výbere 
treba byť obzvlášť opatrný so zreteľom na samotného závislého. O to, do akej miery je 
aktívna a následne účinná práca s rodinou, závisí v nemalej miere na skutočnostiach, ktoré 
prebiehali už v časoch, keď závislí jedinci len prichádzali na svet, keď boli ešte nevinnými 
členmi rodín, keď mali prežívať bezstarostné detstvo, neskôr v primeranom veku preberať 
vzorce správania a postupne zodpovednosť za seba a svoje činy.  
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Zámer a cieľ výskumu 
Vychádzajúc zo všeobecne platných pravidiel a zásad pri realizácii psychoterapie a na základe 
teoretických východísk i praktických aktivít priamo z odborných psychiatrických 
a resocializačných pracovísk sme sa rozhodli náš experimentálny zámer realizovať 
kvalitatívnym výskumom priamo v jednom z resocializačných zariadení na Slovensku. 
V predvýskumnej časti, kde sme sledovali činitele motivácie, vonkajšiu motiváciu a vlastné 
možnosti realizácie ozdravovania samotných klientov, prostredníctvom vlastného dotazníka, 
besedy a štruktúrovaných rozhovoroch s klientmi a terapeutmi zariadenia, nám výsledky 
ponúkli zamyslieť sa, do akej miery samotní klienti majú priestor pre vnútornú motiváciu 
v spojení s nádejou, keď vo veľa prípadoch zostávajú sami, bez možnosti sa vrátiť do 
prostredia, odkiaľ prišli. Okrem toho, že sami si skomplikovali životnú cestu svojim postojom 
k životu a činmi (ktoré možno teraz ľutujú) a i napriek tomu, že chcú a aj vidieť snahy, 
nemajú možnosť pokračovať na ďalšej ceste a návrat späť do reálneho života. Na základe už 
zisteného a našich ďalších možností sme sa rozhodli experiment posunúť do roviny 
odsledovania osobnostných predpokladov klientov. Okrem základných osobnostných 
štatistických zistení kladieme dôraz na ich osobnú pohodu, resp. nepohodu a vzťah 
k primárnemu biologickému prostrediu. Z uvedeného pri stavbe výskumného projektu sme sa 
rozhodli, že výskum rozdelíme na dve časti. Vzhľadom na to, že má kvantitatívny charakter, 
nebolo náročné ísť hlbšie a z nameraného, plus použitím ďalších vhodných metodologických 
postupov, vytvoriť i kazuistiky, ktoré slúžia aplikačne pre nasýtenie nášho cieľa. 

Hlavným cieľom práce, na základe teoretickej aj praktickej časti a získaných 
poznatkov, je potvrdiť potrebu voľby vhodnej psychoterapie u klientov v resocializačnom 
zariadení, s dôrazom na ich osobnostné predpoklady, osobnú pohodu a nádej pre návrat späť 
do reálneho života. V priebehu riešenia sme si doplnili výskum o pragmatický čiastkový cieľ, 
v ktorom si kladieme potvrdiť potrebu rodinnej terapie pri resocializačnom procese 
a v prípade narušeného rodinného spektra sa pokúsiť nájsť spôsob pre jeho ozdravenie. 
 
Hypotéza č.1: V procese resocializácie a možného návratu späť do reálneho života 
u všetkých participantov by mali vysoko skórovať v parametroch nádeje snaha aj cesta. Náš 
predpoklad odôvodňujeme skutočnosťou, že všetci participanti, ktorí sú zaradení do 
experimentu, za posledné obdobie nemali recidívu a sú zaradení vo vyššej fáze. 
Hypotéza č.2: Predpokladáme, že u klientov sa úzkosť neprejavuje v takom rozmere, ako 
úzkostlivosť a to z dôvodu momentálnej subjektívnej pohody, ktorú majú možnosť zažívať 
v prostredí, ktoré je im známe a cítia oproti minulým časom sa bezpečne.  
Hypotéza č.3: Predpokladáme, že čiastkové zámery hlavne v skupinovej terapii môžu mať 
väčšiu efektivitu v práci s podskupinami s diagnostikovanou chorobou s konkrétnou 
závislosťou.  
Hypotéza č.4: Predpokladáme, že klient potrebuje oporu od obidvoch rodičov. Má potrebu 
odovzdávať vzorce správania aj smerom k primárnej rodine. 
 
Metódy zberu dát, výber metód 
Výskum sme realizovali v dvoch samostatne ucelených celkoch. V tejto časti práce budeme 
uvádzať výsledky z prvej časti výskumu. Tak isto pri výbere metód na riešenie sme si oblasť 
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výskumu rozdelili na dva okruh, kde v prvom išlo o zistenie osobnostných predpokladov 
vybraných klientov určeného resocializačného zariadenia vo vzťahoch k ich osobnej pohode, 
úzkosti a úzkostlivosti, nádeji a vzťahovosť k rodičom – sme použili nasledovné dotazníkové 
metódy a to: NEO – päťfaktorový osobnostný inventár, ŠOP – škála osobnej pohody, STAI, 
Snyderová škála a E.M.B.U – dotazník, popritom sme využili metódu pozorovania 
(predmetom pozorovania boli verbálne aj neverbálne činnosti vybraných jednotlivcov 
z komunity, vzájomné sociálne vzťahy v skupine, resp. v podskupinách a prostredie v ktorom 
sa pohybovali) a štruktúrovaného rozhovoru, kde sme pre výskum mali záujem zachytiť 
nielen faktory, ale hlbšie preniknúť do postojov a motivácií participantov. Pri rozhovore boli 
dodržané všetky potrebné kritéria vrátane etického kódexu.  

Výskumná vzorka pozostávala z celkového počtu 25 participantov, z toho 18 mužov 
a 7 žien vo veku 18 – 57 rokov, priemerný vek 33,76. Všetci participanti boli umiestnení 
v rovnakom resocializačnom zariadení dlhšie ako tri mesiace a boli závislí na psychotropných 
látkach alebo alkohole. Priebeh vyšetrení mál u všetkých participantov rovnaké postupy. Boli 
rešpektované osobné nepohody participantov a dbalo sa časové odstupy po užití liekov  
Považujeme si za potrebné uviesť základné zatriedenie (tab.č.2): Z celkového počtu 
vybraných participantov tvorí skupinu alkoholikov 11 (44%) osôb vo veku 38 – 57 rokov 
(vekový priemer 47,64) a skupina narkomanov je v počte 14 (56%) osôb vo veku 18 – 29 
rokov (vekový priemer 22,86).  
 

Závislosť  počet % Vek vekový priemer 
Alkoholizmus 11 44 38 – 57 47,64 
Narkománia 14 56 18 – 29 22,86 

Spolu 25 100 18 – 57 33,76 
Tabuľka 2 – Prehľad výskumnej vzorky 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
V našom experimente nepovažujeme za potrebné v tomto čase rozdeľovať participantov 
podľa pohlavia. Ponúkame informatívny údaj, z ktorým však ďalej štatisticky nebudeme 
pracovať: z 25 participantov je 8 (32%) po prvej liečbe v odbornom špecializovanom 
zariadení, 9 (36%) participantov po druhej liečbe v odbornom špecializovanom zariadení 
a takisto 8 (32%) po minimálne tretej liečbe v odbornom špecializovanom zariadení, čiže 
v nemocnici na psychiatrickom oddelení alebo v psychiatrickom liečebnom ústave. V krátkej 
diskusii môžeme konštatovať, že je zarážajúce, že vyšší počet liečení nemá klesajúcu hodnotu 
čo do počtu osôb. 
 
Výsledky výskum a interpretácie  
Štatistické výsledky i napriek tomu, že sme nemali vzorku z vysokým počtom participantov, 
viaceré z nich majú hodnotný význam. Skôr ako sa budeme rozoberať hypotézy, považujeme 
za vhodné poukázať na niekoľko faktov. Už pri pôvodnom zámere sme sa rozhodli, že 
skupinu rozdelíme na dve podskupiny a to podskupinu participantov podľa diagnózy a to na 
podskupinu závislých na alkohole (čiže alkoholikov) a podskupinu participantov drogovo 
závislých (čiže narkomanov). Dôvodom je nájdenie rozdielností resp. jednotností medzi 
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týmito dvoma skupinami, čo by mohlo byť neskôr zaujímavé okrem iného aj pri realizácii pre 
psychoterapie. 
V celom výskume sme pracovali spolu so šestnástimi premennými (tab. č.3). Jedným 
z dôležitých faktov je, že pri porovnaní dvoch nami vytvorených podskupín výrazne 
významné štatistické skóre sa potvrdilo v piatich premenných (snaha, cesta, úzkosť, 
úzkostlivosť a osobná pohoda), ktorými sa budeme jednotlivo zaoberať. Za štatisticky 
významne považujeme ešte jednu premennú a to osobnú pohodu, a nám zaujímavé dôjdu 
premenné odmietanie, emocionálna vrelosť a hyperprotektivita.  
 

  
Diagnoz
a N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Snaha Alkoh 11 9,3636 2,20330 ,66432 
Narko 14 11,0714 1,68543 ,45045 

Cesta Alkoh 11 9,7273 2,24013 ,67542 
Narko 14 11,2857 1,26665 ,33853 

Uzkost Alkoh 11 50,6364 13,16262 3,96868 
Narko 14 41,5000 7,49102 2,00206 

Uzkostlivost Alkoh 11 57,2727 6,26244 1,88820 
Narko 14 49,0000 5,21831 1,39465 

Neurotizmus Alkoh 11 31,7273 6,57405 1,98215 
Narko 14 28,2143 6,33887 1,69414 

Extraverzia Alkoh 11 22,9091 11,93696 3,59913 
Narko 14 27,7143 6,40227 1,71108 

Otvorenosť Alkoh 11 27,8182 8,42399 2,53993 
Narko 14 27,7143 5,20988 1,39240 

Privetivost Alkoh 11 24,8182 8,26823 2,49297 
Narko 14 26,2143 6,85205 1,83129 

Svedomitost Alkoh 11 28,0909 8,98281 2,70842 
Narko 14 31,0000 7,21110 1,92725 

Odmietanieo Alkoh 11 12,5455 3,20511 ,96638 
Narko 14 10,8571 2,10703 ,56313 

Odmietanie Alkoh 11 16,0000 5,98331 1,80404 
Narko 14 15,4286 5,03395 1,34538 

em.vtelosto Alkoh 11 14,6364 3,85416 1,16207 
Narko 14 16,6429 3,41055 ,91151 

em.vrelost Alkoh 11 15,3636 4,86359 1,46643 
Narko 14 15,2143 4,79067 1,28036 

Hyperprotektiv
itao 

Alkoh 11 19,7273 3,28910 ,99170 
Narko 14 20,8571 4,07350 1,08869 

Hyperprotektiv
ita 

Alkoh 11 24,0909 4,92858 1,48602 
Narko 14 22,9286 4,41090 1,17886 

Sucetsop Alkoh 11 19,0000 13,37161 4,03169 
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Narko 14 29,6429 13,46567 3,59885 
Tabuľka 3 – Premenné 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Použitím Slovenskej verzie Snyderovej škály nádeje (Halama, 2001) sme pracovali z dvoma 
premennými a to so snahou a cestou. Aj keď skúmanie nádeje v psychologických 
experimentoch nie je zatiaľ populárne, no vo vzťahu s pozitívnou psychológiou má 
opodstatnenie. Je zaujímavé, že práve obidve premenné, čiže snaha (tab. č.4) a cesta (tab. č. 5) 
patria v našom experimente medzi štatisticky významné v hľadaní rozdielností v nami 
vytvorených podskupinách .  

 Mean t δ2 
alkoholici 9,36  

-2,199* 
 

,038 narkomani 11,07 
Tabuľka 4 – Snaha 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 Mean t δ2 
alkoholici 9,73  

-2,201* 
 

,038 narkomani 11,29 
Tabuľka 5 – Cesta 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podobne aj v dotazníku STAI, ktorým sme posudzovali úzkosť (tab. č.6) a úzkostlivosť (tab. 
č.7), nám obidve premenné pri porovnávaní dvoch podskupín významne štatisticky skórovali. 
 

 Mean T δ2 
alkoholici 50,64  

2,192* 
 

,039 narkomani 41,50 
Tabuľka 6 –Úzkosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 Mean T δ2 
alkoholici 57,27  

3,605* 
 

,001 narkomani 49,00 
Tabuľka 7 – Úzkostlivosť 

Zdroj: Vlastný zdroj 
 

Dotazník Škála osobnej pohody (tab. č.8) bola ponúknutá pre administráciu z dôvodov 
vytvorenia len momentálneho prierezu celkového subjektívnej pohody. 
 

 Mean t δ2 
alkoholici 19,00  

-1,968* 
 

,061 narkomani 29,64 
Tabuľka 8 – Osobná pohoda 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Celkovo môžeme zauvažovať, z akého dôvodu alkoholici v našej vzorke majú menšie snahy a 
záujem o cestu v rámci nádeje, sú úzkostnejší i úzkostlivejší a majú nižšiu osobnú pohodu 
oproti participantom, ktorá sú narkomani. Tieto nepomery, predpokladáme, môžu byť 
spôsobené aj z dôvodu veľkého vekového rozdielu jednotlivých podskupín, kde vekový 
priemer alkoholikov je 47,64 rokov a narkomanov 22,86 rokov. Tu je možné sa zamyslieť 
a mať na zreteli, že prácou s podskupinami by mohli mať vyššiu váhu práve formy a postupy 
pri niektorých skupinových psychoterapiách v resocializačnom zariadení. Participanti by 
mohli postupne nadobúdať istý druh skupinového bezpečia a byť otvorenejší tak ako k sebe aj 
ku skupine. Predpokladali sme, že procese resocializácie a možný návratu späť do reálneho 
života u všetkých participantov by mali vysoko skórovať v parametroch nádeje snaha aj cesta. 
Náš predpoklad odôvodňujeme skutočnosťou, že všetci participanti, ktorí sú zaradení do 
experimentu, za posledné obdobie nemali recidívu a sú zaradení vo vyššej fáze. Hypotéza sa 
čiastočne potvrdila. I napriek tomu, že klienti majú snahu o návrat do reálneho života, 
momentálne sa cítia neohrození a perspektívy do ďalších krokov svojej existencie vidia 
neisto, preto rozhodnutia odkladajú. Ďalej sme predpokladali, že snaha súvisí pozitívne 
s exteaverziou, Toto sa nám potvrdilo hlavne u narokomanov, čiže za predpokladu, určitých 
istôt je stabilný smerom von. A naopak s extraverziou nesúvisí cesta. Aj tu rozdiel 
nachádzame medzi skupinou alkoholikov a skupinou narkomanov. Cesta však súvisí 
s úzkostlivosťou. Čím je jedinec úzkostlivejší, tým má komplikovanejšiu cestu, čo sa nám 
potvrdzuje u alkoholikov. V našom prípade sa nepotvrdila úzkosť oproti úzkostivosti, čo 
odôvodňujeme skutočnosťou, že momentálne klienti majú osobnú pohodu, ktorá koreluje 
s úzkosťou!, a to z dôvodu, ako sme už spomínali, že sú v chránenom prostredí a majú 
v bezpečí momentálnu istotu. A základe toho odporúčame pri skupinových aktivitách 
zacielenie zodpovednosti odlišne, hlavne v rovine dôslednosti a časového rozloženia, zvlášť 
pre každú z podskupín.  

Či existuje rozdiel medzi úzkosťou a úzkostlivosťou u klientov, ktorí sú dlhodobo 
umiestnení v chránenom prostredí a do akej miery koreluje s ich osobnou pohodou sme 
predpokladali, že u klientov sa úzkosť neprejavuje v takom rozmere, ako úzkostlivosť a to 
z dôvodu momentálnej subjektívnej pohody, ktorú majú možnosť zažívať v prostredí, ktoré je 
im známe a cítia oproti minulým časom sa bezpečne. Táto hypotéza sa nám potvrdila. Možno 
to vidieť aj priamo v resocializačnom zariadení pri činnosti zameranej na ergoterapeitické 
aktivity, kde klienti sú zvyknutí na krátkodobé činnosti, ktoré sú im priamo zadané. 
Sledujeme, že parametre premennej neuroticizmu sú zvýšené, čo nám potvrdzuje skutočnosť, 
že čím je jedinec neurotickejší, tým je menej svedomitý a naopak, svedomitejší je pri vyššom 
stupni extoverzie. Pri návrhoch pre dlhodobejšiu činnosť s progresívnou perspektívou klienti 
zneistievajú a veľakrát majú úzkosť s tendenciou úniku, čím sa dokazuje, čím je jedinec 
úzkostlivejší, má nižšiu pohodu a tým sa nesnaží na ceste. Predpokladáme, že preberanie 
zodpovednosti a vytrvalosti je možné aplikovať v zariadení práve pri pracovných činnostiach 
spojených s podávaním výkonu a realizácii konkrétneho cieľa. 

V ďalšej otázke, či je potrebné venovať pozornosť v terapii zvlášť klientom závislých 
na alkohole a zvlášť narkomanom sme predpokladali, že čiastkové zámery hlavne 
v skupinovej terapii môžu mať väčšiu efektivitu v práci s podskupinami s diagnostikovanou 
chorobou s konkrétnou závislosťou, čo sme už spomínali aj vyššie. Konkrétne v našom 
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prípade zohráva v rovine osobnostných premenných úlohu aj neurotizmus, kde vychádza že 
alkoholici sú oproti narkomanom neurotickejší, čo im bráni byť otvorení. Berieme do úvahy 
aj skutočnosť, že vekom neurotizmus narastá.  

V neposlednom rade sme sa domáhali zistiť či a do akej miery je potrebné aby, sa na 
rodinnej terapii zúčastňovali obaja rodičia, a to bez ohľadu, aký vzťah prechovávali ku 
klientovi v ranom detstve. Všeobecne je platné, že opora a akceptácia u rodičov je v živote 
veľmi dôležitá, tobôž v situáciách, keď sa človek nachádza v nepohodách a rieši náročné 
zmeny. Predpokladáme, že klient potrebuje oporu od obidvoch rodičov na jednej strane a na 
druhej má potrebu odovzdávať vzorce správania aj smerom k nim. Vo výsledkoch v našej 
výskumnej vzorke sa nám ponúka veľa prepojení. Prostredníctvom Dotazníka zapamätaného 
rodičovského správania sme pracovali s premennými emocionálnej vrelosti, odmietania 
a hypreprotektivitou. Ukazuje sa nám, že ľudia, ktorí mali vrelého otca zažili prijatie a je 
predpoklad, že majú nádej a otec im môže ukázať cestu. Konkrétne vzhľadom na výsledky 
hodnotíme, že v skupine alkoholikov prevládal patriarchálny spôsob výchovy (vzhľadom vek 
participantov a spôsoby výchovy v tej dobe) tým, že matka bola podriadená otcovi i napriek 
tomu, že mala tendenciu vrelosti. V podskupine narkomanov, vzhľadom na ich vek, poväčšine 
živo prebieha vzťah a sú od nich aktuálne „závislí“. V tomto prípade snaha má záporný vzťah 
z úzkosťou a aj úzkostlivosťou. Podobne ako pri celej vzorke. Cesta má kladný vzťah so 
svedomitosťou. Ďalšie výsledky poukazujú u narkomanov odmietavosť matky v zápornom 
vzťahu k úzkostlivosti. Čím je odmietavejšia matka, tým je dieťa úzkostlivejšie. V rodinách 
narkomanov otec býva ten, ktorý prevažne určuje hranice a matka určené hranice menieva. 
Možno povedať, že to vychádza z role matky, aby chránila svoje dieťa. Zaujímavosťou je, že 
v čiastkovej vzorke u alkoholikov je vzťah medzi úzkostlivosťou a hyperprotektivitou matky, 
čo v celkovej vzorke sa neobjavuje. Môžeme povedať, že čím hyperprotektivnejšia matka, 
tým je dieťa úzkostlivejšie. Čiže vedie ho k tomu, aby si dával prehnaný pozor až tak, že ho 
navádza k úzkostlivosti. U narkomanov vnímame, že odmietavá matka nevytvára a nedáva 
priestor na pre úzkosť, čo môže znamenať, že týmto prístupom sa u nich nasycuje snaha. 
Z toho môžeme usúdiť, že výchova matky je dôležitá pre uplatňovanie snahy a spolu s cestou, 
ktorú vytyčuje otec. Tým nádej v procese rodinnej terapie má opodstatnenie. Táto hypotéza sa 
nám potvrdila a je potrebné v každom resocializačnom zariadení zavádzať resp. uplatňovať, 
samozrejme v rovine reálnych možností a profesionality, intenzívnu spoluprácu s rodinou až 
do možnej roviny rodinnej terapie.  

Ďalej z realizovaného výskumu vyšli pre nás veľmi zaujímavé údaje z osobnostných 
dotazníkov a to hlavne v dimenzii otvorenosť, ktorá s ničím nekoreluje v ani jednej skupine 
participantov. Všeobecne môžeme usúdiť, že jedinec, ktorý je závislý je málo otvorený. Tu sa 
nám však otvárajú ďalšie otázky viažuce sa na realizáciu skupinových terapií. 
Predpokladáme, že je potrebné posilniť práve túto formu terapie o aktivity neverbálneho 
charakteru s nádejou, že klient má záujem na sebe pracovať, len je brzdený svojimi možnými 
blokmi a tak sa nedokáže prirodzene otvoriť. Uvažujeme a hľadáme spojitosť otvorenosti 
s nedôverou, s ktorou sa stretával v svojom období aktívnom na závislosti. 
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Záver 
Záverom si dovoľujeme usudzovať, že zámer našej práce má vysokokvalitný záber v oblasti 
výskumu a dáva nám priestor pre ďalšie overovanie predpokladov, ktoré sa žiadajú priamo 
z praxe v oblasti resocializácie. Za limit považujeme menšiu výskumnú vzorku, avšak má 
opodstatnenie pre pokračovanie v kvantitatívnej komparácii, alebo v kvalitatívnom zatriedení 
z už získaných nameraní a možnom rozšírení. Cieľu a jednotlivým hypotézam už nebudeme 
venovať pozornosť, lebo sú dôsledne rozobraté v predchádzajúcej časti práce. Máme nádej, že 
oblasť výskumu, ktorej sa venujeme je zaujímavá a potrebná tak z teoreticko-vedeckého, ale 
i aplikačno-praktického hľadiska.  
 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 
Doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH. 
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