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Východiska | Hlubší analýza motivace, která stojí
v pozadí procesu rozvoje a udržování závislosti, je
důležitým tématem jak pro teorii, tak pro klinickou
praxi. Zároveň se jedná o obtížně dosažitelné
téma. Uživatelé, kteří se ocitli v léčbě, mohou mít
potíže s verbalizací svých motivů. Zaměřili jsme
se na pozitivní aspekty užívání tak, jak je vnímají
uživatelé. Cíle | Chceme porozumět motivaci uživatelů
návykových látek, kteří vyhledali pomoc. Ptáme se na
počátky užívání, protože předpokládáme, že motivace
se v čase proměňuje. Metody | Sběr dat probíhal
v průběhu prvního rozhovoru s klientem, který požádal
o ambulantní léčbu. Podnětem byla volně položená
otázka: Co nejlepšího Vám přinášelo užívání tenkrát na
začátku? Obsahová analýza odpovědí vedla k vytvoření
4 témat (výkon, sebepercepce, vztahy, emoce),
která se dále člení na kategorie. Soubor | Celkem
125 žadatelů o ambulantní léčbu, 99 mužů a 36 žen.

Věk od 16 do 68 let, průměr i medián 36 let (směrodatná
odchylka 9,6). Respondenti byli uživateli různých
NL. Výsledky | Naši respondenti nejčastěji mluvili
o návykových látkách jako o prostředku jak změnit
své emoce (dosáhnout příjemných nebo vyhnout se
nepříjemným emocím). Dále žadatelé o léčbu mluvili
o lepším vztahu k sobě, snadnějším kontaktu s jinými
lidmi, lepším výkonu. Dvě třetiny z celkového počtu
respondentů mluvili o „zvládání“ problémů pomocí NL.
Nepodařilo se nám zjistit rozdíly mezi muži a ženami ani
mezi uživateli jednotlivých NL. Závěry | Naše výsledky
podporují Khantzianovu sebemedikační hypotézu, která
předpokládá, že závislost není o hledání potěšení, ale
o nevydařeném pokusu o změnu.
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1 ÚVOD
V poslední době se do středu zájmu odborné veřejnosti
dostává hlubší analýza motivace, která stojí v pozadí procesu rozvoje a udržování závislosti (West, 2016, p. 50–56),
a subjektivní zkušenost uživatelů návykových látek (Pienaar et al., 2015). Výzkum v této oblasti se setkává s řadou
potíží. Nedostatek vnitřních zdrojů pro vnímání a verbalizaci jemných nuancí situací a událostí, stejně jako pro popis emocí u této cílové skupiny (Aleman, 2007; Barrocas,
Vieira-Santos a Paixão, 2016). Další potíže (Aleman, 2007)
souvisí s klientovou reakcí na pravidla zařízení, se kterým je v kontaktu: klient může kalkulovat, které odpovědi
jsou žádoucí, aktivují se jeho obranné mechanizmy, které
se často projevují jako manipulativní chování. International journal of drug policy v roce 2008 věnoval celé číslo
přehlížení potěšení v drogových službách. V souvislosti
s návykovými látkami se ani na širší společenské úrovni
tradičně příliš nemluví o potěšení, převládá patologické
paradigma (Moore, 2008). Klient může vnímat nesoulad
svých postojů s většinovou celospolečenskou normou
a chtít vyjádřit „správný“ postoj k návykovým látkám.
Zdá se, že někdy osobní příběhy uživatelů (Pienaar et al.,
2015; Oksanen, 2012) jsou vyprávěny v souladu s obecnými schématy: pád na dno střídá vykoupení, NL přebírají
kontrolu, o potěšení se mluví stručně, například, že užívání bylo „hédonistické“, nebo se problematizuje samotné
potěšení, například „celý můj život se zredukoval na drogy, sex a tanec na plný úvazek“, od potěšení se rychle utíká
k hodnocení a hlavním tématem bývá uzdravení. Dalším
problémem při získávání informací od uživatelů v léčbě je
skutečnost, že v jejich životech již jsou velmi výrazné nežádoucí dopady užívání, proto se jim může snadněji mluvit o problémech spojených s užíváním než o přínosech
užívání. Všechny popsané problémy kladou specifické požadavky na způsob sběru dat a na interpretaci výsledků
a také vysvětlují nedostatek poznatků v této oblasti.
Motivace k užívání je velmi široké téma, vzhledem k povaze studie použijeme výkladový rámec teorií, které mají zázemí v psychoanalýze. Khantzian (1977) chápe zneužívání
návykových látek jako cestu ke kompenzaci vývojových
deficitů. Jeho teorie sebemedikace předpokládá, že závislí
lidé neumějí využít úzkost a další (nepříjemné) emoce jako
vodítko v nepřehledné situaci, tyto emoce proto prožívají
jako nesnesitelné. Wurmser (1977) mluví o touze po magickém řešení obtížných situací (většinou nesnesitelných
emocí), kdy zneužívané návykové látky mají symbolickou
hodnotu (slouží jako magický předmět, který řeší prob
lémy). Teorie citové vazby vysvětluje užívání jako snahu
o „opravu“ sebe sama maladaptivním způsobem tam, kde
chybí smysluplné vztahy, které by umožnily zlepšit psychický stav sdílením s jinými lidmi (West, 2016, p. 48).
Zneužívání NL je konzistentně dáváno do souvislosti s úzkostně vyhýbavou vztahovou vazbou – člověk touží po blízkosti, ale cítí, že na blízké lidi nelze spoléhat, proto ve stresové situaci nevyhledává blízkost (Schindler et al., 2005).
Najdeme řadu studií, které se pokusily empiricky ověřit teoretické úvahy, které předpokládají, že užívání NL
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může být pro řadu lidí pokusem o řešení problémů. Zdá
se, že v životě osob, které zneužívají NL, se často vyskytují
potenciálně traumatizující události ještě před začátkem
užívání (Taplin et al., 2014; Sansone, Whitecar et Wiederman, 2009; What strippers say, 2014; Thege et al., 2017;
Furr, Johnson et Godall, 2015). I psychické potíže (poruchy příjmu potravy, deprese, ztráta naděje) se v anamnéze lidí, kteří zneužívají návykové látky, objevují dlouho
před začátkem užívání (Ettorre, 2013; Perrier-Ménard
et al., 2017; Castellanos-Ryan et Conrod, 2011). Obecně
teorie, které se zabývají vnímanými přínosy užívání, počítají s dosažením jednoho ze tří širších cílů: dosáhnout
pozitivní odměny (libost, euforie), vyhnout se diskomfortu způsobenému odnětím drogy (abstinenční příznaky),
vyhnout se diskomfortu způsobovanému faktory, které
nesouvisí s užíváním (West, 2016, p. 44).
Empirických studií, jež cílí na subjektivní zkušenost
s užíváním lidí, kteří vyhledali léčbu, není mnoho. Spíše
se setkáváme se zajímavými kvalitativními studiemi zaměřenými na vnímání procesu uzdravení se ze závislosti
(Nepustil, 2013; Hammer et al., 2012; Scarscelli, 2006);
na zkušenosti související přímo s užíváním, jako je například asistence při prvním i.v. užití (Kolla et al., 2015);
na vztahové zkušenosti uživatelů, například mateřství
(Hiersteiner, 2004), rodičovství (Barrocas, Vieira-Santos
a Paixão, 2016) nebo romantické vztahy (Herold, 2015);
na prožívání společenských změn v kontextu užívání
(Rhodes et Bivol, 2012); na zkušenosti parterů závislých
(Cavaglion, Rashty, 2010).
Ve studiích, které cílí na subjektivní zkušenosti uživatelů, kteří vyhledali léčbu, jsou pozitiva nebo začátky užívání spíše okrajovým tématem. Například Hammer et al.
(2012) mluvili se svými respondenty šířeji o porozumění
závislosti, o svobodné vůli, o léčbě. Ukázalo se, že jedním
z nejčastěji zastoupených témat bylo téma „narušené
rovnováhy“, kterou si uživatelé vytvářejí znovu pomocí
NL (rovnováha se obnoví rozpuštěním úzkosti, uvolněním, obnovením výkonnosti, zaplněním prázdnoty). Kvalitativní výzkum přátelství u teenagerů-uživatelů v léčbě (Foster et Spencer, 2013) popsal návykové látky jako
prostředek jak vytvořit důvěru mezi lidmi v situaci, kdy
bezpečné vztahy chybí, jako něco, co mají blízcí přátelé
společného. Maxwell (2014) se ptal klientů v léčbě, co se
jím líbilo na užívání pervitinu. Jeho respondenti říkali, že
pervitin je levnější a účinkuje jinak než alkohol, přináší
zážitek větší blízkosti s jiným člověkem a pocit, že uživatel je sociálnější, zlepšení nálady (euforie nebo nebýt
depresivní), lepší sexuální zážitek, pocit kontroly a koncentrovanost, zábavu (dobré trávení času), zvýšenou sebejistotu, více energie (zůstat vzhůru), úlevu od bolesti,
rauš, hubnutí, výkon doma nebo v práci.
Specificky na pozitiva užívání většinou cílí výzkumy, které pracují s rekreačními uživateli, kteří neusilují o abstinenci. Často jde o zkoumání zkušeností uživatelů na
hudebních festivalech a v klubech. Hunt a Evans (2008)
mluví o krátkodobých (obecně pozitivní zážitek z užití,
lepší vnímání hudby, nevšední zážitky, příval energie,
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spojení s jinými lidmi, posunutí norem) a dlouhodobých
(transcendentní zkušenost) přínosech. Kajanová et Klečacká (2011) zkoumaly zkušenosti s užíváním návštěvníků českých technopárty, návykové látky jim pomáhaly lépe si užít tanec, ať v klubu nebo pod širým nebem.
Szmigin et al. (2008) se ptali mladých lidí na jejich zkušenosti s alkoholem, jejich respondenti popisovali pocit
štěstí, „kontrolovanou ztrátu kontroly“, možnost kontaktu s novými lidmi.
Zkušenost uživatelů, kterým návykové látky způsobily nějaké potíže, může být jiná než zkušenost uživatelů,
které užívání stále „baví“, a to i pokud jde o zpětně vybavené začátky užívání. Například když se Fawcett (2015,
p. 28–29) ptal uživatelů pervitinu (převážně gayů) na motivaci k užívání, nejčastější odpovědí bylo zlepšení sexu
a přísun energie, ale jeho klienti v psychoterapii mluvili o zlepšení pocitu ze sebe a o překonání samoty díky
užívání pervitinu.

2 METODY
Sběr dat probíhal jako součást vstupního rozhovoru s klientem, který požádal o ambulantní léčbu. Podnětem byla
otázka: „Co nejlepšího Vám přinášelo užívání tenkrát na
začátku?“ Odpověď mohla být libovolně dlouhá, od jednoho dvou slov k vyprávění o zkušenosti s NL v celoživotním kontextu a byla zaznamenána metodou tužka-papír.
Otázka byla položená při odebírání drogové anamnézy
v rámci vstupního vyšetření, abychom se vyhnuli dodatečné zátěži pro klienta. Tento výzkum je vedlejším produktem běžného vstupního vyšetření klienta.
Obsahová analýza získaného materiálu probíhala tak, že
jsme vytvořili kategorie na základě informací z prvních
30 odpovědí, později jsme kategorie upravovali tak, aby
odpovídaly datům. Některé odpovědi obsahovaly odkaz
na více než jednu kategorii, kde NL přinesly něco, co uživatel hodnotil jako pozitivum, takové odpovědi se dostávaly do více kategorií.
Příklady výroků jsou mírně pozměněny tak, aby nemohlo
dojít k identifikaci respondenta.
Data jsme sbírali v letech 2017–2019 v pražské adiktologické ambulanci.

3 VZOREK
Získali jsme data od 125 žadatelů o ambulantní léčbu,
99 mužů a 36 žen. Věk od 16 do 68 let, průměr i medián
36 let (směrodatná odchylka 9,6). Respondenti byli uživateli různých NL. V tabulce 1 je přehled NL, o kterých respondenti mluvili, když popisovali počáteční pozitiva užívání.
Mezi muži a ženami v našem vzorku nejsou podstatné
věkové rozdíly (Mann-Whitney U test p<0,2, u mužů průměrný věk 37 let, u žen 33,5 let) a nejsou podstatné rozdíly
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v tom, jaké NL užívají (χ²=5,7, p<0,13). Vidíme určité věkové rozdíly mezi uživateli jednotlivých skupin užívaných
látek (Kruskall-Wallis test p<0,01), kdy nejmladší jsou uživatelé stimulancií a THC a nejstarší uživatelé alkoholu.
název NL
výskyt

stimulancia

alkohol

opioidy

THC

42

38

35

10

%

34 %

30 %

28 %

8%

průměrný
věk

32 let

41 let

37 let

31,5 let

Tabulka 1 | Užívané látky a věk respondentů

4 VÝSLEDKY
Po analýze prvních 30 odpovědí jsme identifikovali čtyři širší oblasti, ve kterých se podle našich respondentů
odehrálo „to nejlepší“ v souvislosti s NL. Do kategorie
výkon spadaly zmínky o čemkoliv (kromě vztahů), co šlo
lépe pod vlivem NL. Kategorii Já tvořily odpovědi, které
odkazovaly na změny v tom, jak klient vnímal sám sebe
(změny v sebepojetí). Kategorii vztahy tvořily odpovědi, které jakýmkoliv způsobem spojovaly užívání a jiné
lidi. Kategorii emoce/vnitřní stavy tvořily odkazy na
prožívání (emoce, nebo i jednoduchý odkaz na příjemné-nepříjemné). Některé odpovědi se dostaly do více
kategorií, proto procentní četnosti nedávají dohromady
100 %. (Tabulka 2.)
kategorie
četnost
%

výkon

sebepercepce

vztahy

emoce/
vnitřní stavy

27

29

63

112

22 %

23 %

50 %

83 %

Tabulka 2 | Kategorizace odpovědí do širších oblastí

Uvnitř těchto čtyř širších oblastí jsme vytvořili kategorie
tak, abychom na přiměřené hladině obecnosti popsali
zkušenosti respondentů s užíváním.

4.1 Výkon
22 % všech respondentů (27 ze 125) zmiňovalo různé
aktivity, které se dařily nebo se mohly dařit lépe po užití
NL (kromě vztahů, pro ty jsme vytvořili vlastní kategorii
odpovědí). Vytvořili jsme celkem tři subkategorie, které
sdružují odpovědi z oblasti výkonu.
Výkon v práci – odpovědi, které poukazují na lepší výkon
v práci, například: „ ...byla jsem hodně akční v práci“, „přes
alkohol se lépe uzavíraly kontrakty v práci, byly z toho peníze“.
Výkon v jiné činnosti, většinou šlo o volnočasové aktivity,
například: „…mohl jsem psát – povídky, říkanky – synovi jsem
psal básničky, aby ho bavily“, „ …přišlo mi, že jsem na tom byl víc
kreativní – dělali jsme muziku s klukama na bytě“.
Vnitřní pocit energie nebo účinnějšího myšlení, které se
nemusí promítnout do navenek pozorovatelné činnosti,
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například: „ …jinak jsem přemýšlel – podnikavě“ nebo „ …příval energie, cítila jsem, že bych zvládla cokoliv“. (Tabulka 3.)
kategorie
výskyt

lépe
pracovat

daří se v zájmové činnosti

energie
a myšlení

6

12

9

Tabulka 3 | Kategorie v oblasti „výkon“

Vidíme, že nejčastěji naši respondenti mluvili o výkonu
jinde než v zaměstnání. Většinou šlo o zájmové činnosti.
Zajímavá je kategorie myšlení – z těchto odpovědí nabýváme dojmu, že výkon se sice nikde neprojevuje, ale člověk cítí svůj potenciál, vidí možnosti a souvislosti. Mnozí
respondenti zpětně nahlíželi, že pocit síly a výkonnosti
neodpovídal faktickému stavu věcí.

4.2 Sebepercepce (změny vztahující se k Já)
Celkem 23 % odpovědí (29 ze 125) odkazovalo ke změnám v sebepercepci, všechny změny byly vítané. Vytvořili jsme tři kategorie odpovědí, jež zpřehledňují změny,
které se tenkrát děly s respondenty.
Do kategorie připadat si lepší jsme zařazovali odpovědi,
které odkazovaly k nově nabytým žádoucím vlastnostem,
díky kterým se člověk cítí být lepší, například: „ …měla
jsem větší sebevědomí“, „byl jsem samostatný“.
Kategorie schopnost být s jinými lidmi sdružuje odpovědi,
které změnu sebepercepce popisují specificky v sociálním kontextu, například: „ …dříve jsem byl vyplašený a introvertní, zjistil jsem [díky alkoholu], že jsem společenský a lidi
potřebuju“ nebo „ …byla jsem introvert, vystrašená, neuměla
jednat s kluky, pak [pod vlivem pervitinu jsem byla] otevřená,
veselá, s kluky to šlo samo“. V těchto odpovědích je důraz na
změnu vlastnosti a sociálních schopnosti, o přístupu k lidem obecně, více než na konkrétní situace a vztahy.
Kategorie změna vnímání odkazuje ke změně zájmů, koníčků, světonázoru: „ …jinak jsem vnímala hudbu na akcích,
líbila se mi“ nebo „jiné vnímání světa“. (Tabulka 4.)
kategorie
výskyt

připadám si
lepší

schopný být
s jinými

změna
vnímání

12

9

8

Tabulka 4 | Kategorie v oblasti „sebepercepce“

Celkově odpovědi, které se vztahovaly k (vždy pozitivně vnímaným) změnám v sebepercepci, většinou odkazovaly ke změně vztahu k sobě nebo nabytí nových,
žádoucích vlastností.

směřovaly ke vztahům, byly velmi zajímavé a rozmanité,
kromě toho vztahy jsou specifickou oblastí zájmu v adiktologii. Proto jsme zachovali 5 kategorií odpovědí, které popisují přínosy v oblasti vztahů k jiným lidem v počátcích
užívání. Zařadili jsme sem i specifická témata sex a ztráta.
Spoluužívání je kategorie, která sdružuje odpovědi, které
popisují bytí spolu s jinými lidmi v kontextu užívání bez
rozpracování dalších podrobností: „…jeli jsme společně celý
víkend“ nebo „v partě to bylo normální”.
Navázat kontakt – odpovědi, ve kterých respondenti mluví více o kontaktu s lidmi, a pokud jde o partu, tak i o specifických činnostech, které byly příjemné (ale nezmiňují problémy s navázáním kontaktu bez drog): „ …chodily
jsme, povídaly si, nevnímaly jsme čas, nebo „probírat témata,
pokecat si, zanadávat si [na věci, zažité mimo partu], sdílet
radosti života“.
Sex – odpovědi, které spojují počáteční zážitky s NL se
sexem: „ …nádherné milování, dotýkat se holky“, „pervitin
jsem si dával skrze sex, že to šlo líp“.
Reakce na ztrátu – odpovědi, kde respondent popisuje
užívání NL jako způsob jak zvládnout ztrátu nějakého
důležitého vztahu: „ …někdy v 17–19 letech se mi zabil táta,
otupoval jsem tím emoce“.
Překonat překážky – odpovědi, jež odkazují k překážkám
v kontaktu s jinými lidmi, které se zpočátku dařilo překonávat (zapomenout na ně) pomocí návykových látek. Takovými překážkami mohl být stud, strach, pocit osamělosti, konflikty: „ …já jsem byla vždy taková stydlivá – a s trávou
se to odbourá, ta stydlivost, nebála jsem se tolik s těmi lidmi
komunikovat“, také „ …umožnilo mi to únik od hádek doma –
máma mě obviňovala z toho, že je nešťastná“. (Tabulka 5.)
kategorie
výskyt

spoluužívání

navázat
kontakt

sex

reakce
na ztrátu

překonat
překážky

10

21

6

8

18

Tabulka 5 | Kategorie v oblasti „vztahy“

Vidíme, že kromě odpovědí, které popisují žádoucí mezilidské situace, do kterých se naši respondenti díky užívání dostali, se setkáváme s odpověďmi, které popisují
zvládnutí nepříjemných aspektů takových situací (kategorie reakce na ztrátu a překonat překážky).

4.4 Emoce/vnitřní stavy

4.3 Vztahy

Celkem 83 % odpovědí (104 ze 125) obsahují odkaz na
emoce nebo alespoň mluví o vnitřních stavech v dimenzi příjemné/nepříjemné. Tyto popisy jsme rozdělili do
tří kategorií podle toho, zdali popisovaly příjemné stavy
nebo zbavení se nepříjemných stavů.

V polovině odpovědí (63 ze 125) se objevily vztahové nebo
interakční prvky různé kvality a intenzity. Odpovědi, které

Dosáhnout příjemných emocí/stavů – odpovědi, které popisují příjemné, žádoucí stavy, dosažené díky užívání NL,
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například: „ …euforie, jako kdybych lítal“, „nával emocí, víc zážitků, sranda, pohoda“.
Nemít nepříjemné emoce/stavy – důraz na úlevu od nepříjemných vnitřních stavů, například: „ …úleva od napětí,
uvolnění od tlaku na výkon”, „zapomnění, neřešit”.
Obojí je kategorie, kde mezi nejlepšími účinky užívání
byla zmíněna jak úleva od nepříjemných stavů, tak dosažení příjemných stavů, například: „ …euforie, uvolnění, bylo
to vlastně na žal“ nebo „bylo mi pak dobře, líp jsem zvládala
zklamání s lásek“. (Tabulka 6.)
kategorie

mít příjemné
stavy

nemít nepříjemné stavy

obojí

37

40

27

výskyt

Tabulka 6 | Kategorie v oblasti „emoce/vnitřní stavy“

Zdá se, že emoce a vnitřní stavy, alespoň v jejich nejjednodušší podobě, dokázala popsat většina našich klientů.
Stojí za pozornost, že většina z nich zmiňovala nějaké nepříjemné stavy, kterých se jim dařilo zbavit pomocí NL
(kategorie nemít nepříjemné stavy a obojí).

4.5 Rozdíly mezi muži a ženami
Ženy se častěji než muži zmiňovaly o žádoucích změnách v sebepercepci (χ²=6,6, p<0,01), ženy a muži stejně
často mluvili o pocitech nebo vnitřních stavech (χ²=0,06,
p<0,8), stejně často mluvili o výkonu (χ²=0,19, p<0,67)
a stejně často mluví o vztahových aspektech užívání
(χ²=0,9, p<0,34). Srovnání v jednotlivých kategoriích nebylo možné provést kvůli malému vzorku.

4.6 Věk a pozitiva užívání
Pracujeme s věkem klientů v době, kdy probíhal výzkum.
Ukazuje se, že o změnách sebepercepce častěji mluví
mladší respondenti (věkový průměr respondentů, kteří
mluví o sebepercepci, je 31 let, těch, kteří nemluví o sebepercepci, 38 let, rozdíl je statisticky významný (p<0,01,
Mann-Whitney U test)). O výkonu mluvili starší a mladší respondenti rovnoměrně, nebyly tam věkové rozdíly
(p<0,9, Mann-Whitney U test). O vztazích mluvili starší
a mladší respondenti podobně často. O emocích o něco
častěji mluvili starší respondenti, ale rozdíl není statisticky významný (p<0,06, Mann-Whitney U test).

5 DISKUZE
Mezi počátečními pozitivy užívání respondenti nejčastěji
dokázali popsat emoce a vnitřní stavy (83 % respondentů). Dvě třetiny z nich mluvili o zvládání nepříjemných
vnitřních stavů pomocí návykových látek. Tyto výsledky
jsou v souladu s teoriemi, které předpokládají existenci tzv. preexistující potřeby, kterou užívání uspokojuje
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(Khantzian, 1977; Wurmser, 1977), návykové látky pak
pomáhají dosáhnout emoční stability tam, kde nejsou
dostupné jiné zdroje pro její dosažení. Také Singer (2013)
popisuje dlouhodobou touhu po úniku od bolesti a samoty u uživatelů heroinu. Hammer et al. (2012) se setkali
s tím, že lidé sami sebe vnímali jako „závislé“ (chronicky
nespokojené) dlouho před prvním užitím.
Jen třetina z respondentů, kteří vůbec mluvili o emocích,
zmiňovala pouze pozitivní emoce. S takovým popisem
zkušeností s užíváním se většinou setkáváme u neklinické populace, například Szmigin et al. (2008) se ptali
mladých lidí (bez potíží) na pití alkoholu, jejich (nekliničtí) respondenti mluvili o pití „k pocitu štěstí“, o „kontrolované ztrátě kontroly“, „vyrazit si“. V klinické populaci
podobně kladný až romantizující popis začátků užívání
vidíme vzácně, například u respondentů Valentina et
Frasera (2008), uživatelů metadonu, kteří vzpomínali na
heroin. V jiných studiích (Hout et Hearne, 2017) kliničtí respondenti popisují spíše kombinaci zvládání nepříjemných stavů (nuda) a dosažení příjemných stavů (intenzivní pocit štěstí).
Je otázkou, zdali by o potěšení z užívání mluvilo více klientů, kdyby nepředpokládali, že pracovník takové sdělení bude považovat za amorální (vliv společenské normy,
jak jsme o ní mluvili v úvodu). Je však možné i zkreslení
opačným směrem: v průběhu psychoterapie se u řady
klientů stalo, že změnili interpretaci svých zkušeností
s užíváním nebo se jim vynořily další vzpomínky, mezi
kterými bylo více zvládání nepříjemných stavů než hledání potěšení. Jeden z respondentů, který při sběru dat
mluvil o zábavě a potěšení v začátcích užívání, v průběhu
léčby začal mluvit o tehdejším zvládání strachu z opuštění a samoty pomoci NL.
Celkem 23 % našich respondentů mluvilo o změnách spojených s Já. Tyto změny byly u našich respondentů vždy
chtěné, žádoucí. V literatuře (West, 2016, p. 49) se většinou
setkáváme s popisem změn k horšímu v průběhu užívání, mluví se o sebedestruktivní identitě, o antisociálních
prvcích identity, o žádoucích změnách v sebepercepci se
mluví spíše v souvislosti s léčbou a uzdravením. Naopak
o změně sebepercepce k lepšímu díky návykovým látkám
mluvili respondenti Rhodese et Bivola (2012), například:
„ …drogy mě zvedly nad průměr“, „byli jste lepší“. Autorka etnografického výzkumu ve striptýzových klubech (What
strippers say, 2014) se setkala s preexistujícím studem
a nízkým sebehodnocením (jejím respondentkám připadalo, že nejsou dost hezké ve srovnání s jinými dívkami
z klubu), návykové látky pomáhaly překonat tento dojem.
Krátkodobě „lepší Já“ pomocí NL získali i respondenti
Houta et Hearneho (2017). To, jak naši respondenti popisovali změny Já díky návykovým látkám v počátcích
užívání, odpovídá spíše Bandurově self-efficacy (většinou mluvili o změnách Já, díky kterým se cítili schopni
ovlivňovat svůj život). Zdá se, že ztráta kontroly nad vlastním životem, charakteristická pro závislost, není vždy
v celém rozsahu způsobená zneužíváním návykových
látek. Lákavost pocitu síly, potenciálu, self-efficacy na za-
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čátku užívání může souviset s nízkou self-efficacy ještě
před začátkem užívání. West (2016, p. 49) se domnívá, že
mentální reprezentace sebe sama a emoce, které se k této
reprezentaci pojí, můžou být hnací sílou závislosti. Návykové látky by tak byly odpovědí na nízké sebehodnocení.
Také Furrová, Johnson et Godallová (2015) mluví o ztrátě
sebeúcty ještě před začátkem užívání.
Jen 22 % našich respondentů mluvilo o výkonu. Zmínky
o výkonu v práci nebyly početné, zmínky o výkonu v sexu
byly výjimečné. Nejvíce „výkonových“ odpovědí se vztahovalo k činnostem, ve kterých se respondent realizoval (hraní v kapele, psaní příběhů) nebo k „výkonnému“
myšlení (respondent si připadal bystrý, nápaditý). Duff
(2008) mluví o tom, že část potěšení z užití návykových
látek se vztahuje k činnostem, které návykové látky facilitují. Zdá se, že to, jak naši respondenti mluvili o výkonu,
úzce souvisí s oblastí Já (ovlivňují to, jaký má člověk pocit
sám ze sebe). Podobné prvky se vyskytovaly ve vyprávění o pozitivech užívání pervitinu respondentů Nepustila
(2013, p. 104–110): kreativita, inspirace, výkon (obecně),
muzika, pochopení fungování různých aspektů života.
Další oblast, ve které naši respondenti viděli pozitiva
v počátcích užívání, jsou vztahy. Polovina našich respondentů mluvila o snadnějším navazování kontaktů nebo
zvládání vztahových potíží. Podobně respondentky Ettor
reové (2013) mluvily o tom, že užívání heroinu přinášelo
pocit bezpečí (emočně-vztahová komponenta). Podobně
vyznívají rozhovory realizované Järvinenovou a Ravnovou (2015) – užívání bylo něčím, co člověka spojuje s přáteli. Odbourání zábran někteří uživatelé chápou jako pozvánku k blízkosti (Foster et Spencer, 2013). Zjistili jsme,
že v této oblasti šlo téměř v polovině případů o zvládání
nepohody, která souvisí se vztahy. Furrová, Johnsonová,
Godallová (2015) si všimly, že před začátkem užívání se
často vyskytovaly vztahové ztráty – ztráta důležité osoby,
ztráta romantického vztahu. Striptérky užívají NL, aby
zvládly obtížné mezilidské situace, protože zákazníci narážejí na jejich hranice (What strippers say, 2014). Singer
(2013) mluví o užívání heroinu jako o úniku od samoty.
Obecně naši klienti popisovali počáteční roli užívání v jejich životech podobně jako Khantzian (2012), který říká,
že drogy obohacují nebo kontejnují emoce, ovlivňují pocit uživatele z vlastního Já, sebeúctu a schopnost navazovat spojení s jinými lidmi.
Na našem malém vzorku není vidět příliš rozdílů mezi
muži a ženami, ale je to slibná cesta pro další zkoumání,
zejména pokud jde o motivaci k užívání (Maxwell, 2014).

5.1 Limity
Rozhovor o zneužívání návykových látek je nejistá půda,
kde se respondent může snažit předjímat, která odpověď
je „správná“. Za ještě větší potíž považujeme míru, do
jaké si klient uvědomuje své pohnutky, vnitřní stavy, motivaci. Data jsme sbírali při prvním kontaktu s klientem,
možná proto lidé nebyli ochotni mluvit o tématech, jako

PŮVODNÍ PRÁCE

je sex, ale i zoufalství nebo zlost. Dle našich zkušeností
začínají pacienti v průběhu léčby více vnímat potíže, které užívání zpočátku pomáhalo mírnit. Náš výzkum byl realizován na uživatelích, kteří vyhledali pomoc a kterým
užívání způsobovalo potíže. Neměli jsme dost velký vzorek na zkoumání rozdílů mezi jednotlivými NL, bylo by
zajímavé se možnými rozdíly dále zabývat. Dalším limitem je velikost vzorku – větší vzorek by umožnil porovnání uživatelů různých NL, mužů a žen, starších a mladších
uživatelů. Vzorek nereprezentuje populaci uživatelů –
pracovali jsme pouze s respondenty, kteří požádali o léčbu v jedné pražské adiktologické ambulanci.

6 ZÁVĚR
Naši respondenti pod vlivem NL měli lepší vztah k sobě,
snadněji navazovali kontakt s jinými lidmi, měli lepší pocit z činností, které vykonávali, a lépe zvládali nepříjemné emoce. Celkově nejčastěji mluvili o vnitřních stavech
a vztazích, méně často o změnách Já a o výkonu.
Pozitivní vs. negativní zážitky: z celkového počtu respondentů jen třetina nemluvila o „zvládání“ problémů díky
NL. To podporuje sebemedikační hypotézu, která předpokládá, že závislost není o hledání potěšení, ale o nevydařeném pokusu o změnu (Khantzian, 2012). Zároveň ignorovat potěšení, které drogy přinášejí nebo v minulosti
přinášely, znamená vynechat jeden z důležitých důvodů,
proč lidé návykové látky užívají.
Poděkování | Děkuji Alici Dargajové, Kateřině Morávkové
a Alexandře Roubalové za účast na sběru dat a za cenné
odborné připomínky.
Konflikt zájmů | Autorka není v konfliktu zájmů.
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