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V první řadě bych chtěl poděkovat svým respondentům za to, že se mnou tak otevřeně sdíleli
své životní příběhy: bez nich by tato práce nemohla vzniknout. Děkuji Michalovi Miovskému,
který mi od začátku do konce pomáhal hledat a vymezovat směr. Důležitými odbornými hlasy
byli v různých fázích mého tvůrčího procesu Ivo Čermák, Saliha Bava, Celiane CamargoBorges a Janet Newbury, do celého textu se ale také otiskli další lidé z různých míst, kde jsem
působil, ať už to bylo Poradenské centrum Pasáž SPR, Fakulta sociálních studií MU, skupina
Narativ anebo Houston Galveston Institute (kam bych nemohl odjet bez podpory Fulbrightovy
komise). Velký dík za oporu a povzbuzování patří mojí přítelkyni a velkou motivací
k dokončení bylo také dítě, které se nám má narodit, za což jí/jemu také předem děkuji.
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PŘEDMLUVA

„Slovo „Já“ neoznačuje původ jednání, ale výslednici vztahů.“
(Gergen, 2009, s. 133)
Pot mi stéká po tváři s takovou razancí, že ho nestačím ani stírat. Má k tomu dobré důvody:
jsem na pláži nedaleko Cancúnu, je červen, sleduje mě zhruba čtyřicet párů očí a v angličtině
prezentuji předběžné výsledky svojí disertační práce. Je to zkouška ohněm, napadá mě.
Nemohu uvěřit té lehkovážnosti, se kterou jsem před několika měsíci bez váhání kývl na
nabídku představit svoji práci lidem, kteří se každoročně sjíždějí v mexickém letovisku Playa
Del Carmen na Mezinárodní letní školu v kolaborativní praxi. Jsou zde praktici, výzkumníci a
studenti z celého světa. Vypouštím z úst první slova a stále ve mně hlodají pochybnosti, zda
mám vůbec právo předkládat zde výsledky práce, která je nedokončená a ani nevím, jestli kdy
dokončená bude. Proč jsem s tím nepočkal ještě aspoň rok?!
Jde to ale dobře. Krátce popisuji cíle svojí práce a vyprávím příběhy lidí, se kterými jsem
mluvil o tom, jak přestali užívat pervitin, aniž by vyhledali odbornou pomoc. Potom se
dostávám k závěru prezentační části a přistupuji blíž k účastníkům. Na zemi kreslím nohou
pomyslné dvě čáry a rozděluji tak prostor na tři části. Představuji koncept, který jsem si
vypůjčil od narativního terapeuta Michaela Whitea: když člověk přestane s dlouhodobou
konzumací určité drogy, prochází nejprve separační fází, v níž se oddaluje od světa, který byl
s danou látkou spojen. Potom vstupuje do hraniční fáze, kdy už není členem předchozího
světa, ale ani žádného jiného. A konečně se dostává do třetí fáze, v níž se zapojuje do zcela
nového světa. Na závěr říkám větu, která se pro mě stala zásadním zjištěním mé dosavadní
práce: „Zatímco člověk začíná pervitin užívat zpravidla s druhými, přestat musí každý sám:
přestávání s pervitinem je nevyhnutelně osamělý proces.“ Rozděluji účastníky do malých
skupin a žádám je, aby o tom, co slyšeli, spolu mluvili.
Živé diskuse mi přinášejí jednak uspokojení a jednak vytoužené odpočinutí. Blíží se ale konec
a já jsem zvědavý na to, co v diskusích zaznívalo, žádám tedy každou skupinku o představení.
Zvedá se první mluvčí, Australanka Margi. Vstupuje do prostoru, zastavuje se v místě, které
jsem označil jako „hraniční fázi“, rozpřahuje ruce a zvolá: „Nám se líbí tady! Nechceme být
v žádném definovaném světě – chceme být volní, patřit tam i tam, ale zároveň nikam, chceme
volně plout různými světy!“ Dělá u toho pohyby, jako kdyby létala, a její kolega z Kanady jí
6

doplňuje: „A taky nechceme být sami! Chceme se spojit s dalšími lidmi, kteří nechtějí nikam
patřit – a procházet těmi světy společně. Bude to větší sranda!“ U ostatních účastníků
vzbuzují tyto výstupy úsměvy na tváři, udivené pohledy, ale také souhlasné kývání a mručení.
Ve mně se mísí dva pocity: tendence odmítnout něco, co odporuje „výsledkům“ mojí práce,
ale zároveň váhavost, zda bych neměl nahlédnout trochu blíže do světa, který mi byl právě
takto představen.
Tento zážitek je starý čtyři roky. Po skončení workshopu a návratu do ČR jsem delší dobu
nevěděl, jak v disertační práci pokračovat dál a hledal jsem způsob, jak té (pro mě) nové
perspektivě, která zazněla z australsko-kanadské skupinky, víc porozumět. Avšak už tím, že
jsem o ní čím dál víc uvažoval a aktivně vyhledával zdroje o vztahové teorii a praxi, začaly se
změny dít samy. Ve své práci jsem se začal ptát svých klientů – lidí, kteří přestávají s drogami
– mnohem víc na vztahy, ve kterých žijí. Začal jsem se s nimi také jinak cítit – víc jako člověk
než jako odborník – a velice jsem si vážil toho, když se mnou zažívali pocity důvěry. S kolegy
jsme založili podpůrně terapeutickou skupinu pro zotavující se uživatele nelegálních drog a
k individuálním setkáním s klienty jsem stále častěji zval jejich blízké anebo jiné odborníky,
kteří jim pomáhají.
Když jsem se vrátil k nahrávkám a přepisům mých rozhovorů k disertační práci, začal jsem je
poslouchat a číst jinak. Kromě „osobních příběhů“ jsem se zaposlouchával do „vztahových
momentů“, které vznikly v rozhovorech, začal jsem sledovat „vztahové dráhy“ svých
respondentů a fascinovalo mě, o kolika dalších různých lidech mluvili, aniž bych tomu dříve
věnoval pozornost. Tento nový způsob poslouchání a čtení se mi začal líbit a měl jsem pocit,
že ke mně už patří. A tak práce, která měla být původně o osamělých poutnících, kteří unikli
ze světa drog, je nakonec o pestrém moři vztahů, jehož vlny je možné využít k objevování
nových světů.
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ÚVOD

„Člověk, který se dlouho oddával opiu nebo hašiši, a který ač oslaben svým otrockým
návykem, přece našel potřebnou sílu, aby se ho zbavil, mi připadá jako uprchlý vězeň. Budí ve
mně větší obdiv než člověk opatrný, který nikdy neklesl, protože se vždy pečlivě vyhýbal
pokušení.“
(Baudelaire, 1999, s. 34)
Lidé, kteří dlouhodobě užívají pervitin1, bývají poměrně nápadní. Jejich okolí si většinou
dříve nebo později všimne některých nezvyklých projevů. Rychlé hubnutí, jiný režim spánku i
stravování, zvláštní chování, specifický zápach – to všechno může způsobit, že se obraz
člověka v očích druhých začne přetvářet do obrazu uživatele nebezpečné a nelegální drogy –
feťáka a narkomana. Směsice strachu, opovržení a znechucení vedou potom k tendenci
zajistit, aby takový člověk zmizel z dohledu, aby neměl přístup do našeho soukromí, zkrátka
aby v nás takové pocity nevyvolával.2
Oproti tomu lidé, kteří přestanou brát pervitin, nebývají nápadní téměř vůbec. Jejich hmotnost
se ustálí, spánkový i stravovací režim se přiblíží normě, chováním se přizpůsobí okolí, zápach
zmizí. Se svojí minulostí uživatele pervitinu nebo „feťáka“ se příliš nechlubí, řada lidí změní
nejen svůj vzhled a styl oblékání, ale také místo bydliště. Je docela dobře možné, že před
spoustou našich dnes oblíbených sousedů bychom se ještě před pár lety schovávali a volali na
ně policii. Někteří z těchto lidí jsou teoreticky identifikovatelní s využitím databází léčeben,
terapeutických komunit, psychiatrických ambulancí nebo jiných zařízení, kterými prošli.
Avšak jiní, kteří v těchto institucích nebyli, nemusí být identifikovatelní vůbec. Jsou téměř
neviditelní – a také mají často zájem na tom, aby jim tato neviditelnost zůstala. Jsou dokonce
neviditelní tak, že se zdá, jakoby neexistovali. Široká veřejnost může potom zůstávat
přesvědčena o tom, že „feťák feťákem zůstane“ anebo že „bez léčby s drogami přestat nejde“.

1

Pervitin (oficiálním názvoslovím metamfetamin) je látka z rodiny psychostimulancií, která vede dlouhodobě
české žebříčky problémového užívání drog – odhaduje se celkově 30.900 uživatelů této látky, z nichž většina ji
užívá injekčně (Mravčík et al., 2012). Je na našem území rozšířenější než heroin a kokain, což není v jiných
zemích příliš obvyklé. V anglicky mluvícím světě je tato látka známá pod slangovým výrazem meth nebo crystal
meth, někdy také ice nebo snow. V následujícím textu budu však užívat v ČR ustálený termín pervitin.
2
V této souvislosti stojí za zmínku, že osoby závislé na drogách se umístili na prvním místě v sociologickém
výzkumu pořádaným Akademií věd, jehož otázka zněla: „koho byste nechtěli za souseda?“ (CVVV, 2012).
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Příběhy právě těchto lidí, tedy těch, kteří přestali užívat pervitin bez léčby nebo jiné odborné
pomoci, mě začaly zajímat hned z několika důvodů. Za prvé: během svého života jsem se
s nimi potkával v kruzích svých přátel a známých a cítil jsem k nim vždy obdiv – podobný
jako Charles Baudelair k lidem, kteří přestali s užíváním opia nebo hašiše (viz úvodní citát
této kapitoly). Jejich schopnost vypořádat se vlastními silami s látkou, o které se někdy hovoří
jako o nejnebezpečnější droze na světě (NGHT, 2006) ve mně vzbuzovala zvědavost a touhu
dozvědět se víc o tom, jak to dokázali.
Za druhé: jako sociálního pracovníka a psychologa, který pomáhá lidem s řešením obtížných
situací, do kterých se dostali v souvislosti s užíváním nelegálních drog, mě zajímalo, jak se
s podobnými problémy vypořádávají lidé, kteří za mnou – ani do žádných jiných
specializovaných služeb – nepřijdou. Říkal jsem si, že by bylo možné se od takových lidí
hodně naučit a využít jejich zkušeností ke zlepšení našich služeb. Těšil jsem se na jejich
„úspěšné příběhy“, od kterých jsem si sliboval, že přinesou optimismus do práce mojí, mých
kolegů a do životů našich klientů.
A za třetí: jako začínajícího výzkumníka mě dráždilo, že si tolik lidí myslí, že „bez léčby to
nejde“, přestože je stále větší výzkumná evidence (nemluvě o každodenní zkušenosti),
prokazující, že bez léčby přestane užívat drogy více lidí, než s využitím odborné pomoci.
Když jsem o této evidenci mluvil, setkával jsem se často s údivem i u odborníků. Po zjištění,
že v českých podmínkách nebyl dosud žádný výzkum zaměřený přímo na přestávání
s drogami bez odborné pomoci proveden, jsem měl o tématu své práce jasno.
Tato práce je tedy pozvánkou k podrobnému prozkoumávání procesu přestávání s pervitinem
bez odborné / institucionální pomoci. Nejprve se věnuji tomuto tématu v širší perspektivě
legálních i nelegálních drog. Představuji výzkumy, které prokazují samotnou existenci
fenoménu přirozeného zotavení3 a dále také některé konceptuální nástroje, které byly využity
k vysvětlení tohoto procesu změny. Mezi těmito vysvětleními má důležité místo koncept
identity, který byl v různých podobách ve zmiňovaných studiích často aplikován.

3

Termínem přirozené zotavení překládám anglické spojení natural recovery, které je široce používané v pracech
o ukončení užívání drog bez odborné pomoci. Dal jsem termínu zotavení přednost před slovem úzdrava, protože
velká část studií, které budu citovat, vychází ze sociologického nebo sociálně psychologického chápání, které
tolik nepracuje s dichotomií zdraví / nemoc. Také se přikláním k takovému pojetí zotavení, kde nejde o úplné
vymizení zdravotních symptomů, ale kdy daný jedinec žije „relativně spokojený a naplněný život v prostředí
podle své volby (Hejzlar, Halíř, Fiala, 2010).
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Druhou polovinu teoretické části zasvěcuji vztahové perspektivě, se kterou jsem přistupoval
ke svému výzkumu a kterou zde nabízím jako možnost, jak reagovat na některé slabiny
konceptu identity. Ačkoliv vztahové porozumění světu není nic nového a v různých kulturách
i v různých historických obdobích můžeme nacházet různé příklady vztahového porozumění
různých fenoménů, individualismus západního moderního světa odsunul tyto formy
porozumění do pozadí, a tak až v poslední době začíná v akademické sociální psychologii
opět sílit proud myšlenek, který dává vztahům a vztahovosti prioritu před individuálností a
subjektivismem.
Výzkumná část potom představuje moje zkoumání procesu změny po ukončení dlouhodobého
užívání drog a odpovídá na otázky, které jsem si kladl. Snažil jsem se dát co největší prostor
autentickým výpovědím respondentů, protože právě v nich vidím největší význam této práce.
Abych je neredukoval až příliš, zvolil jsem dva způsoby analýzy, z nichž jeden směřuje více
k akademikům, druhý více k praktikům. Diskuse a závěr potom kombinují teoretickou a
výzkumnou část dohromady a rekapitulují dosažené – ač předběžné a neukončené – odpovědi.
Během práce na celém tomto projektu jsem prošel nejrůznějšími změnami perspektiv, z nichž
jednu takovou jsem vylíčil už v předmluvě. Chápu tyto transformace tak, že měly svůj původ
ve specifických vztahových konfiguracích, jichž jsem byl – ač někdy na krátký čas – členem a
vždy vedly k procesu hledání trochu jiné perspektivy, ve které se budu cítit „doma“. Velice
podobně chápu i proměny, kterými procházeli moji respondenti. Doufám, že moje práce
přispěje k tomu, aby více lidí začalo využívat vztahových možností (ať už s odbornou pomocí
nebo bez), které vedou k tomu, že si jednoho dne s úlevou řeknou: „tady jsem teď doma“.
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3

UKONČENÍ DLOUHODOBÉHO UŽÍVÁNÍ DROG BEZ ODBORNÉ POMOCI

„Pokud se léčba – tak jak jí v současnosti rozumíme – nezdá být efektivnější než přirozené
úzdravné procesy, potom musíme těmto úzdravným procesům porozumět.“
(Vaillant, 1980, s. 18)
V této kapitole předkládám současný stav poznání v oblasti ukončování dlouhodobého užívání
drog bez odborné pomoci4. Představuji studie, které prokazují, že značné procento lidí
přestane užívat drogy bez odborné pomoci, přičemž někteří je přestanou užívat zcela a někteří
pokračují v kontrolovaném užívání stejné či jiné drogy. Ačkoliv se přitom moje výzkumná
část zabývá ukončením užívání pervitinu, zmiňuji zde výzkumy týkající se různých typů drog,
legálních i nelegálních, a to z toho důvodu, že proces změny bez odborné pomoci byl často
zkoumán u více typů drog zároveň. Druhá část kapitoly se zaměřuje na přehled dosavadních
způsobů vysvětlení procesu změny bez odborné pomoci, protože právě to bylo mým
výzkumným záměrem v předložené studii. Proces, kterým člověk prochází při tak výrazné
změně, jako je ukončení dlouhodobého užívání drog, je velice lákavým tématem nejen pro
akademiky, ale i pro odborníky v praxi. Jak potvrzuje Vaillant (1980) v úvodním citátu k této
kapitole, porozumění přirozeným úzdravným procesům by mělo stát v pozadí efektivní
pomáhající praxe.
Přesvědčení o tom, že s dlouhodobým užíváním drog nelze přestat bez odborné pomoci, úzce
souvisí s postupným rozšiřováním pojmu závislost. Začátkem dvacátého století se začal tento
termín označující původně vysoce destruktivní požívání alkoholu s fatálními následky (Rush,
1805) stále častěji využívat jako nálepka pro jakékoliv sociálně neakceptovatelné způsoby
užívání drog nebo alkoholu, později také pro náruživé provozování některých činností5
(Alexander, 2008). V odborných i laických kruzích je přitom široce přijímaná představa, že
závislost je nemoc, onemocnění nebo porucha (Alexander, 2008; Peele, 1991; Reinarman,
2005). V České republice patří v současné době „poruchy vyvolané alkoholem nebo ostatními
psychoaktivními látkami“ mezi tři nejčastěji diagnostikovaná duševní onemocnění
4

Vzhledem k tomu, že v této oblasti neexistuje jednotná terminologie, budu tento opis (ukončování užívání drog
bez odborné pomoci) používat jako synonymum pro termín přirozené zotavení. Slovem dlouhodobé se v této
souvislosti označuje užívání dané látky, které trvalo déle než jeden rok (Klingemann et al., 2001).
5
V současném návrhu 5. revize manuálu DSM využívaném především v USA jsou do kapitoly s názvem
„Poruchy způsobené užíváním látek a závislostní poruchy“ (“Substance use and addictive disorders”) zahrnuty i
poruchy způsobené hráčstvím. V příloze manuálu – jako poruchy vyžadující další zkoumání – jsou uvedeny i
poruchy způsobené užíváním internetu a sexem (APA, 2013).
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v ambulantní lékařské péči, přičemž 85% osob spadající do této kategorie je označeno jako
závislých (ÚZIS, 2012). Člověk dlouhodobě užívající drogy tedy může v současné době
poměrně snadno získat nálepku závislého a tím pádem i nemocného.
S konceptem závislosti jako nemoci pracují jak zdravotnická zařízení, tak i svépomocné
skupiny typu Anonymních alkoholiků či Anonymních narkomanů (Reinarman, 2005) a
mnohé jiné ne-zdravotnické organizace nabízející různé druhy pomoci a podpory, které
nesporně prošly (a procházejí) dynamickým vývojem směrem k rostoucí úspěšnosti a
efektivitě6. Zároveň však tato rostoucí nabídka pomáhá udržovat představu, že závislost není
možné překonat bez odborné pomoci. Jak upozorňují Klingemann et al. (2001), pokud někdo
prohlásí, že přestal brát drogy, aniž by navštívil odborné zařízení, může být snadno
konstatováno, že nebyl závislý. Druhá hypotéza může být potom ta, že závislý byl, nicméně
pokud se neléčil, tak je závislost v remisi a kdykoliv může dojít k relapsu (Cohen, 1995).
Jinak řečeno, neschopnost přestat s užíváním drog bez odborné pomoci je považována za
základní identifikační prvek závislosti (Sobell, Ellingstad & Sobell, 2001). Lidé, kteří
překonali problémy s drogami bez pomoci expertů, zůstávají tedy dlouhodobě očím veřejnosti
skryti.

3.1

Evidence, výzkum

Za první rozsáhlou studii upozorňující na velkou část populace uživatelů drog, kteří bez
odborné intervence ukončí po určitém časovém období svoji „drogovou kariéru“, bývá
označována práce Winicka (1962). Analyzoval registr narkomanů vedený americkým
Federálním úřadem pro narkotika, který shromažďoval údaje o uživatelích nelegálních drog
ze všech dostupných zdrojů v celé zemi. Podle Winicka (1962) bylo tehdy téměř nemožné,
aby někdo více než dva roky užíval nelegální drogy a nefiguroval na tomto seznamu. Přesto
více než dvě třetiny registrovaných narkomanů z registru po pěti letech zmizeli a nebyli
dohledatelní ani v záznamech o úmrtích. Winick vytvořil na základě těchto dat hypotézu o
vyrůstání (angl. maturing out) ze závislosti a stanovil věk kolem třiceti let jako typický pro
ukončení drogové kariéry. Studii později replikoval Snow (1973) se zaměřením pouze na
New York City. Po odečtení uživatelů drog, kteří umřeli nebo měli kontakt s léčebným

6

V českém prostředí se lze často setkat se spojením bio-psycho-sociální popřípadě bio-psycho-socio-spirituální
model závislosti. Nelze jej však považovat za alternativu konceptu závislosti jako nemoci, jako spíš za jeho
rozšíření či obohacení. Např. Kudrle (1993) představuje tento model jako souhrn jednotlivých komponentů, které
dohromady tvoří závislost jako „komplexní onemocnění“ (s. 94).
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zařízením, zůstala jedna čtvrtina neaktivních. Snow (1973) tedy uzavřel, že tato část osob
s užíváním drog přestala bez jakékoliv odborné intervence.
Mnoho studií, které přinesly evidenci o tom, že velká část bývalých uživatelů drog neprošla
léčbou, bylo primárně zaměřeno na zjištění jiných dat. Přesně tak tomu bylo i u slavné studie
vietnamských veteránů (Robins, 1974). Původním záměrem bylo zjistit rozsah užívání drog
mezi vojáky, kteří se účastnili války ve Vietnamu, a na základě těchto zjištění naplánovat
potřebné léčebné služby pro veterány. Přestože zjištěná čísla o užívání drog ve Vietnamu byla
vysoká (34% vojáků užívalo heroin, 38% opium, 80% marihuanu), po třech letech od návratu
se k náruživému užívání drog vrátila pouze pětina z těch, kteří se označili jako závislí,
přičemž období užívání v USA bylo většinou krátké. Pro tuto práci je důležité zjištění, že to
nebyla léčba, která by tuto změnu vysvětlila. Léčbou prošla pouhá dvě procenta lidí, kteří
užívali drogy ve Vietnamu, přičemž většinou to byla pouze krátká detoxifikace (Robins,
1993). To ale neznamenalo, že by po návratu z Vietnamu začali tito lidé trvale abstinovat –
polovina mužů, kteří vykazovali příznaky závislosti ve Vietnamu, užila nějakou drogu znovu
– avšak bez toho, aby se vrátili k pravidelnému užívání. Robins (1993) tímto vyvrací časté
pochybnosti, že výsledky mohly být ovlivněny tím, že vojáci po návratu z Vietnamu neměli
k drogám přístup. Podle Robins (1993) evidentně přístup měli, ale i když znovu drogu
(zpravidla heroin) užili, neprobudila se v nich závislost, jak by to odpovídalo biochemickým
teoriím.
Jakkoliv byla studie vietnamských veteránů jedinečná, v mnohém kopírovala zjištění dalších
výzkumů, které odhalily velké procento lidí, kteří se bez léčby zotavili z dlouhodobého
užívání drog nebo pití alkoholu. Např. Cunningham (1999) publikovala článek, ve kterém
prezentuje výsledky telefonického šetření s lidmi, kteří byli někdy ve svém životě uživateli
nějaké drogy (alkoholu, tabáku, marihuany nebo kokainu) s rysy závislosti, přičemž aktuálně
drogy neužívali. Z celkového počtu 453 lidí prošlo léčbou jen osm respondentů. Za zmínku
zde stojí také studie The Epidemiologic Catchment Area study (cit. dle Robins, 1993), která
se zaměřovala na projevy symptomů a délku trvání všech psychiatrických onemocnění
v různých oblastech USA. Poruchy způsobené užíváním drog měly ze všech psychiatrických
onemocnění nejkratší trvání a pouze jeden z pěti respondentů vyhledal léčbu nebo jinou
odbornou pomoc.
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Pokud jde o nelegální drogy, nejčastěji bylo přirozené zotavení zkoumáno u závislosti na
heroinu. Graeven & Graeven (1983) studovali vzorek uživatelů heroinu, kteří byli mezi lety
1965 až 1974 označeni jako závislí na heroinu, přičemž v roce 1975 jich 52% už heroin
neužívalo a léčbou prošla pouze třetina z tohoto vzorku. Dále potom Biernacki (1986) udělal
hloubkové rozhovory se 101 lidmi, kteří přestali brát heroin bez léčby a navrhl vysvětlení
tohoto procesu s využitím fenomenologického pojetí identity (podrobněji popisuji níže).
Z novějších výzkumů zahrnovaly „spontánně uzdravené“ uživatele heroinu výzkumy autorů
McIntosh a McKeganey (2002), Scarscelli (2006), nebo Carballo (2008).
Největší zájem byl v oblasti přirozeného zotavení věnován problémům s alkoholem. Ve
Spojených státech byla na začátku druhého tisíciletí provedena velká reprezentativní studie,
v rámci níž byly kontaktovány osoby, které před dvěma lety splňovaly diagnózu závislosti na
alkoholu podle DSM-IV (Dawson et al., 2005). Tato studie zjistila především obecně velkou
míru zotavení a zároveň také upozornila na možnost přechodu ke kontrolovanému pití – 75%
lidí, kteří splňovali kritéria pro závislost, už po dvou letech těmto kritériím nevyhovovalo,
přesto někteří z nich byli ještě občasnými pijáky. Nějakou formu léčby využilo z celkového
počtu pouze 25% osob, to znamená, že zhruba polovina z účastníků se zotavila ze závislosti
bez léčby.
V oblasti závislosti na alkoholu bylo realizováno také několik longitudinálních studií, které
odhalily proměny vzorců pití alkoholu v čase, a ukázaly, jak jednotlivci dokážou snižovat
nebo eliminovat svoje pití alkoholu bez jakékoliv odborné intervence. Např. Fillmore (1975)
popisuje přirozený pokles konzumace alkoholu po dvaceti letech u osob, u kterých se
problémy s alkoholem objevily v mládí. Ze zjištěných dat vyplývá, že problémy s alkoholem
v mládí mají 50-70% šanci přirozeně odeznít s přechodem do středního věku (Fillmore,
1975). Moos & Moos (2005) sledovaly soubor jak léčených, tak neléčených pijáků a došli
k podobným závěrům: ačkoliv u léčených osob byla pravděpodobnější abstinence i po
šestnácti letech, v obou souborech došlo k obecnému zlepšení kvality života. Navíc stojí za
zmínku, že v rámci léčených osob nebyl žádný rozdíl mezi těmi, kteří prošli standardní léčbou
a těmi, kdo pouze docházeli na setkání Anonymních alkoholiků. Také další longitudinální
studie (Clark, 1976; Tuchfeld, 1981; Vaillant, 1983) popisují vývoj pití alkoholu, který je
velice odlišný od toho, jak je představován v rámci konceptu alkoholismu jako chronického
onemocnění. Klingemann et al. (2001) tuto diskrepanci vysvětlují tím, že studie, které
přinášejí evidenci o závislosti na alkoholu jako chronickém onemocnění, čerpají výhradně ze
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souborů pacientů léčebných zařízení, což je ale pouze nepatrná část lidí, kteří se potýkají
s problémy s alkoholem. Pokud začneme zkoumat lidi v jejich přirozeném prostředí, dojdeme
k naprosto odlišným závěrům:
„V náhodných populačních vzorcích budou problémy s alkoholem vypadat jako relativně
běžné, heterogenní, s různými příčinami a velice proměnlivé, s vlastní změnou (angl. selfchange) jako nejčastějším výstupem“ (Klingemann et al., 2001, s. 58).
Důležitým směrem výzkumů byly srovnávací studie léčených a neléčených osob, které
přestaly s užíváním drog. Z dostupných studií se dají formulovat tři hlavní závěry:
1. Ačkoliv oba vzorky splňují diagnostická kritéria závislosti, retrospektivně zjištěná
závažnost problémů s drogami bývá vyšší u léčené populace (Carballo et al., 2008;
Rumpf, Bischof, Hapke, Meyer & John, 2009).
2. Procesy a faktory, které hrály v procesu zotavení roli, se často v mnohém neliší:
významná je sociální opora, rozvoj nových aktivit, zapojení do nových vztahů
(Carballo et al., 2008; Moos & Moos, 2005).
3. Lidé, kteří neprošli léčbou, mnohem častěji pokračují v kontrolovaném užívání drog –
dá se to vysvětlit buď nižší závažností problémů, anebo také (ne)vystavením diskursu
o nutnosti doživotní abstinence (Carballo et al., 2008; Scarscelli, 2006).
Mnohé studie konstatovaly, že velká část lidí vykazujících po určitou dobu známky závislosti,
změnila svůj vzorec chování směrem k občasnému nebo kontrolovanému užívání – ať už
stejné drogy, kterou předtím pod kontrolou neměla, anebo jiné. Výzkum ve Španělsku
(Carballo et al., 2008) např. ukázal, že zatímco lidé, kteří přestali s drogami sami, téměř
v jedné čtvrtině pokračovali v užívání nějaké drogy málo rizikovým způsobem, lidé, kteří
prošli léčbou, takové chování potvrdili pouze v 7%. Také další studie toto prokazují (Dawson,
Li, Chou, & Grant, 2009; Klingemann, Sobell & Sobell, 2009). Jedno možné vysvětlení
nabízí J. L. Klingemann (2010), která zkoumala, jak závislosti rozumí osoby, které se
pokoušely přestat s pitím alkoholu s léčbou či bez léčby. Rozlišila odborné koncepty
představující alkoholismus jako chronické onemocnění a laické koncepty, které spíš vnímají
problémy s alkoholem jako nezvládnuté sociální fungování. Svou studii uzavírá tím, že model
nemoci vkládá do osoby stabilní status alkoholika, který oslabuje možnosti využití vlastních
způsobů zvládání obtížných situací (J. L. Klingemann, 2010).
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Je tedy s využitím dosavadních výzkumu možné odpovědět na otázku, kolik lidí přestane
s náruživou konzumací drog bez léčby? Přesné číslo zřejmě není možné stanovit, nicméně
Klingemann et al. (2001) po analýze publikovaných studií uzavírají, že ačkoliv se odhady
velice různí, dá se předpokládat, že jak v případě alkoholu, tak v případě nelegálních drog je
spontánní/přirozené zotavení nejčastějším způsobem ukončení užívání těchto látek. Jiná metastudie (Rumpf, Bischof, Hapke, Meyer & John, 2009) zaměřená pouze na překonání
problémů s alkoholem, stanovila, že tři čtvrtiny až dvě třetiny lidí, kteří splňují kritéria pro
závislost na alkoholu, překoná svoje problémy bez odborné pomoci, přičemž stabilita tohoto
překonání je vysoká. Granfield a Cloud (1999) dokonce odhadují toto procento na 80 procent
u alkoholu a jen o něco méně u nelegálních drog.
Představená evidence má také důležité implikace pro lokální drogovou politiku. Například
Scarscelli (2006) ze svého výzkumu léčených a spontánně zotavených uživatelů heroinu
v Itálii vyvozuje, že není třeba čekat, až daný jedinec dopadne na dno a vyhledá léčbu.
Možnost jejich zotavení bez odborné pomoci je reálná, avšak do značné míry závisí na
sociálních zdrojích, které jsou v daném kontextu k dispozici. Je tedy žádoucí, aby uživatelé
drog měli stejné zdroje sociálního fungování jako jiní občané. Jak Scarscelli (2006) uvádí,
takový přístup „by probudil odpovědnější postoj na straně konzumenta ve vztahu k sobě i
k ostatním a v důsledku by mohl vést k větší toleranci (která by mohla být také příčinou méně
stigmatizujících reakcí) na straně významných druhých“ (s. 269).

3.2

Vysvětlení procesu přirozeného zotavení

Kromě toho, že výše uvedené studie prokázaly existenci lidí, kteří přestanou s dlouhodobým
užíváním drog bez léčby, pokoušely se také nabídnout způsoby, jak procesu přirozeného
zotavení porozumět. Ač jsou tato vysvětlení různá, kreslí zcela jiný obrázek dlouhodobého
užívání drog či závislosti než studie založené na léčené populaci. Jak uvádí Klingemann et al.
(2001), všechny studie přirozeného zotavení dávají jasné doporučení nesnažit se odhalit
podstatu závislosti, ale pracovat s ní spíše jako s přechodným stavem, který je do značné míry
ovlivněn sociálními a vývojovými faktory.
Vzhledem k tomu, že sociální podpora, zapojení do funkčních sociálních sítí, schopnost začít
s novými aktivitami a novým způsobem života jsou velice často uváděnými faktory
úspěšnosti procesu přirozeného zotavení (Granfield, Cloud, 1999; Klingemann, et al., 2001;
Koski-Jannes, 2002), navrhli Granfield & Cloud (1999) jako možný konceptuální nástroj pro
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porozumění procesu přirozeného zotavení sociální kapitál. Tento Bourdieho (1994) koncept
odkazuje k sociálním zdrojům pocházejícím z mezilidských vztahů a nabízí rozlišení mezi
lidmi a skupinami lidí podle toho, k jakým sociálním zdrojům resp. sociálnímu kapitálu mají
přístup. Granfield & Cloud (1999) tento koncept transformovali se zaměřením na proces
zotavování a zformulovali jej jako kapitál pro zotavení (angl. recovery capital).
Jiní autoři zabývající se zotavováním (Alexander, 2008; Klingemann, et al., 2001; Peele,
2004) také zmiňují transteoretický model změny jako možný způsob vysvětlení procesů
odehrávajících se při přirozeném zotavování. Tento model byl navržen autory Prochaska,
DiClemente & Norcross (1992) k vysvětlení procesu různých behaviorálních změn, včetně
užívání drog a závislostí. Rozlišuje pět fází – prekontemplační, kontemplační, přípravnou,
akční a udržovací – a pro každou z nich navrhují některé faktory, které přispívají ke změně,
anebo jí blokují. Autoři modelu významně čerpají ze sociálně kognitivní teorie, kterou se
inspirovali například také Mocenniy, Montefrancesco, & Tiezzi (2010) při vytvoření vlastního
modelu změny zaměřeném přímo na přirozené zotavování. Ústředním tématem těchto obou
modelů jsou kognitivní procesy odehrávající se na úrovni jednotlivce.
Nejrozšířenějším nástrojem pro vysvětlení procesu změny byl v předložených studiích
koncept identity. Může to určitě souviset s tím, že autoři těchto výzkumů často působili
v oblasti sociologie, etnografie nebo sociální psychologie, kde jsou tyto koncepty již od druhé
poloviny dvacátého století stále více populární (Redfield & Brodie, 2002). Pojetí identity
čerpající z fenomenologie a symbolického interakcionismu začala být přitom slibným
konceptem pro vysvětlení začátku, rozvoje i ukončování užívání drog již od šedesátých let
dvacátého století. Becker (1966) popsal, jak se jednotlivec v interakci s druhými doslova učí
efekty, jaké má látka – v daném případě marihuana – mít, jaké pocity má po její aplikaci
zažívat a jaké činnosti a způsoby chování jsou pod jejím vlivem smysluplné. Motivy a
pohnutky jsou v této perspektivě až produktem sociální interpretace tělesné zkušenosti, která
je však sama o sobě nejednoznačná a hodnotově neutrální (Becker, 1966). Jiný etnografický
výzkum (Feldman, 1968) se zaměřil na pozadí udržování identity uživatele heroinu. Všiml si,
že v deprivované komunitě italských přistěhovalců v New Jersey získává uživatel heroinu
status „neohroženého hrdiny“ (angl. „stand-up cat“), k jehož prestiži přispívá i to, že se nebojí
zahrávat si s tak nebezpečnou látkou. Ideálem je potom ten, který v užívání pokračuje i přes
všechny překážky, které to může přinášet, a nenechá se „zlomit“ k tomu, aby přestal.
Z podobného – tedy interakčního a fenomenologického – chápání identity vyšli také
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Anderson a Mott (1998). Podle nich mohou skupiny lidí užívajících drogy představovat
atraktivní identifikační rámec pro osoby, které prožili negativní zkušenost týkající se egoidentity a/nebo ztratili kontrolu nad vlastním definováním identity. Jinými slovy, motivace
zapojit se do drogové subkultury roste podle nich s tím, jak stoupá nespokojenost člověka
s vlastní současnou identitou a zároveň s tím, jaké příležitosti skýtá drogová subkultura pro
vytvoření pozitivní identity. Pocity nespokojenosti s vlastní identitou mají často kořeny
v procesu marginalizace, které může být člověk vystaven od okolí – nejčastěji v dětství a
dospívání. To potvrdil i výzkum Lalandera (2008) se specifickým důrazem na roli etnicity
jako důležité součásti identity. V opakovaných rozhovorech s prodejci heroinu chilského
původu ve Švédsku se ukázalo, že role drogových dealerů pro ně představovala způsob, jak se
zbavit pocitu podřízenosti ve společnosti, jak získat respekt, úctu a bohatství. Autor
zdůrazňuje nutnost zahrnout etnicitu do širších charakteristik identity, jako je třída nebo
gender. Přesně na tyto komplexní charakteristiky identity se zaměřili Burgois et al. (2006) a
na svých etnografických datech ukazují, k jak značným odlišnostem ve významu injekčního
užívání drog, fyzické závislosti nebo rodinných vazeb mezi v závislosti na etnicitě a genderu.
Všechny tyto a další studie tedy ukazují, jak jsou významy užívání drog utvářeny v rámci
sociálních interakcí a jak se stejným způsobem produkuje i identita člověka, který drogy
užívá.
Při zkoumání přestávání s dlouhodobým užíváním drog bez odborné pomoci je tedy možné
v rámci této konceptualizace položit otázku: jak je možné identitu spojenou s užíváním drog
opustit? Jako první se podrobněji tímto procesem ve svém výzkumu zabýval již zmíněný
Biernacki (1986). Vedl hloubkové rozhovory se 101 lidmi, kteří užívali heroin déle než rok,
bez využití odborné pomoci přestali a v době rozhovoru si už více než dva roky heroin látku
neaplikovali. Interpretoval získaná data na základě fenomenologického konceptu identity a
rozlišil tři základní cesty přirozeného zotavení, kterými se člověk dostává ze světa závislosti
bez odborné pomoci. První cestu nazval vynořující se identita a pozoroval ji u těch lidí, kteří
neměli jasný plán, jak dál žít – kromě rozhodnutí nepokračovat v užívání heroinu. Jejich nový
svět a životní styl se potom utvářel postupně a podílely se na něm různé instituce a osoby.
Druhou cestu pojmenoval návrat k nezkaženým identitám a konstatoval, že tento způsob volí
převážně lidé, kteří již měli vybudované funkční sociální identity ještě před tím, než začali
s užíváním heroinu. Třetí cestou je podle něj rozšíření identity, která existovala během
závislosti. Vypozoroval, že mnoho lidí, se kterými mluvil, se věnovalo kromě užívání heroinu
běžným – konvenčním činnostem. Poté, co se rozhodli s heroinem skončit, jim stačilo tyto
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činnosti posílit a rozšířit. Pro stabilizaci těchto identit využívali Biernackeho respondenti
nových zkušeností a společenských závazků, což jim zpětně pomáhalo překonat obavy a
nedůvěru okolí. V kontrastu ke konceptu závislosti jako chronického onemocnění vyjadřuje
Biernacki (1986) v závěru své knihy přesvědčení, že dosažení trvalého stavu zotavení je dle
na základě jeho zjištění možné:
„V konečném důsledku se sebe-identita závislého a pohled na sebe sama jako na závislého
mohou tak oslabit a vzdálit, že craving po této návykové droze se stane prakticky
neexistujícím. Pro jakékoliv praktické účely se dá říci, že se závislý zotavil“ (s. 180).
Biernackiho konceptualizací opouštění drogové identity se inspirovali další autoři. Například
McIntosh & McKeganey (2002) popisují proces zotavování podobně, přičemž se ještě více
zaměřují na počáteční moment, kdy si dotyčný uvědomí rozsah poškození, jaký jeho závislost
nebo životní styl způsobily jeho vlastní identitě. Tento moment popisují jako krizi identity
nebo epistemologický posun a jeho nedílnou součástí je jednak motivace přestat s užíváním
drog, a jednak pocit, že může existovat jiná budoucnost. Společně s Biernackim také
konstatují, že k tomu, aby nastal daný moment, může dojít jak prostřednictvím zkušenosti
„pádu na dno“ (angl. „rock bottom experience“), tak i prostřednictvím racionálního zvážení
situace. Pravděpodobnost úspěchu při pokusu přestat spatřují McIntosh & McKeganey (2002)
v tom, že se zotavujícím se jedincům povede ustanovit novou identitu a životní styl, které
nebudou spjaty s užíváním drog: „(…) čím více jsou jejich identity rekonstruované a čím
pozitivnější a poskytující odměnu je jejich nový životní styl, tím se rezistence vůči návratu
k drogám posiluje“ (s. 157). Podle autorů je tento proces společný léčeným i neléčeným
zotavujícím se uživatelům drog.
Z uvedených analýz by mohlo snadno vyplývat, že přestávání s drogami je možné chápat jako
pouhé „převlékání identit“, celý proces je však při pohledu zblízka daleko složitější. Kim
Etherington (2008), která vedla rozhovory s lidmi, jejichž užívání drog bylo spojeno
s traumatem z dětství, zdůrazňuje, jak je při zotavování důležitá narativní rekonstrukce vlastní
identity, která umožní člověku pokračovat v životě i s traumatickými zážitky, které měly podíl
na začátku užívání drog. Čerpá z narativního pojetí identity a všímá si způsobů, jakým lidé při
zotavování (re)inkorporují prvky dřívějších či nových identit do aktuálního porozumění sama
sebe a popisuje také proces, kdy se její respondenti snaží o samotě dát svému současnému
životu smysl. Při těchto procesech lidé čerpají převážně ze svých silných stránek a pozitivních
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zdrojů, stejně tak jako z podpůrných vztahů s lidmi v okolí. Na výzkumu Etherington je
zajímavé, že její respondenti – lidé s minulostí dlouhodobého užívání drog – pracovali
zároveň jako pomáhající odborníci. A tento aspekt jejich života je důležitým zdrojem pocitu
smysluplnosti, neboli jak říká jedna respondentka: „Svým způsobem jsem zraněný léčitel... to
teď tvoří smysl mého života. Mohu to zranění vzít a využít jej, abych pomohla druhým lidem,
aby se léčili, a to je hlavní cíl po zbytek mého života.“ (Etherington, 2008, s. 207).
Transformace identity má tedy z tohoto pohledu mnohem komplexnější podobu a vyžaduje,
aby jedinec dokázal z úseků svého života sestavit nový a smysluplný rámec.
Zatímco Biernacki (1986) vystavěl svoji analýzu pouze na souboru neléčených bývalých
uživatelů heroinu, McIntosh a McKeganey (2002) i Etherington (2008) zahrnuli do vzorku i
osoby, které prošly léčbou, a uplatnili koncept identity na oba soubory. Tyto i další studie
(Alexander, 2008; Baker, 2000; Kellog, 1993; Koski-Jannes, 2002; Peele, 1991) tak potvrzují,
že teorie identity může být použita pro porozumění procesu zotavování jak v rámci
institucionálních resp. léčebných kontextů, tak i mimo ně. Léčba je z tohoto hlediska vnímána
jako jeden ze zdrojů, který je možný využít pro rozvoj nových identit (Baker, 2000; KoskiJannes, 2002), také však hrozí – především pokud léčebná instituce nerespektuje laické
koncepty závislosti – že ještě prohloubí a posílí identitu závislého (J. L. Klingemann, 2012).
V každém případě je však koncept identity možno využít pro porozumění zotavení
z dlouhodobého užívání drog, ať už s pomocí odborníků nebo bez ní. Některé limity tohoto
přístupu budou uvedeny v další kapitole.

3.3

Budoucnost výzkumu přirozeného zotavování

Autoři Klingemann, Sobell & Sobell, kteří se dlouhodobě věnují analýzám procesu
sebezměny, předkládají ve svém posledním článku (2009) některá doporučení, kam by se měl
výzkum v dané oblasti ubírat. Zdůrazňují, že ačkoliv již bylo dostatečně prokázáno, že
sebezměna je hlavní cestou k ukončení užívání drog, stále není jasný mechanismus, jak tato
změna funguje. Doporučují tedy návrat k menším kvalitativním studiím, kde tento proces
bude možné lépe zkoumat. Při vysvětlování tohoto procesu doporučují také jít za hranice
kognitivních

modelů

a

překonat

individualistické

předpoklady.

Dále

podporují

interdisciplinaritu, zahrnutí mnohočetných kvalitativních i kvantitativních metod, a
mezikulturní perspektivu. Doporučují se také zaměřit na jednotlivce, kterým se nepodaří
změny dosáhnout. Podobně také Rumpf, Bischof, Hapke, Meyer & John (2009) konstatují, že
výzkum přirozeného zotavení je stále v rané fázi a že potřebujeme detailnější analýzu tohoto
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procesu, kterou bychom mohli využít pro léčbu. Tato doporučení se mimo jiné stala základem
pro tuto předkládanou práci.
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4

VZTAHOVÁ PERSPEKTIVA

V předchozí kapitole jsem se zabýval možnostmi zotavení z dlouhodobého užívání drog bez
odborné pomoci: jednak jsem poukázal na výzkumy, které potvrzují, že přirozené zotavení je
častější cestou z dlouhodobého užívání drog než léčba závislosti a jednak jsem ukázal, jak je
možné využít koncept identity pro porozumění nejen těm procesům, které provázejí
přestávání s drogami bez léčby, ale také těm, které se dějí při léčbě závislostí.
V této kapitole představím perspektivu, kterou jsem využil ve svém výzkumu a která do
značné míry vychází z teorií identity představených v předchozí kapitole, zároveň ale reaguje
na některá jejich omezení a nabízí možnost, jak je překonat. Tato vztahová perspektiva byla
nedávno konceptualizována v rámci sociálně konstrukcionistické tradice (Gergen, 2009;
McNamee & Hosking, 2012; Newbury & Hoskins, 2010), má však bohaté historické kořeny.
Při vysvětlování procesu změny po ukončení dlouhodobého užívání drog nám umožňuje
překročit rámec individuální zkušenosti zprostředkované konkrétními lidmi, kteří si osvojují
nové identity, a nahlédnout vztahové procesy, v rámci kterých jsou tyto identity utvářeny.
Zároveň se tato perspektiva nevzdaluje každodenní, žité zkušenosti. Oproti výše uvedeným
vysvětlením tedy představuje proces přestávání s drogami jako v zásadě společný proces, kdy
odpovědnost za jeho průběh a podobu je sdílená v rámci širší vztahové sítě.

4.1

Vztahové bytí a společné jednání

Mnoho autorů z oblastí filozofie, sociologie a psychologie si všímá, že v dnešní moderní
společnosti jsou více než v jiném historickém a kulturním období prosazovány a obhajovány
koncepty, které vedou k obecné individualizaci západní společnosti – jako například
individuální svoboda, subjektivní práva nebo vnitřní život (Bauman, 1999; Beck, 2002;
Gergen, 1991; 2009; Taylor, 1989). Na jedné straně tato tendence osvobozuje člověka od
tradičního, často autoritářského nebo rigidního uspořádání společnosti, na straně druhé jsou na
jednotlivce kladeny nové nároky skrze nejrůznější instituce (příkladem může být trh práce,
vzdělávací systém nebo systém sociálního zabezpečení). Charakteristickým rysem těchto
procesů je, že jedinec je do nich aktivně vtažen a musí se učit potřebné dovednosti plánování,
koordinace či integrace (Beck, 2002). Tato individualizační tendence nás také přirozeně vede
k tomu, že čím dál více uvažujeme o jednotlivcích jako o subjektech, jejichž ideálem je
samostatná a nezávislá existence.
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Americký sociální psycholog Kenneth Gergen (2009; 2011) však upozorňuje na to, že tento
způsob nahlížení společnosti jako souboru ohraničených bytostí (bounded beings) není jediný
možný a vypočítává některá úskalí, jež může přinášet. Pokud – podle Gergena – vnímáme
jasnou hranici mezi jednotlivci, podílíme se na tvorbě světa, ve kterém se bude každý starat na
prvním místě sám o sebe a bude před druhými ostražitý – budujeme tedy nedůvěru a odcizení
mezi lidmi. Společenské otázky a závazky se stávají podružnými, protože na prvním místě je
zisk pro jednotlivce. Spoléhání se na druhé resp. závislost na druhých je vnímána spíše jako
slabost (Gergen, 2011). Procesy nepřátelství, soutěžení, odcizení a pocity viny, osamění a
izolace mohou podle něj velice úzce souviset právě s tendencí k individualizaci, kterou
v moderní společnosti více sociálních kritiků nachází. Výzkumník a teoretik závislosti Bruce
Alexander poukazuje ve své obsáhlé práci (2008) na vztah mezi těmito individualizačními
tendencemi povzbuzenými ekonomií volného trhu a vzestupem různých druhů závislostí, jak
jsme jej mohli pozorovat zejména v posledních dvou stoletích. Předpokládá, že závislost je
jedním ze stále využívanějších způsobů, jak se vyrovnat s nedostatkem či ztrátou
psychosociální integrace. Léčba zaměřená na řešení problémů uvnitř individua však podle
Alexandera (2008) nepřinese nikdy zcela uspokojivé řešení.
Ačkoliv je, jak se zdá, tendence k individualismu dominantním procesem v západní
společnosti, po celé dvacáté století je možné sledovat v sociálních vědách myšlenkovou linii,
která představuje vztah a vztahování se jako základní realitu člověka. Ať už jsou to
Wittgensteinovy (1993) jazykové hry, Jamesův (1983) proud vědomí anebo Vygotského
(2004) zkoumání vývoje řeči, všechny tyto myšlenkové proudy odhalují, že jednotlivec
nepředchází vztahy, ale je vztahy utvářen. Vztahové paradigma ovlivnilo více společenských
oborů zároveň, které na sebe navzájem navazovaly. Meadovo (1977) zkoumání raného vývoje
self, kdy upozornil na jeho primární vztahovou podstatu, výrazně ovlivnilo sociology Bergera
a Luckmanna (1966) při formulaci jejich teorie o sociální konstrukci reality. Literární teoretik
Bachtin měl potom výrazný vliv na celou generaci sociologů i sociálních psychologů svým
zaujetím dialogem a myšlenkami o dialogické podstatě života (Bakhtin, 1981; Bell &
Gardiner, 1998). Všem zmíněným autorům byl společný předpoklad, že naše realita, významy
a jednání ve světě nejsou univerzálními entitami, ale jsou společně konstruovány ve vztazích,
v jazykových komunitách.
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Gergen na tyto myšlenkové zdroje přímo navazuje a vyvozuje z nich koncept vztahového bytí
(angl. relational being7). Oproti myšlence ohraničené bytosti jej v rámci tohoto konceptu
nezajímá odhalování vnitřní podstaty člověka, jeho skrytých motivů nebo potřeb, ale spíše
samotný proces interakce a vztahování se, jehož prostřednictvím jsme konstruováni jako
individuální bytosti. Jinými slovy, koncept vztahového bytí nás vyzývá k tomu, abychom se
dívali na svět kolem sebe trochu jinýma očima než je v současnosti obvyklé, abychom si
například všímali toho, jaká jednání předcházela události, která upoutala naši pozornost,
abychom se zajímali o historii poznání a faktů, která jsou nám předkládána jako platná a
abychom si sami všímali toho, jakým způsobem se vztahujeme k okolí, jak se podílíme na
jeho podobě. Podle Gergena (2011) je současný sociální svět produktem koordinace mezi
lidmi a právě toto koordinované jednání (nebo také spolu-jednání), prostřednictvím něhož náš
svět vzniká, je hlavním předmětem jeho zájmu. Samostatný člověk podle něj není nikdy
původcem jednání, je vždy součástí už nějakého existujícího jednání a světa vztahů, do
kterého se narodil:
„Není to tak, že se sejdou jednotlivci a utváří vztahy; je to spíš spolupracující jednání
(neboli spolu-jednání), ze kterého začíná (nebo nezačíná) existovat koncepce individuální
mysli jako taková. Z tohoto pohledu psychologické procesy jako myšlení nebo cítění
nepředcházejí (nebo nezpůsobují) naše jednání. Veškerá rozumná aktivita je spíše
vztahového charakteru – jak svým původem, tak i provedením.“ (Gergen, 2009, s. 181)
Gergen však není sociální determinista nebo relativista, za kterého je někdy označován (Slife
& Richardson, 2011). Netvrdí, že člověk je neustále zmítaný okolím, že nemůže být „sám
sebou“, pouze navrhuje jiný způsob, jak toto „sám sebou“ chápat. Předkládá obraz člověka
jako křižovatky různých vztahů, jež jsou pro něj zároveň různými potenciály pro jednání.
Každý vztah s sebou nese specifickou identitu, přičemž tyto identity se mohou navzájem
velice podobat, aniž by byly stejné. Tím pádem je člověk nositelem mnoha identit, ze kterých
zároveň může čerpat mnoho potenciálu pro jednání – Gergen tuto charakteristiku nazývá
mnoho-bytí (angl. mulit-being). Důležité je, že žádná z těchto identit nemizí se ztrátou daného
člověka, se kterým jsme ve vztahu. Zde se Gergen odvolává na práci Watkins (2000), která je
autorkou termínu sociální duchové (angl. social ghosts), kterým popisuje ty lidi z našich
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Ačkoliv by se angl. výraz being dal překládat také jako „bytost“, budu upřednostňovat slovo „bytí“, které více
odkazuje k pohyblivé podstatě tohoto termínu. „V bytí jsme v pohybu, neseme si s sebou svoji minulost za
současného pohybu skrze přítomnost do procesu stávání se. (Gergen, 2009, s. 33)
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životů, se kterými už nejsme v kontaktu, ale přitom zůstávají v našich myslích a můžeme
s nimi vést vnitřní dialogy. Nemusí to být ani skuteční lidé, které jsme poznali tváří v tvář,
často to jsou lidé z televize, pohádek nebo příběhů, které slyšíme od druhých. Gergen (2011)
tyto sociální duchy chápe tak, že „...v každém daném momentě tyto potenciály ožívají (anebo
ne) podle toho, s kým jsme ve vztahu. Prostřednictvím vztahového procesu mohou takové
potenciály vzkvétat anebo naopak uvadat.“ (s. 281).
Gergenův koncept spolu-jednání má návaznost na myšlenky jiného psychologa, Johna
Shottera (1993; 2009; 2010), který se zabývá tím, jak v rámci spontánních, tělesných, žitých
aktivit vzniká velice důležitý a základní, ač většinou neuvědomovaný, druh vědění. Toto
vědění v praxi, společné vzájemné vědění, které vzniká uvnitř situace, v rámci dané chvíle,
ale které si každý člověk zároveň nosí, často neuvědomovaně, stále s sebou, se začíná utvářet
od prvních momentů života – je tedy před-řečové. Je to přitom od počátku společný,
vzájemný proces, který ovlivňuje a proměňuje všechny zúčastněné, a který je zároveň
jedinečný a neopakovatelný. Pouze tímto způsobem je podle Shottera (1993) možné získat
pocit sounáležitosti (angl. sense of belonging), jinými slovy pocit, že „jsem doma“. Tento
druh vědění, který se utváří prostřednictvím interaktivních nebo dialogických momentů
(Shotter, 2009) je tedy důležitou podmínkou našeho uspokojivého bytí ve společnosti.

4.2

Užívání drog ve vztahové perspektivě

Pokud tedy vezmeme vážně předpoklad, že původ veškerého významu spočívá ve spolujednání a že žádná aktivita nestojí sama o sobě (Gergen, 2009; Shotter, 2010), musíme i
užívání drog začít vnímat jako jednání, které má vztahový charakter. Přitom už klasické studie
z oblasti symbolického interakcionismu (Becker, 1966; Feldman, 1968; Goffman, 1961)
prokázaly pomocí etnografického výzkumu subkultur, že mnoho procesů považovaných za
výsostně biologické, neurochemické nebo psychické, v každém případě individuální – např.
prožívání účinků marihuany – má podstatnou sociální a interakční složku, kterou nelze při
snaze porozumění danému fenoménu opomenout (Becker, 1966). Kromě toho poukázaly na
to, že v nálepkách „nemocný“ nebo „závislý“, které často připisujeme druhým lidem
vybočujícím z normy, se skrývají naše úsudky a předsudky, které odmalička čerpáme
z různých zdrojů: od rodičů, ze školy, z médií. Užívání drog je tímto způsobem představeno
jako aktivita přesahující rámec aktuální situace aplikace drogy do těla: jako jednání, na
kterém se kromě jednotlivce aplikujícího si látku podílí další účastníci, přítomní i nepřítomní,
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bez nichž by dané jednání nemohlo být nositelem žádného významu, bylo by tudíž
nesrozumitelné.
Někteří současní badatelé z oblasti etnografického výzkumu užívání drog (např. Weinberg,
2002, 2005; Duff, 2007; Keane, 2002; Vitellone, 2004) však upozorňují, že všímat si pouze
lidských sociálních interakcí, ve kterých dochází k utváření významů a rekonstrukci příběhů,
nestačí – je zapotřebí také počítat s materiálním a tělesným kontextem, který ohraničuje
užívání drog. Tvrdí, že symboličtí interakcionisté a jiní autoři využívající koncepty identity
sice správně popisují utváření významu v jazyce, zároveň ale opomíjejí materiální a tělesnou
zkušenost, „která je manifestována před-reflektivně, na úrovni našeho okamžitého tělesného
setkání s realitou“ (Weinberg, 2002, s. 2). Setkání těla a drogy můžeme podle nich analyzovat
jako jakékoliv jiné setkání – ať už lidských nebo ne-lidských aktérů (Keane, 2002). Zatímco
se tedy biologické teorie zaměřili výhradně na tělesné manifestace závislosti, velká část
sociálních vědců se podle Weinberga (2002, 2005) nevyhnula podobnému redukcionismu,
tentokrát sociálnímu či interakčnímu. Doporučuje tedy věnovat více pozornosti tomu, jak je
zkušenost užívání drog a závislosti utvářena živými i neživými vzájemně neoddělitelnými
aktéry.
Kontext je z tohoto pohledu něčím jiným než pozadím či settingem, jak jej chápe například
klasická Zinbergova (1984) teorie. Duff (2007) na základě práce filozofů Deleuze a
Guattariho chápe kontext jako asambláž živého i neživého, v níž se dají rozlišit – avšak
nikoliv oddělit – tři prvky: prostor, tělesnost a praktiky. Nevšímá si tolik individuálních
příběhů jednotlivců užívajících drogy, ale spíše konkrétních, lokálních kontextů, které toto
chování umožňují nebo mu naopak zabraňují. Analýza těchto kontextů potom může dle Duff
(2007) předznamenat „...nové strategie pro kontextuální transformaci užívání drog“ (s. 517).
Stejně tak jako od těla, do kterého je látka aplikována, je tedy užívání drog neoddělitelné od
jiných těl, ale také od konkrétního prostoru a dalších praktik, které se v něm odehrávají.
Tyto zmíněné teorie nejsou v protikladu k dříve představeným myšlenkám Gergena (2009) a
Shottera (2010), spíše je vhodně doplňují tím, že se nesoustředí pouze na vztahy mezi živými
bytostmi, ale vykreslují asambláž (Duff, 2007) vztahů, do které jsou zahrnuty materiální i nemateriální objekty. Shodují se také s Gergenovou kritikou individualismu a doplňují ji
poukazem na procesy, jakými je umisťována nemoc do těla anebo jak je vykreslováno tělo
uživatele drog jako špinavé v kontrastu s ideálem čistoty západního světa. Za zmínku také
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stojí, že vztahová perspektiva k otázkám užívání drog a závislosti je poměrně přirozená
v jiných než západních kulturách. Jak například ukazuje Lowery (1998), pro indiánské ženy je
zotavení ze závislosti léčením ducha a toto léčení ducha probíhá neoddělitelně od jejich
příbuzných, dětí a fyzického prostředí krajiny, kde žijí. S využitím těchto konceptů a teorií je
tedy pro účely této práce představit užívání drog jako ztělesněné jednání s druhými (angl.
embodied action with others), kdy druzí mohou zahrnovat jak živé bytosti, tak materiální
objekty.
Příkladem aplikace této vztahové perspektivy ve výzkumu užívání drog je studie Newbury a
Hoskins (2010), jejímž cílem bylo porozumět zkušenostem adolescentních dívek, které užívají
pervitin (angl. „crystal meth“). Využili různé metody včetně individuálních rozhovorů a
analýzy fotografií, s jejichž pomocí se dotkly velice komplexních témat. V reflexi jejich
výzkumného procesu autorky popisují svoji prvotní tendenci k zaměření se na „problém“,
kterým bylo v jejich očích užívání metamfetaminu. Z tohoto zaměření se zrodila prvotní sada
témat, ve které se nevyhnuly individualistickému diskurzu. Na druhý pokus, kdy se snažily
držet lépe toho, co jejich respondentky říkaly a na co poukazovaly, potom vytvořily druhou
sadu témat, která byla zcela odlišná. Všimly si, že ačkoliv bylo užívání metamfetaminu pro
dívky významným tématem, nehrálo v jejich životech ústřední roli. Naopak k důležitým
tématům, kterými se dívky zaobíraly, potom patřil například vztah k přírodě, sociální
kriticismus, umění a hudba jako nástroje změny anebo intuice. Autorky na základě své
výzkumné zkušenosti doporučují jak výzkumníkům, tak pomáhajícím praktikům, aby se
snažily hledat porozumění zkušenostem lidí, kteří užívají drogy přímo v kontaktu s nimi, byli
otevřeni všem významům, které se v interakci s nimi rodí a aby při tom reflektovali svoje
předsudky a svá předporozumění.
Dalším výzkumem, který poukázal na vztahovou podstatu jak užívání drog, tak i procesu
ukončování užívání drog, je studie Hughes (2007). Sadou opakovaných rozhovorů různého
formátu (individuální, skupinové, telefonní) s lidmi, kteří užívali heroin, zkoumala procesy,
které užívání heroinu provázejí. Ze získaných dat vyvozuje závěry, že lidé, s nimiž hovořila,
se podíleli na tvorbě a udržování mnohočetných (ne-ukončených a probíhajících) identit, které
byli součástí vztahových konfigurací. Všimla si také, jak jsou tyto identity provázány s tělem,
místem a časem, které patřily k důležitým tématům v rozhovorech s respondenty. Vztahy
s příbuznými, blízkými a přáteli, kteří neužívají drogy, jsou v souvislosti s ilegalitou heroinu
velice omezeny a respondenti na několika místech popisují značné odstřihnutí od těchto sítí a
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naopak úzké připoutání k lidem užívajícím heroin, které však často nepovažují za „opravdové
přátele, spíše za známé“ (Hughes, 2007, s. 682). Při sledování přechodu od identit spojených
s užíváním drog k novým identitám představuje Hughes koncept migrování identity, přičemž
však tento koncept překračuje hranice jednotlivce – stejně tak jako užívání drog je migrování
mezi identitami svázáno s jak s tělem, tak i se vztahy, místem a časem. Zdůrazňuje, že
ukončení užívání drog není spojeno pouze s tím, co chce daný jednotlivec a co je pro to
ochotný udělat, ale také co chce a co je pro to ochotno udělat jeho okolí. V závěru navrhuje
reformulaci významu závislosti: „Závislost může být tudíž považována za závislost na
obstarávání (a přijímání) drog a zároveň za závislost na různorodých konfiguracích uživatelů,
lékařů, podpůrných pracovníků, a tak dále.“ (Hughes, 2007, s. 688).
Tyto dvě posledně zmíněné práce jsou přímou pozvánkou do další – výzkumné – části, ve
které představím svoje zkoumání. V něm využiji konceptualizaci užívání drog představenou
v této kapitole, abych popsal proces ukončování užívání pervitinu bez odborné pomoci.
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5

POZADÍ MÉHO VÝZKUMU

V této části představuji svůj výzkum procesu změny po ukončení dlouhodobého užívání
pervitinu, na kterém jsem pracoval od 15. dubna 2007, kdy jsem napsal první záznam do
svého výzkumného deníku. Prakticky vzato však historie mého zkoumání sahá ještě mnohem
dál, minimálně k období psaní mé diplomové práce, která se zabývala proměnami identity
uživatelů drog po propuštění z vězení (Nepustil, 2006). S celým tématem také úzce souvisí
moje zaměstnání v organizaci Sdružení Podané ruce, o. s. na pozici vedoucího Poradenského
centra Pasáž, které stálo po celou dobu mé práce na výzkumu v pozadí i v popředí – jinými
slovy, bylo důležitým prostorem pro reflexi mého zkoumání a zároveň bylo předmětem
reflexe v průběhu aktivit souvisejících s výzkumem.

5.1

Kontext výzkumu

Jak jsem zmiňoval v předchozí části, proces změny po ukončení užívání drog bez odborné
pomoci je stále málo prozkoumaným tématem. Byla sice prokázána evidence, že jde o velice
podstatný a rozšířený způsob ukončení užívání drog – častější než využití léčebných zařízení
či programů – nicméně podrobné analýze se stále věnovalo málo prací, které se zaměřovali
zejména na individuální úroveň (Klingemann et al., 2001). Důkladnější analýza procesu může
znamenat přínos nejen pro akademickou obec, ale především pro využití v praxi pomáhajících
oborů (Klingemann et al., 2001; Vaillant, 1980).
Přestávání s užíváním některých látek – např. alkoholu, tabáku, marihuany, heroinu – bylo
přitom zkoumáno častěji než s jinými. K opomenutým látkám patří metamfetamin / pervitin,
který nebyl dosud samostatně zkoumán (resp. výzkumy o přestávání s pervitinem bez
odoborné pomoci nejsou v současnosti dohledatelné s využitím databází anglicky a česky
psaných časopisů). V České republice jde přitom o nejrozšířenější látku spojenou
s problémovým užíváním drog a uživatelé pervitinu vyhledávají specializované služby třikrát
častěji než uživatelé heroinu (Mravčík et al., 2012).

5.2

Výzkumný problém a výzkumná otázka

Jak už bylo uvedeno v předchozí části, přestane-li člověk užívat pervitin, aniž by k tomu
využil jakoukoliv odbornou pomoc, lékařská věda to může interpretovat tak, že u něj došlo
k remisi, popřípadě že nebyl primárně závislý, tj. nemocný. Podrobnějším vysvětlením této
změny se lékařská věda primárně nezabývá, protože daný problém leží v obou případech
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mimo oblast léčby. Je však možné pro vysvětlení tohoto procesu využít koncepty současné
sociální psychologie?
Koncept vztahového bytí (Gergen, 2009), který zařazujeme do širšího rámce vztahových
teorií, se odklání od individualistických tradic moderní vědy a pohlíží na lidské jednání jako
na primárně společné a koordinované v rámci mnohočetných vztahů. Léčba závislosti nebo
jiná pomoc odborníků může být z tohoto hlediska jednou ze vztahových možností. Nabízí se
otázky: Jaké jsou další vztahové možnosti? Jak k nim lze získat přístup? Jaké vztahové
možnosti má člověk, který přestává brát pervitin a odbornou pomoc nevyužívá?
Výzkumnou otázku tedy formuluji takto: Jak můžeme s pomocí vztahové perspektivy
vysvětlit proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu bez odborné pomoci?

5.3

Zarámování výzkumu: ontologie a epistemologie

Na obecné úrovni jsem se z velké části držel zarámování kvalitativního výzkumu, jak jej
představují Denzin a Lincoln (2005):
„Kvalitativní výzkum je situovaná aktivita, která umisťuje pozorovatele do světa. Sestává
ze sady interpretativních, materiálních praktik, které svět zviditelňují. Tyto praktiky svět
zároveň proměňují. Mění jej v sérii reprezentací, zahrnujících terénní poznámky,
rozhovory, konverzace, fotografie, nahrávky a osobní poznámky. Na této úrovni vyžaduje
kvalitativní výzkum interpretativní, naturalistický přístup ke světu. To znamená, že
kvalitativní výzkumníci studují věci v jejich přirozeném prostředí a jednotlivým
fenoménům zkoušejí dát smysl, interpretovat je prostřednictvím významů, které do nich
lidé kladou“ (s. 3).
Jako základní výzkumné paradigma jsem zvolil sociální konstrukcionismus. Proces výzkumu
není v tomto smyslu standardizovaná procedura, která (pokud se provede správně) přinese
výsledky, proces samotný je zásadním předmětem výzkumu.:
„Konstrukcionistický výzkumník dělá jednotlivé volby na základě široké škály zájmů
včetně toho, co je pragmatické, co je vnímavé (responsive) k účastníkům výzkumu, jaké
formy zkoumání mohou být nejvíce kompatibilní s účastníky, a tak dále. Výzkumník
vyjasňuje, na základě čeho dělá jednotlivé volby, nikoliv za účelem obhajoby každé volby
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jako „správné“, ale spíše jako prostředek pro odhalení diskurzivní komunity, ze které
vychází.“ (McNamee, 2010, s. 9)
Podle McNamee (2010) spočívá základní ontologická premisa konstrukcionistické
perspektivy v tvrzení, že žádný fenomén neexistuje odloučeně od našich vztahů k tomuto
fenoménu. To znamená, že nemůžeme „vydestilovat“ čistou esenci, podstatu nějakého jevu,
který nás zajímá, ať už jde o jev materiální či nemateriální. Toto pojetí ontologie se blíží
indigennímu výzkumu, který se zaměřuje na studium lokálních a unikátních fenoménů, často
s využitím participativních metod.
„...spíše než že by pravda byla něco, co je „nezávisle stojící“ nebo vnější, realita je ve
vztahu, který má člověk s pravdou. Objekt nebo věc nejsou tedy tak důležité jako vztahy,
které k nim máme. Tato myšlenka může být dále rozvinuta a můžeme říct, že realita jsou
vztahy nebo sady vztahů.“ (Wilson, 2008, s. 73)
Na otázku o povaze poznání, tedy epistemologii, odpovídá McNamee (2010), že to, co víme,
není ani objektivní, ani subjektivní, ale vztahové. Jinými slovy, vědění vzniká ve vztazích a
není možné je od těchto vztahů odtrhnout. Formulovat zjištění potom znamená poměrně
nepřirozeně „zmrazit“ proces vyjednávání významu ve vztahu a sdělit aktuální stav vědění,
které je však nutně neukončené, otevřené dalšímu vyjednávání a změnám. Dále z toho také
vyplývá, že velice záleží na povaze vztahů a na členství v těchto vztazích, protože to může
mít velký vliv na vznikající vědění. Nicméně tato epistemologická pozice je vzdálená
představě, že by bylo možné předložit hotové, uzavřené, obecné, objektivní či subjektivní
vědění. Důraz je zde kladen spíše na lokální poznání respektující kontext a vztahy, ve kterých
vzniklo a vystavené dalším následným proměnám (také viz Wilson, 2008).
Výzkumný soubor

5.4

Chtěl jsem získávat informace přímo od lidí s vlastní zkušeností, tedy od těch, kteří přestali
s dlouhodobým užíváním pervitinu bez odborné pomoci. Na základě doporučení autorů
Klingemann et al. (2001) jsem si stanovil následující kritéria:
-

užívání pervitinu bylo delší než 1 rok

-

pravidelnost užívání po tuto dobu byla vyšší než 1x týdně

-

mezi rozhovorem a dobou posledního užití pervitinu uplynula delší doba než 5 let
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-

v době po posledním užití pervitinu nevyužil člověk žádnou pomoc odborníka
zaměřenou na zvládání situace spojené s ukončením užívání drog

Pro zajištění srovnatelnosti tohoto souboru s lidmi, kteří prošli léčbou závislosti a byli tedy
diagnostikováni jako závislí, jsem se rozhodl, že budu s pomocí dotazníku administrovaného
před rozhovorem retrospektivně zjišťovat, jestli by respondenti splňovali kritéria závislosti dle
MKN-10, tzn. následující (ÚZIS, 2012):
-

silné přáni užít drogu

-

porušené ovládání při jejím užívání

-

přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky

-

priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky

-

zvýšená tolerance pro drogu

Pro tvorbu dotazníku jsem využil dotazník Nešpora, který tato kritéria zjišťuje na tříbodové
škále (Nešpor, 2006).

5.5

Způsob oslovování respondentů

Při volbě způsobu oslovování jsem opět vycházel z doporučení Klingemanna et al. (2001),
kteří zpochybňují běžné postupy jako např. snowball sampling z toho důvodu, že tito
jednotlivci nevytvářejí vzájemně propojené sítě. Jako efektivní způsob oslovení cílové
populace navrhují využití médií, tedy oslovení potenciálních respondentů prostřednictvím
inzerátů. Na základě dalších doporučení výše uvedených autorů (např. zmínit jak finanční, tak
ne-finanční pobídku) jsem tedy sestavil následující inzerát:
Výzkum: 5 let bez pervitinu
V rámci psychologického výzkumu hledáme osoby, kterým se před více než pěti lety
podařilo přestat s pravidelným užíváním pervitinu bez pomoci léčebných zařízení. Výsledky
výzkumu budou využity ke zkvalitnění služeb pro uživatele drog. Za hodinový anonymní
rozhovor

nabízíme

odměnu

200,-

Kč.

Bližší

informace

najdete

na

http://www.podaneruce.cz (v sekci Aktuality), kontakt: Pavel Nepustil, tel. xxx xxx xxx, email: xxxxxxx
Dalším způsobem vyhledávání respondentů byla etnografická terénní práce, která je
doporučována pro vyhledávání obtížně dostupných populací, jako např. rekreačních uživatelů
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drog (Korf, Van Ginkel & Benschop, 2010). Při tomto způsobu získávání respondentů jsem
využíval zejména svých vlastních sociálních sítí, ve kterých jsem kontaktoval osoby, které mi
pomáhali oslovovat cílovou skupinu. Jak už bylo zmíněno, vycházel jsem z předpokladu, že
moje cílová populace netvoří uzavřenou ani propojenou skupinu a je spíše rozprostřena
v celém společenském spektru. O své minulosti spojené s užíváním nelegálních drog veřejně
nemluví (Klingemann et al., 2001) a tak se o ní dozvídá pouze nejbližší okruh blízkých. Touto
metodou jsem se tedy dostával do kontaktu právě s těmito blízkými, kteří mi poté pomáhali
oslovovat přímo členy cílové skupiny.

5.6

Postup realizace rozhovorů s respondenty

Záměr vycházet z přímé zkušenosti lidí, kteří přestali s pervitinem, a zároveň zájem o jejich
vlastní příběh mě vedly k využití narativního interview. Tento způsob rozhovoru vybízí
respondenty, aby vyjadřovali svoje zkušenosti tím způsobem, jak je to pro ně v dané chvíli
nejvíce relevantní, svým vlastním jazykem a zdůrazňováním těch událostí, témat a postav,
která považují za významná (Jovchelovitch & Bauer, 2000). Zároveň počítá s dialogickou
povahou procesu utváření významu, do kterého je zapojen i výzkumník a zůstává vždy
nedokončen (Čermák, 2002; Holstein & Gubrium, 1995), čímž tento způsob zkoumání
rezonuje i se sociálně konstrukcionistickými předpoklady. Vzhledem k tomu, že jsem se ve
svém zkoumání zaměřoval specificky na zkušenost s přestáváním s pervitinem, zajímal jsem
se víc o toto období a tak by se můj formát rozhovoru dal označit jako „fokusovaný“ narativní
rozhovor (Čermák, osobní komunikace, 11. 1. 2008). Ten se tedy pro mě stal základním
postupem při získávání empirického materiálu. S využitím relevantní literatury (Jovchelovitch
& Bauer, 2000; Čermák, 2002, Holstein & Gubrium, 1995, Fraser, 2004; Wengraf, 2001)
jsem rozhovory prováděl v následujících krocích:
5.6.1 Fáze před osobním setkáním
1. Předchozí kontakt: osobnímu setkání předcházel telefonický nebo e-mailový kontakt,
krátké seznámení s výzkumem a prosba o vyplnění dotazníku s informacemi o
drogové kariéře, na základě kterého jsem určoval, zda daná osoba splňuje kritéria
výzkumu (viz příloha).
2. Výběr místa: vycházel jsem z přání či požadavků respondenta (dále jen R); pokud
neměl/a preference, nabízel jsem klidnou místnost bez telefonů či jiných rušivých
elementů (prostory Sdružení Podané ruce popř. spřátelených organizací).
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5.6.2 Fáze osobního setkání
1. Přivítání: od začátku jsem se snažil navodit přátelskou, neformální, ne-hierarchickou
atmosféru, tak aby skýtala dostatek bezpečí pro R.
2. Sdělení o nakládání s informacemi: na začátku jsem jasně sdělil R, že změním jeho/její
základní identifikační údaje (zejména jméno, bydliště, jména dalších osob); dále, že
transkript bude přepsán a využit pro psaní závěrečného textu; nabídl jsem, že
v případě přímých citací zašlu R tyto úryvky k nahlédnutí předem; na závěr jsem R
předal dokument s mým podpisem, kde byly všechny tyto informace obsaženy,
zároveň jsem požádal o souhlas s nahráváním.
3. Objasnění kontextu: otevřeně jsem popisoval svůj záměr disertační práce, krátce jsem
zmínil i svoje zapojení v drogových službách, s tím, že výsledky výzkumu budou
sloužit lidem, kteří se ocitli v podobné situaci, ve které byl/a R. Tím jsem se snažil
vyhnout tomu, co Wengraf (2001) nazývá „wrong framing“, tedy nesprávné
pochopení toho, co se bude dít, které může mít v rozhovoru nežádoucí skryté efekty.
4. Sdělení o době trvání rozhovoru: navrhl jsem dobu rozhovoru 60 minut, a zeptal jsem
se, jestli R má možnost tuto dobu případně o max. 30 min. překročit.
5. Životní křivka (dle Blatný, Čermák, Jelínek, a kol., 2004): na úvod hlavní části
rozhovoru jsem předložil R volný list papíru a obyčejnou tužku s instrukcí: „pokuste
se pomocí jednoduché čáry zobrazit svůj život, tak jak šel“; poté jsem R poprosil, aby
na křivce zaznačil/a významné momenty svého života.
6. Výzva k vyprávění: po nakreslení křivky a zaznačení bodů jsem R požádal, aby mi
svoji křivku představil/a, včetně významných bodů, zároveň jsem řekl, že ze začátku
nebudu příliš zasahovat do jeho/jejího vyprávění.
7. Zaměření na období přestávání: po představení křivky jsem R řekl, že bych se rád
dozvěděl víc o momentech, které provázely přestávání s pervitinem.
8. Moje úloha v rozhovoru: v průběhu rozhovoru jsem nechával R prostor pro jakékoliv
vyjádření, nicméně zaměřoval jsem se specificky na období přestávání s pervitinem
9. Ukončení rozhovoru: ke konci rozhovoru jsem se snažil zavést řeč na pokud možno
neutrální téma, cílem bylo, aby rozhovor skončil pokud možno přirozeně, nikoli
„useknutím“ (Wengraf, 2001).
10. Po vypnutí diktafonu: vyjádřil jsem ocenění a vděčnost za strávený čas, zdůraznil jsem
ještě jednou pomoc ostatním lidem v podobné situaci.
11. Otázka na další spolupráci: zeptal jsem se na ochotu respondenta zůstat v e-mailovém
kontaktu, popř. se sejít ještě jednou.
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12. Předání finanční odměny a rozloučení: předal jsem dohodnutou finanční odměnu
(200,- Kč) a rozloučil jsem se.
5.6.3 Fáze po osobním setkání
1. Debriefing: po odchodu R jsem zůstal v místnosti a sepsal reflexi průběhu rozhovoru;
všímal jsem si především obecného dojmu z rozhovoru, vlastních emocí, začátku,
průběhu a konce interview, své role jako posluchače, propojování příběhu R s mými
vlastními zkušenostmi a s předchozími rozhovory (Fraser, 2004).
2. Zkontroloval jsem nahrávku a uložil ji do zabezpečeného počítače.
Rozhovory jsem sbíral v období od února do května roku 2008, celkově jsem sebral 19
rozhovorů výše uvedeným způsobem. Rozhovory jsem průběžně přepisoval a uchovával je
v počítači chráněném heslem. Další materiály – dotazníky a záznamy z debriefingu – jsem
rovněž uschoval na bezpečné místo.
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Tab. 1 Charakteristiky respondentů (v době konání rozhovoru)
Přezdívka Splnění kritérií

Věk

Vzdělání

Povolání

Aleš

Užívání < 1 rok

26

SŠ s mat.

Číšník

Alice

Ano

26

SŠ bez mat.

Asistent režie, řidič

David

zkušenost PL

28

SŠ bez mat.

Závozník u stav. Firmy

Filip

Ukončení < 5 let 26

ZŠ

Pracovník ostrahy

Jirka

Užívání < 1 rok

27

VŠ

Personální konzultant

Karina

zkušenost s PL

24

SŠ s mat.

Studentka VŠ

Lenka

Ano

28

VŠ

Novinářka

Libor

Ano

25

SŠ s mat.

Obráběč strojů

Luboš

Nesplněna dg

34

SŠ s mat.

Grafik, designér

Lucie

Zkušenost PL

24

základní

Učitelka v mateřské škole

Magda

Ano

23

vysokoškolské

Lektorka angličtiny

Marcel

Ano

29

SŠ s mat.

Asistent ředitele

Martin

Zkušenost s TK

30

základní

Horník

Martina

Nesplněna dg

29

VOŠ

Pracovník drog. centra

Miloš

Ano

33

SŠ bez mat.

Pracovník drog. centra

Mirka

Ukončení < 5 let 25

SŠ bez mat.

Nezaměstnaná

Romana

Odb. intervence

28

SŠ bez mat.

Vedoucí oddělení

Táňa

Odb. intervence

23

SŠ s mat.

Učitelka na ZŠ

Tomáš

Ano

27

SŠ bez mat.

Klempíř, pokrývač

Vysvětlivky: PL = psychiatrická léčebna; dg = diagnóza; TK = terapeutické komunita

5.7

Způsob analýzy

Pro analýzu jsem se rozhodl vybrat pouze rozhovory s osobami, které splňovaly bez výjimky
všechna kritéria včetně toho, že retrospektivně vyhovovaly kritériím pro závislost na
pervitinu. U některých z nich až v rozhovoru vyšlo najevo, že měli např. kontakt
s odborníkem (např. jedna návštěva u psychiatra nebo krátký pobyt na detoxu) a ačkoliv mu
nepřikládali žádný význam, resp. nespojovali s tímto kontaktem nijak změnu, které dosáhli,
rozhodl jsem se rozhovory s nimi pro účely této práce nakonec vyřadit. Zbývajících sedm
rozhovorů bylo předmětem analýzy, kterou jsem prováděl dvěma způsoby:
1. způsob analýzy: „Významné momenty při přestávání“
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Při čtení rozhovorů jsem se v první fázi u každého respondenta zvlášť pokusil identifikovat
momenty, které sám označil jako významné z hlediska procesu změny po ukončení užívání
pervitinu. Vzhledem k tomu, že jsem se na konstrukci těchto momentů v rozhovoru do značné
míry podílel i já – tak jako je výzkumník vždy aktivním spolutvůrcem dat (Tangard, 2009) –
při zaznamenávání těchto momentů jsem – tam kde to bylo smysluplné – zaznamenával i
svoje otázky nebo komentáře. Držel jsem se však především těch výrazů, které použili sami
respondenti. Po identifikaci významných momentů jsem se jim pokusil dát smysl s pomocí
vztahové perspektivy. Pokusil jsem se tedy dané momenty vzájemně propojit s využitím
některých již existujících konceptů ze vztahové teorie. Obě tyto fáze představuji v kapitole
Výsledky.
2. způsob analýzy: „Překvapivé momenty v rozhovoru“
V rámci druhého způsobu analýzy jsem se pokusil zachytit momenty v rozhovoru, které ve
mně probudily obzvlášť velkou zvědavost, překvapily mě nebo mě ještě více vtáhly do
rozhovoru. Inspiroval jsem se v tomto přístupem sociální poetiky Katz a Shottera (1996), kteří
právě tyto momenty považují za zrod nového vědění.
K tomu, abych tyto momenty mohl zachytit, jsem rozhovory znovu poslouchal z nahrávek,
protože tím jsem zvyšoval pravděpodobnost, že zachytím moment, kdy jsem v daném
rozhovoru reagoval spontánněji, přímo na to, co zaznělo nebo co se odehrálo, spíše než podle
nějakého připraveného nebo teoretického modu. Chtěl jsem se tím přiblížit pojetí
dialogických nebo interaktivních momentů, jak je popisuje Shotter (2012):
„Z mého pohledu tedy v lidských vztazích, v našich aktivních, živoucích spojeních
s druhými kolem nás, existují určité zásadní momenty, kdy druhá osoba spontánně reaguje
na výrok (nebo výraz) první osoby – jak aktivním nasloucháním, tak responzivní odpovědí
– aby mezi nimi mohlo vzniknout „živoucí spojení“, moment, který bychom společně
s Bachtinem (1981) mohli nazvat „dialogickým momentem“ – nebo který jsem původně
nazýval momentem „společného jednání“ (Shotter, 1980) a později „interaktivním
momentem“ (Shotter, 1993, s. 2)“ (s. 32).
Když jsem potom tyto momenty zaznamenával, všímal jsem si, že situace, které mě vtáhly,
byly často charakterizovány tím, že jsem se setkal s vyjádřením, které mě nějakým způsobem
oslovilo v souvislosti s mojí prací v Poradenském centru Pasáž SPR. Rozhodl jsem se tedy
39

tyto momenty představit jako poučení, která informovala mojí praxi. Rozčlenil jsem je do
několika skupin a zformuloval jsem i výzvy, které pro mě tyto momenty znamenaly.

5.8

Zajištění „validity“

V rámci kvalitativního výzkumu může být validita, resp. její význam jako je „správnost“ či
„pravdivost“, v rámci některých paradigmat (jako například sociálně konstrukcionistického)
problematickým termínem (Miovský, 2006). Přesto jsem však chtěl nějakým způsobem
ověřit, že můj výzkum bude mít i určité širší využití přesahující rámec uskutečněných
rozhovorů, proto jsem zvolil tři způsoby zajištění „validity“:
1. V průběhu analýzy jsem některé svoje myšlenky, úvahy a propojení se vztahovou
teorií zveřejňoval na svém blogu, kam jsem také zval respondenty, kterých se tyto
momenty týkaly; všechny komentáře jsem evidoval a upravoval podle nich svou
analýzu. Kromě toho jsem posílal všechny dílčí výstupy respondentům e-mailem.
Zajišťoval jsem tak tedy tzv. validizaci respondentem (Miovský, 2006).
2. Uspořádal jsem neformální setkání, kam jsem pozval své kolegy, studenty,
výzkumníky a svoje respondenty a kde jsem prezentoval předběžné závěry mojí
analýzy; po své prezentaci jsem je požádal, aby o tom, co slyšeli, diskutovali mezi
sebou a já jsem si jejich komentáře zaznamenával a zapracoval je do posledních úprav.
Získal jsem takto zpětnou vazbu od lidí, kteří jsou potenciálními čtenáři této práce.
3. Poté, co jsem dokončil první verzi kapitoly Výsledky, jsem se znovu vrátil k přepisům
rozhovorů s lidmi, kteří přesně nesplňovali kritéria, a zkusil jsem navržené procesy
propojit s jejích vyjádřeními; získané poznámky jsem zapracoval do finální verze
kapitoly. Tím jsem si zároveň ověřoval, zda má moje interpretace širší využití – tedy i
pro lidi, kteří nesplňují přesná kritéria pro self-change stanovená Klingemannem
(2001).
4. U několika fenoménů, které jsem při analýze zaznamenal u více lidí, jsem se pokusil o
jednoduchou kvantifikaci napříč všemi 19 respondenty – s cílem zjistit, jestli jde o
fenomén společný všem anebo jestli existují výjimky.
5. Vzhledem ke své práci jsem měl jedinečnou možnost ověřovat svoje zjištění a
interpretace okamžitě ve své praxi při práci s klienty; převáděl jsem tedy svůj výzkum
do praktického vědění (McNamee & Hoskins, 2012).
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5.9

Etika

Zajištění anonymity a důvěrnosti:
-

každému respondentovi jsem předal „Prohlášení o anonymitě a důvěrnosti“ (viz
příloha)

-

anonymizoval jsem veškerá jména, geografické údaje a jiné možné identifikační prvky

-

poslední verzi práce jsem zaslal všem zmíněným respondentům s žádostí, aby mě
kontaktovali, pokud by chtěli kvůli anonymitě něco změnit

Kromě této procedurální etiky jsem také věnoval pozornost mikroetice, etice v akci
(Guillemin & Gillam, 2004) v tom smyslu, že mi záleželo na tom, abych svým výzkumem
nezasáhl nevhodným způsobem do běžného života lidí, se kterými jsem hovořil. Naopak jsem
se jim snažil vyjádřit jednak vděk za jejich ochotu se mnou mluvit a dále i úctu a obdiv za to,
co dokázali. Kdykoliv jsem používal něco z toho, co řekli (např. psaní této práce), dbal jsem
na to, abych to dokázal obhájit i přímo před nimi. K tomu, abych tohoto docílil, věnoval jsem
hodně času – také na základě doporučení Guillemin & Gillam (2004) – reflexi všech kroků.
Sloužil mi k tomu také výzkumný deník, který jsem vedl po celou dobu výzkumu.

41

6

VÝSLEDKY

V této kapitole předkládám výsledky svého výzkumu s lidmi, kteří přestali užívat pervitin bez
odborné pomoci. Z 19 respondentů jsem do analýzy nakonec zahrnul pouze sedm, kteří
splňovali všechna zadaná kritéria bez výjimky (viz výše). Představení každého respondenta
má pět částí:
1. Představení základní výchozí situace před ukončením užívání pervitinu
2. Zobrazení čáry života, tak jak ji respondent nakreslil/a
3. Komentář respondenta, který následoval po jejím nakreslení
4. Identifikované významné momenty
5. Identifikované překvapivé momenty
Po tomto představení následují dvě kapitoly založené na získaných datech. První představuje
konceptualizaci identifikovaných významných momentů s pomocí vztahové teorie, druhá
představuje možnosti uplatnění překvapivých momentů v praxi.
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6.1

Libor

Situace během rozhovoru: Rozhovor jsme vedli v mé kanceláři, kam jsem ho doprovodil.
Probíhal klidně, nerušeně.
6.1.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 15 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 2-2,5 roku
způsob užívání: injekční
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (2x „často“, 1x „někdy“)
další nelegální drogy: marihuana, LSD, extáze
škodlivé následky: „sociální izolace, ztráta chuti zabývat se čímkoliv jiným, vyhazov ze školy,
problémy s rodiči a kýmkoliv jiným mimo okruh narkomanů….!“
bydlení: s rodiči

6.1.2 Čára života

6.1.3 Komentář respondenta
„Tak tady je to určitě do kopce [ukazuje na začátek čáry], že to bylo dobrý. To jsem začal
chodit do školky, do školy. Až na to, že se naši pořád dohadovali a rvali, tak to nebylo ještě
tak hrozný. Byli na tom lidi určitě hůř. A takhle to šlo asi do těch třinácti, sedmé až osmé
třídy v základce. Tam jsem potkal starší kamarády. Zahulili jsme, dali jsme si travku. A
pak - neříkám, že to bylo vyloženě tím, protože potom ty další události byly s úplně jinými
lidmi, ale ke kterým jsem se v podstatě dostal díky tomuhle. Potom to mělo tendenci
upadat, a v těch 15, to mi možná ještě ani nebylo celých 15, takže bych to přitáhl… a
zkusili jsme experimentovat. Ale rozhodně to bylo jako klasický případ, mladý, blbý,
nechtěl jsem být taková ta černá ovce v partě, která řekne ne… Jak se o tom mluví v
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televizi, tak nějak to bylo :-) A pak to šlo takhle hodně z kopce, někdy tak do 17 - to bylo 2
roky, možná 2,5 roku. A tam jsem se rozhodl, že už se to pomalu a jistě dostávalo do bodu,
kdy jednak psychicky jsem to nepobíral, pak různý fyzický problémy, a už to bylo takový
na hranici jako kolapsu, ale spíš duševního kolapsu než fyzickýho. V [městě] byl tehdy
zátah na drogové dealery a to mě vyděsilo natolik, že jsem si řekl, že se toho už nikdy
nedotknu. A od té doby, neříkám, že jsem přestal úplně experimentovat s nějakými
látkami, ale s pervitinem konkrétně to bylo poslední den, prostě poslední kapka, a řekl
jsem si, že raději budu žít, než abych postupně zchátral. Pak už to šlo pozvolna nahoru. A
teď jsem v nějaké době si myslím ... tyhle věci mám sám pro sebe vyřešený, kdo chce, co
chce mi může o tom říkat, vím o tom tak nějak svoje a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že na
tom může být něco dobrýho. Nemyslím si, že ty psychedelický nebo drogy celkově jsou ve
své podstatě špatná věc, ale pro 15ti až 16ti-leté děti to rozhodně není dobré. Ať se vezme
kterákoliv látka. Takhle bych asi popsal ten vývoj.“
6.1.4 Významné momenty z období přestávání
6.1.4.1 Policejní zásah a zatčení některých známých
U Libora došlo k rozhodnutí přestat s drogami poměrně náhle, aniž by o tom dlouhodobě
uvažoval – stalo se to v přímé souvislosti s policejní akcí v místě jeho bydliště, v rámci které
bylo zatčeno několik jeho známých, včetně výrobce pervitinu, a která v něm vyvolala velký
strach z toho, že by mohl být taky zatčen a jít do vězení. V následujících dvou úryvcích
popisuje pocity a myšlenky, které si dnes v souvislosti s touto situací vybavuje:
„V ten den, kdy se to stalo, tak jsme byli na dost brutálním dojezdu, a já jsem byl s
klukem, kterej prodával pervitin. Šli jsme po ulici a potkali jsme dalšího, který mu řekl, že
u něj doma ráno zásahovka vyrazila dveře a že ho prostě hledají benga. Tak jsem mu tak
nějak víceméně pomáhal utéct z toho města. Potom jsem tam zůstal sám a musel jsem se
nějak dostat domů. Celej den jsem seděl u baráku v křoví úplně vystresovanej, na nejvyšší
možnou míru, to jsem měl tenkrát pocit, že to se mnou každou chvíli sekne...
(...) spousta lidí, půlka [města], byla u výslechu. Nezavřeli je, ale informace a tak. Mě
nikdy nikdo z nich nekontaktoval. Tak jsem to bral tak, že je to taková výzva, že příště už
by to mohlo dopadnout taky jinak. Rozhodl jsem se, že do basy se mi kvůli tomu rozhodně
jít nechce.“
6.1.4.2 Nový partnerský vztah spojený s intenzivním pitím alkoholu a novým prostředím
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Po zmíněném zásahu následovalo období necelého roku, kdy byl Libor nezaměstnaný,
intenzivně pil alkohol společně s novou přítelkyní, která většinou útratu platila. Začali
navštěvovat hospodu, kam Libor dříve nechodil a kam nechodili ani lidé, se kterými se dříve
stýkal. Sám popisuje nahrazení pervitinu alkoholem, který mu pomáhal v udržení rozhodnutí
už nikdy neužít žádnou „chemickou drogu“.
„Tím chlastem jsem to nahrazoval docela krutě. Právě potom když byl mozek umrtvenej
tím chlastem, tak ty deprese, ne že by přestaly, to určitě nepřestaly, protože v těch
kocovinách máš hlavu úplně někde jinde, ale jak jsem si řekl, že chemikálií se už
nedotknu, myslím chemických drog, když nepočítám destiláty jako třeba kořalku a tak, tak
toho rozhodnutí jsem se už potom nezbavil.“
„Tam v té hospodě mi to vyhovovalo, protože nikdo po mě nic nechtěl, nikdo nechtěl,
abych se s někým bavil. Jenom jsem tam s nimi seděl. Nechali mě tam v pohodě sedět,
když jsem měl chuť, tak jsem s nimi prohodil pár slov. Většinou tím, že jsem měl moc
času, tak jsem se vožral, pak se nějak dobelhal domů, odpoledne jsem vstal, chvíli se
koukal na televizi a zase ... padla šestá hodina večer a šlo se.“
6.1.4.3 Podpora od matky a nejlepšího kamaráda
Libor se už na začátku vymezil vůči tomu, že by „přestal sám“. Řekl, že nikdy to není tak, že
by člověk přestal sám, že podporu od druhých člověk potřebuje. U něj byl zdrojem podpory
kamarád, se kterým byl v kontaktu od dětství – včetně období, kdy užíval pervitin. Zatímco
v tomto období na něj Libor příliš nereagoval a nechtěl se s ním stýkat, v období přestávání
jeho podporu ocenil. Podobně to bylo s podporou jeho matky: snažila se Liborovi pomáhat
odpoutat se od drog už delší dobu, ale Libor její pomoc odmítal. Po vlastním rozhodnutí jí ale
velice uvítal, jak popisuje níže.
PN: „(...) po tom rozhodnutí přestat, (...) věděl někdo, že přestáváš brát?
„Ten můj nejlepší kámoš, protože s ním jsem byl v kontaktu tak nějak pořád. Ten to věděl,
navštěvoval mě v těch depresích, to byl takovej příjemnější element v těch věcech. Ten a
máma. Nevěděl jsem, jakým způsobem nebo za kým mám jít, tak jsem to řekl mámě, ty
věci, který se staly a že jsem se rozhodl, že se na to vyseru a netknu se toho. Její postoj, ten
byl taky hodně zásadní. Určitě bych si zasloužil, aby se na to vykašlala už dávno, nechala
mě být, ale neudělala to. Nikdy se neotočila zády a to si myslím, že bylo taky důležitý.“
6.1.4.4 Omezení kontaktů s uživateli pervitinu
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Zejména s odstupem času si Libor uvědomil, jak bylo důležité nestýkat se dál s lidmi, se
kterými předtím užíval drogy. Bylo to o to těžší, že se někteří z nich snažili jej aktivně
kontaktovat – především osoby okolo prodejce. Zůstal v kontaktu pouze se dvěma lidmi, kteří
nadále užívali – a ti respektovali jeho rozhodnutí a možná také (dle Liborových slov) přispěli
k tomu, že ho kontaktovalo čím dál méně lidí z komunity uživatelů pervitinu.
„Pak už jsem byl schopnej říct radikálně ne, dejte mi pokoj, vůbec mě takový věci
nezajímají, a zkuste to ještě jednou a dopadne to špatně. Nejenom nějakou domluvou. Ale
kdyby někdo přišel ze začátku, v těch prvních měsících, a otevřel to přede mnou, tak si
myslím, že to by bylo špatně. A to bylo hodně na prd, protože v takovým malým městě
nebylo kam utéct. Ti lidi věděli, kde bydlím, věděli o mně všechno.“
6.1.4.5 Aktivní zapojení se do nové komunity
Jako „zásadní zlomový okamžik“ označuje Libor setkání s lidmi, se kterými se dodnes stýká a
spolupracuje s nimi. Byla to skupina organizující různé kulturní a osvětové akce – koncerty,
přednášky – vydávající časopis s cílem bojovat za lidská práva a práva zvířat. Seznámil se
s těmito lidmi na koncertě, kam se dostal asi rok poté, co přestal brát pervitin, a od té doby se
aktivně zapojil do života této komunity.
„A mě to přišlo strašně úžasný, ti lidi si všechny ty věci dělali sami, snažili se vytvářet
něco, co mělo smysl, a ne třeba pro někoho, ale sami pro sebe. Dělali si vlastní kulturu. A
to byl úplně zásadní zlomovej okamžik, kdy jsem tak nějak přišel na to, že ten život není o
tom, ať na perníku nebo na chlastu, vidět, aby se z člověka stala troska, ale že člověk by se
měl nějakým způsobem bavit, ale aby to neubližovalo. Aby to neubližovalo ostatním, a že
možná na světě jsou věci, který bych mohl dělat, který by mě zajímaly, krom tohoto. Že
stačí jen trošku otevřít oči a koukat kolem sebe. To byla zásadní věc v tom dalším vývoji.“
6.1.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.1.5.1 Nahrazení pervitinu alkoholem jako srozumitelné východisko z dané situace
Ačkoliv se zdálo, jakoby Libor po přestání s pervitinem „pouze“ nahradil pervitin alkoholem,
když jsem to přímo v rozhovoru s Liborem takto pojmenoval, opravil mě – nešlo o nahrazení,
nebylo to vědomé rozhodnutí, spíše to „vyplynulo ze situace“. Spojuje se mi to s konceptem
konfluence (angl. confluence) (Gergen, 2009), který chápe určité jednání jako splynutí celé
řady vzájemně se definujících – materiálních i ne-materiálních - „entit“. Zjednodušeně řečeno,
v dané situaci, kterou popsal Libor, v daném prostředí, s danými lidmi, to byl nejlepší způsob,
jak v rámci stávajících vztahů pokračovat.
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PN: „Říkal jsi, že jsi začal přemýšlet o tom, co budeš dělat - takže jedna věc byla to něčím
nahradit...“
„Ta věc to něčím nahradit... tak nad tím jsem nějak nepřemýšlel, to vyplynulo ze situace.
Začal jsem chodit do hospody, kde jsem se cítil celkem dobře a hlavně jsem neměl moc
náladu se s někým bavit. Třeba věci té psychiky - z toho jsem se dostával ještě dalších
skoro 5 let, nějaká ta sociální fobie, strach vůbec z komunikace s cizími lidmi a takový ty
věci, to si myslím, že byly následky braní, toho pervitinu. Ten tu psychiku úplně změní naruby. Tam v té hospodě mi to vyhovovalo, protože nikdo po mě nic nechtěl, nikdo
nechtěl, abych se s někým bavil. Jenom jsem tam s nimi seděl. Nechali mě tam v pohodě
sedět, když jsem měl chuť, tak jsem s nimi prohodil pár slov.“
Myslím, že v mojí otázce je cítit určitá touha po racionálním vysvětlení procesu, který se
začal odehrávat po zátahu na drogové dealery. Když to zjednoduším, moje představa mohla
vypadat zhruba tak, že člověk přestane brát určitou látku a začne sám – racionálně –
přemýšlet, čím jí nahradí. Libor mě ale z této představy vyvádí tím, že řekne, že to „vyplynulo
ze situace“. Zmiňuje nechuť komunikovat s lidmi, prostředí hospody, alkohol a určité
naladění, které mu „vyhovovalo“, říká, že se tam „cítil celkem dobře“. Přitom znám tento
proces sám ze svého života – když nějakým způsobem změním svoje jednání nebo
každodenní aktivity, často to není na základě racionálního plánu, spíše je to souhra okolností,
které až zpětně dávám nějaký smysl.
Tento moment pro mě byl upozorněním, že při úvahách o druhých lidech často používám
zjednodušená schémata – např. přemýšlím o nich jako o veskrze racionálních bytostech, kdy
každý krok má nějaký důvod nebo nějakou příčinu. Gergen (1999) svým konceptem
konfluence nás upozorňuje na to, že je vždy ve hře mnoho jedinečných materiálních i nemateriálních entit, aktérů a výsledné jednání, ke kterému dojde, nejde ani předpovědět, ani
nejde najít zpětně jedno správné vysvětlení.
6.1.5.2 Partnerská úroveň vztahů a aktivní zapojení jako rysy podpůrné komunity
Libor dlouze popisoval charakteristiky komunity, do níž přišel asi rok poté, co přestal
s pervitinem. Zaujalo mě, jakým způsobem vyprávěl o typech vztahů, které byly této
komunitě vlastní. Byla to jednak určitá rovnocennost, kdy nikdo neměl nadřazenou roli,
všichni měli „svoje problémy“ a otevřeně o nich mluvili, a jednak se na životě této komunity
všichni aktivním způsobem podíleli. Toto zapojení bylo přitom velice různorodé – mohlo jít o
psaní textů, hraní hudby, organizování akcí, přednášení a podobně. Potom řekl, že toto
prostředí samo o sobě nezpůsobilo, že by problémy zanikly, ale že se „lépe snášely“.
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„Psychický problémy jsem měl dál, spoustu psychických problémů, ale už nebylo tak těžký
se s tím vyrovnávat. Protože tam ta kultura byla postavená na tom, že takhle špatně na
psychiku nějakým způsobem tam byl každej, každej tam měl nějaký svoje problémy, svoje
deprese, ale třeba v té hudbě se ty pocity daly vyjadřovat ve všem. Ti lidi psali básně. A
nebyl jsi v tom sám, dostal se ti třeba do ruky časák, to vydával týpek s podobnými
psychickými problémy a přečetl sis jenom o tom, jak žil dřív, teď už to tak moc není, ale z
toho začátku, kdy jsem se o to začal zajímat, tak některý ty fanziny byly fakt osobní. Že ti
lidi si tam vylívali ty svoje vnitřní pocity. Pak už to nebylo tak těžký. Pořád z toho
vyplývalo, že problémy budou, pořád budeš mít nějaký starosti a depresivní věci, ať tak
nebo tak. Šlo o to si to ještě nezhoršovat. A pak nějaká kolektivní identita v nějaké scéně,
nebo jak by se to dalo nazvat, tak to dělalo taky svoje. To ti v podstatě taky pomáhalo.
Vidět se s těmi lidmi, nemusel ses jich bát, protože jsi věděl, že nemají žádný předsudky
takový nebo makový, nikdo mi nikdy neřekl, že jsem debil, že jsem lítal v drogách, hlavně
jsem tam nebyl jedinej takovej. Těch lidí s takovými zkušenostmi tam bylo víc a to bylo ...
jako už to potom nebylo tak těžký se vyrovnávat s věcmi, který bych jinak řešil, že bych se
šel vožrat.“
Liborova slova a pocity, které popisoval, pro mě byly v něčem velice známé, na druhou stranu
jsem si uvědomoval, jak v dnešní společnosti není snadné se s takovou komunitou setkat.
Bruce Alexander (2008) ve své teorii dislokace popisuje nedostatek těchto komunitních typů
vztahů jako podhoubí pro rozvoj závislostí nejrůznějšího druhu a spojuje jej s vývojem
západní společnosti volného trhu. Pocit společenství, sounáležitosti, je něco velice základního
a spíše starého než nového, na co poukazují asi všechna náboženství a filozofie. Např. jak
uvedl autor spirituálních knih Parker Palmer (cit. dle Vanier, 1997 s. 16), „Společenství
znamená především radost být spolu. To znamená a vždy to znamenalo přežití druhu.“
Zaujalo mě především zdůraznění toho, že všichni v rámci dané skupiny / komunity měli
podobnou výchozí pozici, neboli slovy Libora, „ta kultura byla postavená na tom, že takhle
špatně na psychiku nějakým způsobem tam byl každej“. Partnerský / vrstevnický způsob
podpory je rozhodně něco dobře známého z nejrůznějších svépomocných skupin. V této
Liborem popisované komunitě jsem ale navíc měl pocit, že podpora při řešení psychických
problémů byl až vedlejší produkt, že zapojení do této kultury vyžadovalo přihlásit se k cílům,
které přesahovaly jednotlivce i danou komunitu, a aktivně se na jejich dosahování podílet.
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6.1.5.3 Důležitost přítomnosti druhého a připravenosti naslouchat
Libor řekl, že podle něj není možné, aby člověk s drogami přestal „úplně sám“, že vždy
potřebuje nějakou podporu od druhých. Zajímal jsem se o to, jak by tato podpora měla
vypadat a Libor mluvil o tom, že nejde vlastně o nic jiného, než o pouhou přítomnost a
připravenost naslouchat. Jeho máma se snažila být zpočátku aktivní, nabízet různé jiné
způsoby trávení času, ale na to Libor nijak nereagoval. O důležitosti její pomoci mluvil až ve
chvíli, kdy se sám rozhodl pro změnu a máma byla připravena mu pomoci.
„V té době mě chytla za ruku, nebo spíš psychicky že mě podržela. Ona z toho byla možná
zmatenější víc než já, protože sama měla psychický problémy - to má do dneška z toho
rozvodu, nikdy se z toho moc nevzpamatovala, protože fotr jí dělal hnusný věci, hodně
hnusný věci. Ona vůbec nevěděla, co konkrétně by měla udělat. Ale ono už to, že tam byl
někdo, kdo mě chytl za ruku a řekl ti, cokoliv budeš potřebovat nebo o něčem mluvit, tak
tady sedím a můžeš kdykoliv přijít. A to bylo hodně důležitý. Kdyby nebyla nějaká
podpora těch lidí, co jsou okolo, tak ten člověk si myslím ... že každej takovej člověk v
určitým bodě potom buď přímo, nebo nepřímo volá o pomoc.“
Tento moment pro mě byl jedním ze zásadních při úvahách o procesu změny po ukončení
užívání pervitinu obecně. Jakkoliv jsem zpočátku (a i během realizace těchto rozhovorů)
používal termín self-change, tedy sebezměna, to, co řekl Libor, do tohoto konceptu
nezapadalo. Změna, kterou popisuje Libor, není změnou, kterou by mohl člověk udělat sám.
Koncept společného jednání (Shotter, 1993) je vhodným doplňkem. Ačkoliv v momentu, kdy
Libor přestal s pervitinem, kolem něj nebylo tolik lidí, kteří by se do tohoto procesu aktivně
zapojovali, jak poznamenává, i to, že „že tam byl někdo“, bylo velice důležité. Ve všem, co
člověk dělá, potřebuje nějakou odpověď, odezvu, potvrzení, přijetí (Shotter, 2010), a i to
samotné může být významnou – a často i tou nejlepší a nejúčinnější – podporou.
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6.2

Marcel

Situace během rozhovoru: Mluvili jsme spolu ve vypůjčené místnosti školy ve městě, kde
žije. Rozhovor probíhal klidně, nerušeně.
6.2.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 16 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 2 roky
způsob užívání: injekční
frekvence užívání za „typický“ měsíc: 3-6 dní v týdnu
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (v 1 případě „často“, v 1 případě „někdy“, u
ostatních otázek otazníky – při předávání dotazníku říká, že mu nevyhovovala formulace těch
otázek, u pervitinu mu např. nepřijde smysluplné ptát se na tělesné odvykací potíže)
další nelegální drogy: heroin
škodlivé následky: neuvádí
bydlení: s rodiči

6.2.2 Čára života
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6.2.3 Komentář respondenta
Vývojová spirála, občas to rameno je níž, občas je výš. Takže v některé fázi, když je ta spirála
vyšší, to rameno je níž, ale přitom se to stále vyvíjí.
PN: „Hm... to je zajímavý...“
„Vývojová spirála :-) Pokud chcete čáru ...“
PN: „Ne, ne, to takto může být.“
„Jinak bych opravdu musel přemýšlet nad každým rokem života a dělat sestupný a vzestupný
graf, to bych tu hodinu tímto tady strávil celou :-)“
PN: „Takto je to pro vás i výstižnější?“
„Ano, tato vývojová spirála je pro mě výstižnější.“
PN: „Mohl byste mi tam ještě zkusit vyznačit nějaký významný body, momenty, události v tom
vašem životě?“
„Tak toto je jeden z těch nejdůležitějších .... /píše/ .... může to takto být?“
PN: „Poprosil bych vás, kdybyste mohl říct něco víc o těch jednotlivých bodech. Nebo i o té
spirále, kdybyste mě mohl tím životem provést s pomocí těch bodů.“
„Tady je narození, spirála stoupá vzhůru, jelikož sladká nevědomost dětství nevnímá žádné
problémy. Potom spirála začala klesat, už jsem začal vnímat rozpory mezi rodiči a tak, pak to
kleslo do bodu, kdy se rozvedli, načež nastalo nějaké uvolnění, svobodnější život - tady jsem
to udělal obráceně, mělo by to být přehozený...Tady jsem se do toho zamotal, to jsem měl
obrátit a udělat to úplně jinak. To je jedno ….. Potom osobní svoboda, kdy se to zvrtlo právě
k těm drogám, kde potom začala spirála klesat. A na nejnižším bodu toho oblouku bylo právě
to dno závislosti. Tady jsem se odpíchl, začalo to stoupat, .... až do té současnosti. :-) Přece
jenom už je to nějakých 11 let.“
PN: „11 let od jaké chvíle?“
Od chvíle, kdy jsem přestal s tvrdými drogami.
PN: „A dalo by se to tady nějak zaznamenat, nemusí to být body ... ano, to je ideální. Ten
moment, kdy jste přestal, to bylo tady někde mezi těmi 2 body?“
Ano to bylo vlastně v osmnáctém .... Teď jsem z toho zase udělal čmáranici :-)
6.2.4 Významné momenty z období přestávání
6.2.4.1 Momenty uvědomování si „bídné situace“
Marcel sám rozdělil svoje období užívání drog (kromě pervitinu užíval také heroin – buď tyto
dvě drogy střídal, nebo je užíval i současně) do třech fází: v první užíval „pro zábavu“, druhá
51

se vyznačovala užíváním „ze závislosti“ a třetí nazval „abych si to znechutil“. V tomto třetím
období už Marcel vnímal negativně důsledky, které mu drogy přinášejí (např. „kdy už člověk
pro sehnání dávky udělá cokoliv“) a uvažoval o přestání. Nebyl to jeden konkrétní moment,
ale spíš více okamžiků „sebeuvědomování“.
PN: „Teď bychom se mohli dostat k tomu bodu, kdy k tomu rozhodnutí došlo, co tomu
předcházelo? Kdy padlo rozhodnutí, že skončíte?
„Nevzpomínám si na nějaký konkrétní rozhodnutí, spíš to vyplývalo z toho celkovýho
plynutí, že už jsem si začal uvědomovat svou – dalo by se říct – bídnou situaci. Vlastně
jsem si to čím dál víc začal znechucovat a uvědomovat si takový ty hry závislosti v té
mysli, že třeba to není ani moje vůle, ale prostě jenom nějakej blbej koncept v mysli, kterej
se tam uhnízdil a tím stereotypem toho zlozvyku závislosti se pořád udržoval. Začal jsem
si to tak postupně všechno uvědomovat.“
6.2.4.2 Užívání konopí jako způsob překonání období po vysazení „tvrdých drog“
Marcel přestal s užíváním obou „tvrdých drog“ – pervitinu i heroinu – zároveň. Explicitně
zmiňuje, že v tomto období mu nejvíce pomohlo konopí, které kouřil například v době, když
si byl zvyklý jít kupovat pervitin.
„Tak vlastně takový největší pomocník k tomu, abych s tím přestal, bylo konopí. Který mi
vlastně pomohlo překonat dalo by se říct ty abstinenční období, nebo potom i ty psychický
nutkání k těm tvrdým drogám. Takže vlastně prakticky, když jsem měl koupit pervitin, tak
jsem si radši koupil konopí. Tímto způsobem ...“
6.2.4.3 Zpřetrhání vztahů s lidmi užívajícími drogy
Jako důležitý vědomý krok zmiňuje Marcel „odtržení“ od tehdejších známých a přátel, kteří
užívali drogy. Vycházel přitom už z dřívějších zkušeností, kdy také zkoušel přestat, ale od
těchto lidí se nevzdálil, doufal, že přestanou taky. To se ale dařilo pouze velice krátkou dobu,
potom začali všichni zase drogy užívat. Při posledním pokusu se tedy rozhodl udělat tento
krok sám:
„Vyházel jsem všechny kontakty, vymazal, a přestal jsem se s nimi stýkat. Aby mě to
nelákalo. Protože jsem věděl, že oni s tím stejně nepřestanou. Nejdůležitější bylo odtrhnout
se od toho prostředí, a díky té marihuaně nebyly ani nějaký extra velký problémy s tím
odvykáním.“
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6.2.4.4 Nový okruh známých
Postupně si Marcel začal utvářet nový okruh známých, přičemž s někým se potkal na
koncertě, s někým se znal ze základní nebo střední školy. Popisuje to jako kontinuální,
přirozený proces.
„... přeorientování se na jiné známé, kteří se zase v té době končení objevili, tak jsem se
začal stýkat s nimi a tak. Přirozeně to přešlo. Přirozeně odezněla ta stará feťácká skupina a
přirozeně jsem přešel na jiné známé.“
6.2.4.5 Nový pohled na život
V době přestávání popisuje Marcel také „změnu pohledu na život“, kterou procházel
v souvislosti s knihami, které mu v té době „začaly chodit do rukou“ a kde nacházel odpovědi
na různé otázky, včetně podstaty závislosti, fungování psychiky, a podobně. Definuje tento
způsob pohledu na život jako něco „na pomezí mystiky, spiritismu, esoteriky, a podobně“.
S tím se spojovaly také nové vztahy s lidmi, které lákal podobný směr uvažování a pohledu na
život:
„Ano, mám kolem sebe takové lidi. Vlastně už v tom období po tom odvyknutí začali se v
životě objevovat zase v tomto směru náhledu na život blízcí lidé. Neměli tu zkušenost
závislosti, ale dospěli k tomu zase jinými životními věcmi.“
„Není to žádná konkrétní škola nebo hnutí, spíš během toho období jsem prostudoval x
různých filozofických směrů a podobně. Nejsem vyhraněnej, že by jenom tohleto nebo
tohleto. Protože pokud to má opravdovej základ, tak ten základ musí být v každým směru.
Takže spíš takovej univerzalismus.“
6.2.4.6 Dokončení střední školy
Poté, co Marcel přestal s užíváním „tvrdých drog“, dokončil si střední školu, kterou v době
užívání drog přerušil. Jak sám říká, po přestání s drogami si uvědomil, „že i toto je důležité“.
6.2.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.2.5.1 Ne-vybavení si jednoho momentu „rozhodnutí“ nebo „bodu zlomu“
Když jsem se Marcela ptal na moment, kdy se rozhodl, nebo který byl v přestávání ten
důležitý, nedokázal žádný takový najít. Říkal, že si jej nevybavuje a dodal: „spíš to vyplývalo
z toho celkovýho plynutí“. Spíše než bod obratu tedy Marcel popisuje období zvýšené
sebereflexe, které vyústilo v opuštění tehdejších známých a vysazení některých užívaných
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látek. V této souvislosti pro mě bylo také zajímavé, že bod „konec drog“ na čáře zaznačil až
ve chvíli, kdy jsem se na tento moment začal já vyptávat.
PN: „Teď bychom se mohli dostat k tomu bodu, kdy k tomu rozhodnutí došlo, co tomu
předcházelo? Kdy padlo rozhodnutí, že skončíte?“
„Nevzpomínám si na nějaký konkrétní rozhodnutí, spíš to vyplývalo z toho celkovýho
plynutí, že už jsem si začal uvědomovat svou – dalo by se říct – bídnou situaci. Vlastně
jsem si to čím dál víc začal znechucovat a uvědomovat si takový ty hry závislosti v té
mysli, že třeba to není ani moje vůle, ale prostě jenom nějakej blbej koncept v mysli, kterej
se tam uhnízdil a tím stereotypem toho zlozvyku závislosti se pořád udržoval. Začal jsem
si to tak postupně všechno uvědomovat.“
Tento moment je pro mě takto zpětně zajímavý tím, že by mě o něm zajímalo slyšet víc:
například jak probíhalo ono „znechucování“, jak dospěl k poznání o „blbým konceptu
v mysli“, kdo – nebo možná spíš jaké hlasy, jaké části Marcela – se na tomto procesu podíleli.
Marcel byl však jedním z těch, kteří po rozhovoru už nereagovali na další pokusy o kontakt
(což byla také legitimní možnost, kterou jsem nabízel). Samotné zjištění, že nešlo o jeden
moment rozhodnutí, ale spíše o celý proces plný reflexí, uvědomování a rozvíjení nových
myšlenek, bylo pro mě ale velice zajímavé.
6.2.5.2 Společné přestávání s přítelkyní
Marcel zmínil, že na konci období užívání drog začal chodit s přítelkyní, se kterou potom i
přestával, nicméně nezmiňuje jí v souvislosti s podpůrnými vztahy, ani nevyzdvihuje její
přítomnost jako důležitou z hlediska úspěchu vysazení drog. Říká, že celý proces inicioval on.
„Volil jsem ho já, ani si nevybavuju, že bych jí to nějak nutil. Ona na tom nebyla v té době
zas tak špatně jako třeba já. Možná to bylo opravdu o tom mém rozhodnutí a o tom mém
konání, o tomto způsobu.“
Tento moment mě překvapil a zaujal už z toho důvodu, že „přestávání v páru“ je často
v zařízeních pro léčbu drogových závislostí hodnoceno jako velice rizikové a páry do
oficiálních zařízení (tedy těch, které mají certifikaci Rady vlády) nemohou vstoupit. I tento
moment by bylo zajímavé prozkoumat víc v následném rozhovoru, protože to působilo tak, že
zmíněná přítelkyně se k Marcelovi připojila zrovna v období plném změn – začali spolu
chodit v době, kdy končil s drogami, a rozešli se v době, kdy maturoval.
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6.2.5.3 Nesoulad s masovou společností
Když jsem položil Marcelovi otázku, kdy začal cítit, že už vede normální život, odpověděl mi,
že takový pocit asi nebude mít nikdy. Pak dodal, že odmalička měl dojem, že nezapadá zcela
do většinové společnosti, především v tom smyslu, že většina lidí „nejde tolik do hloubky“, co
se týče například různých aspektů psychiky. V tomto také zmínil přínos drog – že mu
umožnily otevřít nové možnosti vnímání. V tomto smyslu je pro něj zkušenost s drogami
„předností, kterou se člověk nechlubí“.
PN: „Když jsme teď mluvili o tom období, které následovalo těsně potom, co jste přestal,
můžete nějak rozdělit ta další období, které následovalo, nebo i těch 10 let?“
„Dokončení školy, potom už držení se normálního standardního způsobu života, práce...“
PN: „Byl někdy takový moment, kdy jste si říkal, teď už žiju normální standardní život?“
„Tento pocit asi nebudu mít nikdy, ale ne zapříčiněný nějakým obdobím závislosti :-), to je
spíš tak jako celoživotní, odmalička.“
PN: „Nevnímáte to tak, že byste byl jako ostatní?“
„Jako většina moc nejsem, protože masová většina nepřemýšlí o věcech do nějaké hloubky
nebo se nezamýšlí nad různými aspekty - třeba fungování psychiky, mentálem a podobně.“
„(...) ty drogy v té době byly něco, co otevíralo nějaký nový rozměr, nebo nové možnosti
vnímání. Právě proto se mi to v té době tak zalíbilo, že to byl do jisté míry nějaký únik z
toho normálního, pro mě tehdy těžkého života.
(...) je to zase moje životní zkušenost, o kterou jsem bohatší než oni [lidé, kteří neužívali
drogy]. Zase mi to dalo pochopit různé aspekty fungování života, psychiky, myšlení a
podobně, do takové hloubky, kterou třeba oni si normálně nedokážou uvědomit, protože
vlastně tuto zkušenost nemají.“
Tato interakce mezi námi pro mě zajímala hned dva zajímavé momenty: jednak upozornění na
to, že o období užívání drog musím uvažovat v souvislosti celého života, brát jej jako součást
určitého způsobu jednání souvisejícím možná i se vztahováním se k celé společnosti; a jednak
možnost vnímat období užívání drog jako obohacující a rozvojovou zkušenost.
Při prvním momentu jsem si vybavil výzkum Anderson a Mott (1997), kteří zjistili, že začátek
užívání drog často souvisel s pocity marginalizace. Uvědomil jsem si ale, že když jsem četl
tento výzkum, marginalizace pro mě měla nádech něčeho nechtěného – ve smyslu, že se
člověk cítí vyloučen ze společnosti, do které ale chce patřit. Nicméně Marcel mě přivedl ještě
na jiné vnímání tohoto slova – dalo by se možná říci „dobrovolná marginalizace“ – tzn.
záměrný odstup od většinové společnosti, která na člověka působí např. povrchně.
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Druhý moment mi připomněl Gergenovu konceptualizaci multi-bytosti resp. mnohobytí.
Podle něj nám různé vztahy, kterými za život procházíme, zanechávají určitý potenciál pro
jednání. Z výroku Marcela je patrné, že v období užívání drog rozvinul určitý potenciál, který
je pro něj významný i v současné době. Jinými slovy, kromě poškození způsobených
užíváním drog může dané období přinášet i mnoho rozvojových možností do dalšího života.
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6.3

Alice

Situace během rozhovoru: Seděli jsme v kavárně, kde byl zrovna poměrně velký provoz, což
vedlo na jednu stranu k pocitu většího bezpečí, na druhou stranu bylo někdy špatně slyšet a
mohlo to způsobovat potíže při soustředění.
6.3.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 16 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 4 roky
způsob užívání: injekční
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (ve 4 případech „často“, v jednom případě
„někdy“)
další nelegální drogy: „heroin, marihuana, v době užívání pervitinu jsme si dali v podstatě
vše, k čemu jsme se dostali, např. ketamin, LSD,...“
škodlivé následky: „škola šla stranou, rodina taky"
bydlení: s rodiči, bratrem a sestrou

6.3.2 Čára života

6.3.3 Komentář respondentky
„Já to vezmu odzadu. Práce, dvě práce, ty jsou pro mě důležitý, protože jsou dobrý. A tady
je období, kdy jsem jezdila na koni. To mě taky bavilo. To bylo pro mě hodně dobrý. To je
v podstatě tady, kdy jsem brala ty drogy [ukazuje mezi 16 a práce] a pak už to šlo jenom
líp.“
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„(...) ještě bylo pro mě hodně důležitý, když jsem se jako odstěhovala. Takže ještě to sem
napíšu. [píše byt] Odstěhovala jsem se vlastně od rodiny, kdy jsem se konečně finálně
osamostatnila.…“
„Od té doby, co jsem s tím vlastně skončila, tak to šlo vyloženě nahoru. A před tím to bylo
všechno stejný. Aha ... to jsem nakreslila špatně, tady to bude 17, i když jsem ty drogy
brala do 21. Asi pak už to bylo jenom lepší. No, není to úplně ... 
A současnost je tady na tom konci?
Současnost je dobrá. Jsem celkem spokojená.
Teď bych vás poprosil, jestli byste mi mohla o té čáře a o těch bodech říct ještě něco víc.
Dobrá, tak já to shrnu. Začala jsem někdy v patnácti, což bylo docela brzo. My jsme ještě
neměli občanku, takže ještě před tím, než nám bylo patnáct . Začala jsem heroinem,
trávu a nějaký tripy na škole. A pak na to přišla máma po pár měsících, takže to nebyla
žádná těžká závislost s tím heroinem. Začaly jsme právě jezdit na ty koně. Máma to nikdy
neřešila přes nějaký…, maximálně psychology to jo, ale nikdy to neřešila přes nějaký
léčebný ústavy nebo tak něco. Jezdily jsme spolu na koních, takže jsem byla asi rok tak
jako že v pohodě a pak jsem se k tomu tak nějak postupně vracela. Až do těch 21, 22 let.
Pak jsem přestala, že už toho bylo moc na mě. A já jsem měla vždycky štěstí na práci.
Nikdy jsem nevěděla, co chci dělat, ale vždycky jsem věděla, co zhruba chci, a nikdy jsem
nebyla ochotná dělat nějaký práce v Tescu za devět tisíc, no tenkrát to bylo za šest tisíc.
Takže jsem přes známou dělala asistentku produkce. Byly to takový nárazovky, ale bylo za
to docela dost peněz. Tak jsem se z toho postupně nějak vyhrabala, dostala jsem se ke své
momentální práci, což je v televizi a plus ještě řídím, protože mě baví řídit.“
6.3.4 Významné momenty z období přestávání
6.3.4.1 Neshody v partě
Za hnací motor svého odklonu od pervitinu označila Alice nespokojenost s lidmi, se kterými
v té době byla a se kterými měla také spojené užívání pervitinu. Uvedla několik příkladů, kdy
se tito lidé v její přítomnosti dopustili krádeží – a to i mezi sebou. Alici to vadilo, přestávala
se cítit v takovéto společnosti dobře. On sama sice vzala některé cennosti svým rodičům – což
jí zpětně mrzí – ale nechtěla se ničeho takového dopouštět u cizích lidí. Jako první zlomový
bod tohoto typu označila Alice situaci, kdy jí lidi z party nedali peníze za její prodaný telefon:
„... já už potom jsem se s nimi normálně hádala. Sebrali mi telefon... pravda, kterej jsem
našla, nicméně byl dobrej... ne, oni mi ho nesebrali... Takhle: my jsme se dohodli, že ho
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prodáme. A že potom ty peníze mi dají zpátky. To se samozřejmě nestalo a oni pak za
mnou přišli, čau, hele, tohle .. a já jsem je posílala do háje a řekla jsem buďto telefon nebo
... co chcete. Už jsem prostě měla takovou…, fakt jsem je nechtěla vidět, možná to byl
první zlomovej bod.“
6.3.4.2 Partnerské soužití s uživatelem kokainu a intenzivní pití alkoholu
Několik měsíců poté, co se Alice odpojila od party, se kterou užívala pervitin, začala chodit
s novým přítelem, se kterým zároveň pracovala v baru. Pili spolu ve velké míře vysoké dávky
alkoholu, často ve vícedenních tazích.
„První rok jsme spolu prokalili, chlastali jsme. Dělali jsme v baru – výbornej bar, ale… to
bylo takový jako… to mi možná taky nahradilo ten perník… že jsme všechno prolili, celej
rok… (...) Ale pořád jsem to brala jako od těžšího k lehčímu, pak k ještě lehčímu, až
třeba...“
Po nějaké době zjistila, že její přítel prodává kokain a příležitostně jej i užívá. To byl jeden
z důvodů, proč se s ním po třech letech rozešla – uvědomila si, že se opět ocitá ve společnosti
člověka, který má podobné rysy s lidmi, se kterými se před pár lety rozloučila.
„Já jsem si říkala, že jsem se zbláznila, ty vole, proč jsem přestávala s drogama abych si
pak našla frajera, kterej v tom jede tímto stylem.“
6.3.4.3 Změny v primární rodině a stěhování
Alice žila po celou dobu svého užívání pervitinu s oběma rodiči, bratrem a sestrou. Mezi
rodiči byly konflikty – Alice to dává do souvislosti s tím, že její otec pil a její matka byla na
péči o rodinu a domácnost sama. Nicméně jak ona, tak její sourozenci měli lepší vztah k otci,
matku měli spíše „za tu zlou“. V době, kdy Alice přestávala s pervitinem, se v rodině stalo
více větších změn. Rodiče se po dvaceti letech soužití vzali – z praktických důvodů ohledně
nájemních práv k bytu – nicméně krátce potom se Alčina matka odstěhovala. Zanedlouho se
odstěhovala i Alice do svého vlastního bytu. Odstěhování matky spojuje Alice se zlepšením
rodinných vztahů, svoje odstěhování dává do souvislosti s tím, že přestala s pervitinem.
„... pro mě bylo určitě nejdůležitější to, že už jsem nebyla pod takovým dohledem rodičů,
protože už mi bylo těch 20, nebo 21. A že jsem se mohla …, že mě nikdo k tomu nenutil,
protože by mě k tomu nikdo nepřinutil. Takhle zpětně v tom věku. Takže jsem si k tomu
prostě asi mohla dojít sama.“
6.3.4.4 Holotropní dýchání
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V době, kdy Alice už delší dobu nebrala pervitin, ale žila s přítelem, se kterým hodně pila
alkohol, začala chodit na holotropní dýchání. Spojuje s tím svůj seberozvoj a orientaci v
životě – utřídění myšlenek, srovnání priorit.
„(...) začala jsem na to [holotropní dýchání] chodit s tím, že ne že to jednou nebo dvakrát
zkusím, ale že si prostě dám dlouhodobější několikaměsíční kúru. A byla jsem asi
desetkrát nebo jedenáctkrát po sobě dýchat. To mi hodně pomohlo. Během toho jsem se
rozešla s tím frajerem, koupila jsem si auto, poprvé jsem se odstěhovala od rodiny (tam
jsem se pak musela vrátit), to mi hodně pomohlo. To jsem nějak zapomněla zmínit.“
6.3.4.5 Formální i neformální studium
Během užívání pervitinu Alice přestala chodit na střední školu. Poté, co s drogami přestala, se
do školy vrátila a získala výuční list. Poté usilovala i o získání maturity, to ale musela
z časových důvodů odložit, podařilo se jí to až po osmi letech. Kromě tohoto formálního
studia četla i hodně knih, včetně filozofické a buddhistické literatury.
„... nakoupila jsem si knížky, řekla jsem si, že přečtu hromadu knížek, že se něco naučím.“
6.3.4.6 Ne-stereotypní práce
Alice příležitostně pracovala už v době užívání pervitinu – jako prodavačka v obchodě
s oblečením – ale za významný moment označila (i na čáře života) až práci v televizi, kterou
získala až několik let poté, co přestala s pervitinem. Kromě této práce měla ještě jednu – ke
které využívala vlastní auto koupené na splátky – a právě kombinace těchto dvou prací jí
uspokojovala – tím, že to nebyl stereotyp. Zdůrazňovala, že důležitou charakteristikou těchto
zaměstnání bylo, že je nedělala kvůli tomu, že musí pracovat, ale že jí tato konkrétní práce
bavila a chtěla jí dělat.
„Makat člověk musí, s tím se musí smířit. Aby neměl tendence se vracet k drogám, měl by
mít práci, která ho uspokojí. Když ji nemá, tak to přispívá k nasranosti toho člověka, jak je
člověk zvyklej být naštvanej na něco a tak.“
6.3.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.3.5.1 Ukončení užívání pervitinu jako vedlejší produkt úsilí o změnu sociálního okolí.
V první části rozhovoru jsem Alici položil otázku, kdy se rozhodla „s tím“ seknout, přičemž
jsem „tím“ myslel užívání pervitinu. Ona mě ale ve své odpovědi sdělila, že neudělala
rozhodnutí přestat s drogami, ale spíš odpojit se od lidí, se kterými se v té době pohybovala.
„Pak přišel nějaký moment, kdy jste se rozhodla, že s tím seknete?
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Ano, mě to sralo už hodně dlouho, teda pardon  Mně vadili ti lidi kolem mě. Já jsem
nikdy nebyla takovej, že bych okrádala - rodičům jsem ukradla zlatý řetízky a tak, to jo, na
to moc pyšná nejsem, ale stalo se. Ale že bych okrádala jiný lidi nebo tak, to ne. Ale byla
jsem s takovou partičkou grázlů. Pak už mi to fakt vadilo, vadilo mi jednak jak vypadám,
to, že si před kamarádama položíte mobil a přijdete o něj, takový ty věci. Já jsem s tím
chtěla ne že vyloženě přestat, ale asi se mi to uleželo v hlavě, že jsem kolem sebe nechtěla
takový lidi. Nevybavuju si nějakej moment, kdy jsem se rozhodla: tak a teď už si nedám.
Asi to pomalu vyznívalo do ztracena, až jsem prostě ....
Takže jste se spíš chtěla odpojit od těch lidí než že byste chtěla přestat s pervitinem?
Já jsem to měla hodně spojený s lidma kolem sebe, než s tím, že já si nějak ničím zdraví
nějakou drogou.“
Tento moment mě upozornil na to, že jsem pracoval s předpokladem, který není automatický.
Totiž že se člověk musí racionálně rozhodnout, že přestane s drogami, aby potom opravdu
dlouhodobě a udržitelně přestal. Tento předpoklad se vyskytuje například i v analýze
Biernackeho (1986), kterou jsem se hodně inspiroval. Alice mě ale navedla na myšlenku, že
to rozhodnutí se nemusí týkat pouze užívané látky, ale spíše širšího sociálního kontextu, ve
kterém se dotyčná osoba cítí nepohodlně, nepříjemně, a pokud se povede tento kontext
opustit, může vlastně přirozeně dojít i k tomu, že přestane užívat drogy, protože v novém
kontextu nemusí být tato činnost smysluplná, relevantní. Navíc je zajímavé, jak k těm
pocitům nepříjemnosti, nepohodlí, dochází. Zde Alice zmiňuje s příhodu s ukradeným
mobilem, jinde říká, že šlo o různé drobnosti. Připomíná mi to něco, co John Shotter (2010)
popisuje jako disquiets – momenty neklidu, znepokojení, kdy cítím, že „se něco děje“, ale
nedokážu to zcela pojmenovat – přesně takové momenty mohou být prvotním impulzem
rozsáhlé změny.
6.3.5.2 Hledání důvěry
Když Alice uváděla, že jí vadilo konkrétní chování dané skupiny lidí, jako například krádeže
věcí, nevracení dluhů, tak kontrastovala tyto okamžiky s potřebou vztahů založených na
důvěře.
„... chtěla jsem mít jakože pohodu, když sedíš s někým, kalíš s někým, tak že prostě jste
fakt jako kámoši, jste známí, víš, takový jako nemusíš toho druhýho hlídat nebo tak něco,
... a mezi těma smažkama prostě žádná taková důvěra jako není a pokud je, tak je to
dočasný nebo tak, tohleto prostě nejsou situace, nebo není to to, v čem by člověk podle mě
chtěl žít...“
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Zaujalo mě to i v souvislosti s tím, že o důvěře také Alice mluvila v souvislosti s rodiči,
například při setkáních s otcem, jehož důvěru nechtěla zklamat, a tak vždy na schůzku přišla.
Říkal jsem si tedy, že důvěra je možná něco hodně důležitého v životě Alice – na čem jí
záleží. Přičemž ve větách, které uváděla, chápu její vnímání důvěry jako takovou formu
vztahu mezi lidmi, která umožňuje cítit se bezpečně, kdy se člověk nemusí obávat, že mu
druhý bude chtít ublížit nebo jej nějak poškodit. Aniž bych chtěl zobecňovat, mohu jen
konstatovat, že i pro mě jsou takové formy vztahů důležité.
6.3.5.3 Uvědomování si nespokojenosti s vlastní situací jako cesta ke změně.
Alice popsala svou cestu ke změně tak, že si postupně uvědomovala, co nechce a tím se od
toho začala vzdalovat. A to se netýkalo jen pervitinu nebo lidí s ním spojených, ale i dalších
změn v životě – popsala to jako obecný rys toho, když něco ve svém životě mění.
„Nevím, myslím si, že člověk, když se tím nějak propírá v té své psychické závislosti, a
samozřejmě to nepovažuje za nějakou závislost, ale už jen o tom tak, že si uvědomuje, že
to hodně ovlivňuje jeho život, tak že než o tom přemýšlí konkrétně, tak to nějak postupně
odeznívá.“
Toto vyjádření pro mě bylo velice nové, když jej Alice řekla, nicméně postupem času se mi
začíná zdát jako poměrně smysluplné a především moudré. Opět mě to vrací k Shotterovu
konceptu momentů neklidu, znepokojení, které před-znamenávají, že něco není v pořádku –
ještě nevíme přesně s čím, ale víme, že s něčím, co se děje, jsme nespokojeni. Představuji si
tedy to, co říká Alice, podobně: jako pocity určité nespokojenosti, které mohou vytrysknout
pouze na jeden moment a aniž by bylo možné je definovat, tak zase zmizí...
6.3.5.4 Pocit otevření nových možností a rozvíjení schopnosti nahlížet realitu z různých úhlů
pohledu
V jednom momentu jsme mluvili o dobrém pocitu Alice, který nastal při uvědomění, že to
zvládla. Říká, že viděla spoustu možností a i kdyby dělala stejnou práci, měla pocit, že může
něco změnit. V jiném místě Alice také zmiňovala, že se naučila dívat na věci z různých úhlů
pohledu.
„Moh by to bejt takovej pocit, že najednou můžeš jakoby všechno. Jakože právě ta
možnost toho výběru... a i když si vybereš pokračovat ve stejný práci, tak prostě už je tam
něco... už jako vidíš, no. Předtím prostě... předtím seš za záclonou, nebo zaslepenej,
nebo....“
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„Takže jsem se naučila důležitou věc, že můžu změnit ten svůj náhled na danou věc. Furt
já mám zarytej nějakej pohled na něco, ale zkusit najít nějakej jinej ten pohled nebo se nad
to povznýst a kouknout se na to ne tím svým mozkem kterej jako má taky nějaký svý
modely, podle kterejch jede a podle kterejch hodnotí věci nebo tak...“
Tato vyjádření mě umožnila představit si stav, kdy člověk prožije nějakou větší životní změnu
a to mu umožní uvědomit si, že se změnit dokáže. Napadlo mě u toho, že samotný takový
pocit musí být velikým potenciálem pro případnou další změnu. Jinými slovy, další změna už
by mohla být postavena právě na tomto zjištění – že to jde, že se člověk může změnit, že má
prostor pro výběr. Navíc, pokud člověk zažije změnu související s přechodem mezi dvěma
dramaticky odlišnými světy, které každý legitimizují realitu různým způsobem, může potom
možná lépe rozumět různým pohledům a perspektivám na svět, což je, jak ukazuje příklad
Alice, velice užitečná věc pro každodenní život.
6.3.5.5 Nové vyhlídky do budoucnosti
S Alicí jsem byl ze všech respondentů nejvíce v kontaktu – bylo to zejména proto, že mě
v jejím příběhu zaujalo víc momentů, kterým jsem chtěl lépe porozumět a také mě oslovily
některé její názory na celkové téma přestávání s drogami. Nejdůležitější byla ale její ochota
být se mnou nadále v kontaktu a sdílet i svoje životní kroky a plány. V průběhu pěti let jsem
se s ní potkal třikrát, byli jsme v kontaktu i e-mailem. Celou dobu jsem měl dojem, že
neustále má nové a nové plány – které jí právě možná snižují riziko stereotypu. Dozvěděl
jsem se, že dva roky po našem rozhovoru se jí podařilo úspěšně složit maturitní zkoušky a
v posledním e-mailu mi sdělila plán velké životní změny:
„Plány jsou asi takové, že zjara příštího roku chceme s přítelem opustit svá milovaná (jak
jinak :)) zaměstnání a vyrazit do světa, doufáme na půl roku, na rok... Udělali jsme si
kapitánské průkazy na loď a na lodi bysme taky rádi strávili co nejvíc času. Ať už se
nechat k někomu najmout nebo jen tak s přáteli. Ideálně ale najmout, jelikož čím líp s
penězma vyjdem, tím víc bude času na cestování. K tomu jsme si udělali potápěčský kurz a
řeknu ti, že potápění v moři mě naprosto nadchlo. Každý ponor byl zatím dokonalý
jedinečný úchvatný zážitek. No a plachetnice je teď další láska.. o tom by se mi nikdy
nesnilo.“ (z e-mailu z 18. 10. 2012)
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6.4

Tomáš

Situace během rozhovoru: náš kontakt zorganizovala jeho partnerka, která s ním a svou
dcerou žije v domě a našla inzerát na webovém portálu. Komunikace probíhala tedy ze
začátku přes ni potkali jsme se u nich doma, partnerka nás pak nechala o samotě v kuchyni.
Bylo to naprosto klidně, ničím nerušené prostředí.
6.4.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 17 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 3 roky
způsob užívání: injekční
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (ve 3 případech „často“, ve 2 případech „někdy“)
další nelegální drogy: marihuana, LSD, ketamin
škodlivé následky: „podvýživa, deprese, nevraživost, stíhy, rychlý tep, halucinace“
bydlení: sám

6.4.2 Čára života

6.4.3 Komentář respondenta:
„Narození je bod... může to tak být? Pak sračky, pak dlouho sračky...“
PN: „Jestli bys tam mohl ještě zaznamenat nějaký významný body. Který ty v tom životě
považuješ za významný.“
„Jasné. Tady to byla určitě rodina, rozvod rodičů, tady to byla kapela, parta...“
PN: „To je ten bod, žes přišel do té party?“
„Ne, ne, to bylo tak, že my jsme byli parta celou dobu. Je to tam trošku složitější víš.“
PN: „Tak ještě zaznač ty body a potom o tom řekneš trošku víc.“
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„... parta, tady se to začalo zvedat, láska, pak už to bylo v pohodě, práce a tak. Já jsem vlastně
makal celou dobu. Bylo to takový ... s tou psychikou to šlo takhle ....“
PN: „Teď bych tě poprosil, jestli bys mi řekl o těch bodech nebo o těch čárách.“
„Jasné. Jednoduché. Já jsem hrál s bratrem v té kapele a přijeli jsme jednou domů, protože
jsme jezdili jednou za 3 měsíce do takové vesnice. Tam jsme měli kapelu, já jsem byl mladší
z rodiny, bratr byl o 4 roky starší, tak jsem za nima dolejzal, „vem mě s sebou“…. Tak jsem
s nimi začal hrát, začal jsem si vydělávat na bicí, dělal jsem diskotéky od 6 do 6 do rána, ve
13 letech. Takže tam jsem pak poznal takové cápky z [města], ti různě vozili trávu, drby, a
tak. I první tvrdou muziku, Pantheru, Rage againts the machine jsem začal poslouchat a tak.
To byl ten původ toho všeho. To mi bylo nějakých 13, 14 let.“
PN: „Jak to šlo potom dál?“
„Pak to bylo odstěhování se do [města], to byla ta kapela [název], bydleli na [místo]. (...) Pak
to šlo tak, že v [městě] byla ta kapela, ta parta, bydleli jsem u takovýho cápka. Pak nás
vyhodili samozřejmě, protože u nás našli pytlík gandži a tak. Pak nás teda vyhodili a jeli jsme
… co byli známí z [města], tak ti měli další kapelku v [městě]. Tak jsme se k nim
přestěhovali, to bylo kousek od [města]. A tam jsme bydleli u takovýho kluka, kterej bydlel
s otcem, bylo to absolutní bezdéčko – jako že … on tam bydlel fakt jak bezdomovec. Žádná
elektrika, teda elektrika tam byla, voda byla akorát venku ve studni. A u toho pozemku byla
garáž, tam jsme si udělali zkušebnu. Bydleli jsme tam asi v 6 lidech v tom jednom baráku a té
zkušebně. Tam to bylo dost vostrý. To bylo tady to ….“
PN: „To bylo teda už v [místě]?“
„Jo jo, to bylo [místo]. Když to vezmu tady, tak tady potom rozchod  a to mohlo být taky
nějak takhle. Tady byly těžký smažby, a pak jsem se nějak zamyslel nad sebou. Bylo to
složitější, já jsem …. za to vlastně mohla holka, že jsem se na to vysral. Víš, protože to bylo
jak jsme byli v [místě], tak ta kdyby mě z toho nedostala, tak … To bylo o tom duchovnu, ona
byla těžce v tom duchovnu, buddhismus a tak. A ona mě vytáhla z té party. Odvezla si mě do
takový chatky, kde bydlela ona … to bylo, jak se ta vesnice jmenovala. … [místo]. A tam
jsme roček bydleli spolu, bylinky a tak... Pak jsme se zase rozloučili a já jsem se vrátil domů.“
PN: „Do [města]?“
„No, do [města] zase zpátky k rodičům. K mamce a tam to bylo v pohodě. Práce, nová kapela
dohromady, a tak, bylo to v pohodě. Párkrát jsme si zahulili gandžu a většinou jsme chodili do
hospody. Na pohodu. To je všechno asi.
(...) Vlastně pak jsme hráli s kapelkou a občas jsme si udělali večírky, takové alkohol, gandža,
ale spíš to bylo o té partě. Když byla ta dobrá parta, a bylo to takový, že jsme si to s [jméno]
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prožili, tak jsme měli i díky tomu dobrý nápady na texty. Ponocovali jsme, pili jsme alkáč
akorát už, a bylo to v pohodě. Pak se zase ta kapela rozpadla, to bylo asi někde tady ….
rozpad i rozchod . Tady bylo seznámení s [jméno] a odstěhování. Tak nějak by mohl bejt
ten graf.“
6.4.4 Významné momenty z období přestávání
6.4.4.1 Příběhy kamarádů, kteří se v souvislosti s pervitinem přestali zcela kontrolovat
Od začátku rozhovoru se Tomáš vymezoval vůči lidem, kteří v úzké souvislosti s pervitinem
přestávali kontrolovat svoje chování, přestali zcela pečovat o svoje zdraví nebo se dostávali
do konfliktů se zákonem. Měl ale takové lidi ve svém bezprostředním okolí a tím, že viděl
jejich osudy a tíživé psychické stavy, tak měl představu života, který by žít nechtěl.
„Nechápu třeba toho kamaráda, kterej frčel třeba 28 dnů v kuse. A když jsem ho pak viděl,
tak ty vole, ten zhubnul tak o dvacet kilo. Ten mě naučil spíš to, že to nedělat. Ten byl
potom v takových depresích, že když jsem to viděl, to byl další takovej radar, že tamtudy
ne. Fakt drsné.
PN: „Žes viděl někoho, kdo zajíždí někam, kam nechceš, takže to vzbuzovalo ..?“
„Jo, a ještě že je to kamoš, to je právě ještě silnější.“
6.4.4.2 Chuť být „normální“
Období nejintenzivnějšího užívání pervitinu zasazuje Tomáš do doby, kdy žil a pracoval ve
větším městě. I zde však měl stálý kontakt i s lidmi, kteří nebrali pervitin a od nich v době
intenzivního užívání často slyšel anebo jinak mu dávali najevo, že není zcela „normální“.
Také si všímal, že si lidé odsedávají, když někde je pod vlivem, měl dojem, že se odděluje od
„normální“ společnosti. To ale nechtěl – chtěl mezi „normálními“ lidmi zůstat:
„… že jsem nechtěl spát 2 dny v kuse, chtěl jsem si užívat normálně hospodu, klídek, jako
obyčejný člověk, bavit se s kámošema do půlnoci a pak se jít vyspat, druhej den na pohodu
udělat nějakou práci, a takhle při tom perníku to nejde. Ten spánek tě ruší.“
6.4.4.3 Odjezd s novou přítelkyní do přírody
Velkým a zároveň náhlým krokem byl roční pobyt v přírodě, kam odjel se svou novou
přítelkyní. Byl to její návrh související i s tím, že jej chtěla dostat od lidí, se kterými se tenkrát
stýkal. Bydleli sami dva na samotě, neužívali žádné drogy, jedli zdravou stravu, meditovali –
a ačkoliv to nebylo žádné explicitní náboženství, Tomáš jednou termín „náboženství“ použil.
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Dodává, že ačkoliv po roce se s přítelkyní rozešel a styl života zase změnil, do dneška mu
něco z toho zůstalo.
„Bylo to: teď dělám správnou věc, teď se čistím, teď budu hodný a čistý človíček, tak jsem
se podle toho začal nějak řídit. To mě z toho asi částečně dostalo. Pak jsem se vrátil do
reality, a tam teprve začalo přemýšlení, jestli bylo správně to i to, protože obojí byly
extrémy. Kámoš mi říkal, že tohleto duchovno byl extrém, ty takovej nejseš...“
6.4.4.4 Životní styl s kontrolovaným/reflektovaným užíváním
Když se Tomáš s přítelkyní rozešel, vrátil se do města, ze kterého pocházel a kde začínal i
užívat pervitin se svým nejbližším kamarádem. V souvislosti s novou hudební skupinou, ve
které začal působit, se ale výrazně změnil okruh lidí, mezi kterými se pohyboval a změnil se
tak i životní styl a vzorec chování spojený s užíváním drog. Sám používá slovo
„kontrolované“ užívání, dalo by se to nazvat také „reflektovaným“ užíváním drog – bylo
plánované a mělo určitý „účel“. Po rozpadu skupiny už pervitin neužíval vůbec.
„...ta nová kapelka, tam už to bylo jako že alkohol a tak. Na pohodu, normální lidi. Mladý
lidi, který se baví, občas nějaká gandža.“
PN: „Ten perník jenom občas nebo ten už tam potom nebyl?“
„Občas. Třeba jednou za 14 dní jsme si koupili dva gramy, užili jsme si to a pak zase dva,
tři měsíce nic. Jdeme do zkušebny, jak za starejch časů, víš, třeba po dvou měsících zase.
Pak už to bylo takový kontrolovaný, spíš to bylo …. že uděláme nějakou inspiraci.“
6.4.4.5 Nové povinnosti spojené s prací, stěhováním, rodinou
Tomáš nikdy neudělal nějaké konečné rozhodnutí, že skončí s pervitinem, ale stalo se víc
událostí, které jej od pervitinu „odvedly“. Začal pracovat soukromě, čímž se mu zvedla
zodpovědnost a vzrostla doba strávená v práci, kromě toho se také odstěhoval a začal žít se
současnou přítelkyní a jejím dítětem.
PN: „Jak jsi přestal úplně, tak to bylo tvoje rozhodnutí? Ty jsi říkal, že to souviselo s tou
kapelou?“
„No, to bylo vyloženě povinnostma, protože já jsem si potom udělal živnost, takže to šlo
všechno úplně pryč. Jednou za čas byly koncíky, to jsme si když tak dali jointa, to bylo
všechno. Pak to vyplynulo úplně vlastně díky těm povinnostem. [Jméno] začal dělat výšku,
rozhodl se, já jsem se odstěhoval do [město] s [jméno], pak už to bylo v pohodě. Tohleto
období bylo už super.“
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6.4.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.4.5.1 Důležitost „záměru“ nebo „účelu“ užívání
Na více místech rozhovoru mě zaujalo, že se Tomáš popisuje jako člověk, který vždycky
pervitin užíval jako „prostředek k něčemu“, jakoby to pro něj nikdy nebyla aktivita sama o
sobě. Ať už šlo o práci nebo hraní v kapele, pervitin byl vždycky spíš doplněk – možná až na
závěrečné období před odjezdem do přírody.
„Já jsem to měl vždycky jakože hozený jinak, protože ono to bylo … Já jsem tu drogu
používal spíš jako prostředek k něčemu. Ne jako samovolně nudu. Když se nudíš, tak co
dělat. To ne, spíš to bylo .. inspirace.“
O ročním pobytu v přírodě později hovořil také v tom smyslu, že tam si uvědomil důležitost
záměru nebo účelu s jakým si bere drogu.
„Nevím, tam se stalo to, že jsem si uvědomil to, že když chceš dělat nějakou… vzít si
nějakou drogu, tak cíleně. Cíleně pro něco, udělat na tom něco. Teď si dám, a budu dělat
tohle. A využiju to k tomuhle.“
Tomáš tedy velice zajímavě rozlišuje dva způsoby, které by bylo možné vnímat jako
kontrolované a nekontrolované užívání, jak se popisuje v literatuře (Peele, 1994). „Kontrola“
by v jeho případě znamenala „být si vědom toho, za jakým účelem právě nyní právě tuto látku
užívám“, přičemž „nekontrolování“ by znamenalo opak. U pervitinu zmiňoval například
inspiraci pro svoje hudební aktivity jako účel užívání. Před odjezdem do přírody mělo jeho
užívání „neúčelné“ charakteristiky, během doby strávené v ústraní a bez drog se však znovu
vrátil k myšlence „cíleného“ užívání.
6.4.5.2 Vůle jako nepodlehnutí určitým typům vztahů
Tomáš několikrát použil slovo vůle a v některých fázích rozhovoru i popisoval, co tím myslí:
„Já si myslím, že to je jenom o vůli. Prostě jenom o vůli. Nenechat se tím dostat, když už,
tak mi pomož, ale ne aby ti to ovládlo celej ten … celou osobnost, protože pak něco děláš,
zastavíš se, a řekneš si … ty vole, tohle nedělám já. Ten stav se ti líbí, všechno, ale když tě
to začne ovládat, třeba když jsme si začali dávat jehlou, tak to se dalo poznat.“
To, že takto Tomáš zmiňoval vůli, mě možná zaujalo i proto, že to je koncept, se kterým si
stále nevím rady. Nicméně, protože můj zvolený – vztahový – způsob zkoumání mi dovoluje
nehledat nutně vysvětlení v teorii, snažil jsem se porozumět významu vůle, jak ji vnímá
Tomáš. Větě „nenechat se tím dostat“ rozumím tak, že vůle je pro něj něco, co pomáhá
zachovávat sebe-identitu člověka a brání jej vůči vnějším vlivům. Situaci, kdy vůle není
přítomná, popisuje tak, že se člověk najednou zastaví a řekne si: „ty vole, tohle nedělám já“.
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Spojuje se mi to s předchozím momentem, kdy Tomáš mluvil o uvědomování si účelu, se
kterým něco dělá. Podobně zde jde tedy možná o to, mít vědomý vliv na aktivity, kterých se
jedinec účastní.
6.4.5.3 Objevení problémů s pervitinem v problémových vztazích
Zaujalo mě, že Tomáš celou dobu, kdy bral pervitin, chodil do práce. Ptal jsem se ho na to a
on znovu řekl, že jde jenom o to, aby „to člověka neovládlo“. Chtěl jsem o tom vědět víc a
uvedl mi příklady, kdy si „držel odstup“:
„Třeba když jsme sháněli, tak jsme přišli do nějaké společnosti, kde to sedělo průserem –
cikáni, policajti. Když jsme přišli, tak jedna holka říkala, že tady prodávají perník a Herák
a tak, super, tak jsme tam šli a totálně provařená varna, cikáni tam s malejma miminama ty
vole, a tak. Tak jsem si říkal, tam nejdu prostě. A vůbec společnost, která smrděla
kšeftama, tak pryč od toho. To je pak v prdeli. To tě chytí jednou, jednou s nima uděláš
nějakej kšeft, jako vy mi dáte větší dávku a já to prodám, teď to samozřejmě neprodáš, že
jo, protože jakmile máš větší množství, tak to neprodáš. Tak to vyjedeš. Něco prodáš, že jo
.. a teď máš průser, nahání tě nějaká mafie. Což se stalo mýmu kámošovi… Chápeš …“
PN: „Takže do problému se člověk dostane ne jakoby samotnou tou drogou, ale že se
dostane do nějakýho takovýho vztahu?“
„Ano, tím začnou stíhy, a takovýhle věci. Vím, že u toho kámoše to začalo třeba tak, že se
fakt začal stýkat s takovýma lidma jako [jméno], kterej byl provařenej v [městě] vařením.
A začal s ním dělat kšefty. To bylo takový, že on začal prodávat, naučil se vařit, a už to šlo
ráz naráz, víš. Pak prostě prodal basu, začal podělávat kámoše a už to šlo. Já jsem na tohle
měl vždycky nějakej radar, že odsud pryč.“
V Tomášově popisu jsem cítil určitou obezřetnost, jakoby vědomou strategii, jak se vyhýbat
situacím, které by pro něj nemusely skončit dobře. Vystihuje to poslední věta, kdy říká, že
„měl vždycky nějakej radar“ a když přišli někam, kde to „smrdělo průserem“, tak si řekl, „tam
nejdu prostě“. Otázka, na kterou bych rád znal ještě odpověď, by byla, odkud takový radar
pochází, jak si jej Tomáš vybudoval, to by ale bylo na samostatný rozhovor na jiné téma. I
takto bylo však pro mě velice zajímavé dozvídat se, jak Tomáš problémy s drogami dával
přímo do souvislosti s problémovými vztahy. Tomáš s účastí v rámci specifické skupiny
spojuje např. i stíhy, které jsou běžně považované za vedlejší účinky užívání pervitinu. I toto
by mohl být námět na samostatný výzkum po vzoru Beckera (1966), který zkoumal sociální
utváření pozitivních - žádoucích účinků drogy.
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6.4.5.4 Zážitek přírody a péče o sebe
V jednom momentu v rozhovoru Tomáš zmínil, že ten rok, kdy žil v přírodě, pro něj byl
zásadní. Na to jsem se ptal detailně a dozvěděl jsem se, že šlo jednak o zážitek přírody, který
člověku může pomoci vytvořit určitou představu zdraví a přirozenosti, a jednak o starost a
péči o sebe, svoje tělo. Obojí souviselo také s tím, že se cítil lépe psychicky i fyzicky.
„Jak to říct … prostě jsem si uvědomil, že to není vůbec dobrý, organizmus to ničí a tak. A
tady jsem si to nějak uvědomil, že to není dobrý. Asi to bylo tím přilnutím k tý přírodě,
trošku, víš, to je absolutní opak. To je chemka, která ti rozežírá zuby, a tam to je něco, co
tě léčí. Takže nějaký uvědomění, že jsem se vlastně ničil. Že jsem mohl skončit brzo.“
„(...) Asi jsem byl šťastnej v tom období, já jsem cítil, že mám víc energie. Že nemusím
tolik spát, že mám chuť něco dělat. Vždycky jsem měl nechuť něco dělat, co jsem musel.
Prostě mi nevadilo dělat normální věci, třeba uvařit, nebo tak. Víš, normálně fungovat.
Najednou mě bavilo dělat normální věci. Jíst normální očišťující salátky, pít normální čaje
a nedávat do sebe žádný chemky. A ucítil jsem to i na té energii. Byl jsem takovej
vitálnější najednou prostě, to byl asi ten moment.“
6.4.5.5 Uvědomění si změny až ex post
Tomáš zmínil, že si změnu vlastně vždy uvědomil až po delší době. Což se týkalo celého
období přestání s pervitinem – nebyla to pro něj žádná fáze „zotavování“, kterou by procházel
– uvědomil si to až zpětně.
„Ale když to prožíváš, tak vlastně o tom nevíš. To si pak uvědomíš až někde … když z
toho trošku unikneš. Extrém, extrém, a najednou se někde zastavíš a koukáš na to zvrchu.
PN: „Že až když od toho poodstoupíš?“
„Jasné. Třeba bych o tom nemohl mluvit …. třeba před 5 rokama bych o tom ani nemluvil.
Že bych vlastně ani nevěděl, o čem mám mluvit.“
S tím se mi především spojily úvahy některých narativních autorů o rekonstrukci životního
příběhu – čím dál jsem si víc uvědomoval, že možná tady tu změnu teprve konstruujeme. A
přesně jak Tomáš říká – možná by o tom nemluvil před pěti rokama, anebo někdy jindy a
s někým jiným by o tom mluvil zase jinak.
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6.5

Miloš

Situace rozhovoru: v prázdném salonku v restauraci nedaleko města, kde Miloš bydlí,
relativní klid na rozhovor.
6.5.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 22 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 3 roky
způsob užívání: injekční
frekvence užívání za „typický měsíc“: 3-6 dní v týdnu
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (ve 2 případech „často“, ve 4 případech „někdy“)
další nelegální drogy: „žádné jiné drogy krom pervitinu jsem neužíval“
škodlivé následky: „psychické problémy, záněty žil, oslabení organizmu“
bydlení: neuvádí

6.5.2 Čára života

6.5.3 Komentář respondenta:
PN: „Mohl bys teď tu čáru s těmi body popsat svými slovy, jestli bys o tom řekl něco víc?“
„Tady toto narození, s rodiči, s bratrem, s rodinou, šťastné dětství, dovolené, hory, aktivita.
Klasická rodina. V prvním ročníku mi zemřela matka na rakovinu, pak delší, no delší,
nějakou dobu jsem se s tím vyrovnával. Pak jsem skočil do drog, od těch drog jsem se
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dostal sám od sebe a pak jsem si našel nový kolektiv lidí, partnerku a tak dále. Teď mám
práci, která mě baví.“
6.5.4 Významné momenty z období přestávání
6.5.4.1 Rozpoznávání odvrácené stránky drogové komunity
Ačkoliv zpočátku byl Miloš velice spokojen s životním stylem spojeným s užíváním pervitinu
– vyjádřil se dokonce v tom smyslu, že si nedokázal představit nic lepšího – tak postupně
zjišťoval, že lidi, mezi kterými se pohybuje, se chovají způsobem, který mu není příjemný.
Utvářel si tedy od těchto lidí odstup, který vedl i k odstupu od pervitinu. Uvádí, že zhruba půl
roku chtěl přestat, ale pořád se nemohl odhodlat, nevěděl, jak na to, a v některých obdobích se
i smířil s tím, že je „feťák“ a tak to zůstane.
„No a pak to vlastně přešlo až k tomu, že jsem začal zjišťovat, že ti lidé nejedou jenom v
těch drogách, ale falešné peníze, vymahačství a tak dále, už zavírali toho, toho, toho. Tak
mi to začalo být divné, a pak už mi byl vlastně protivný i ten perník, když jsem viděl, že
jsou lidi i agresivní atd. A že jsem cítíval na té droze to, co jsem cítíval před ... zaprvé jsem
potřeboval více dávek, větší dávky, abych pociťoval to uspokojení jako předtím. A to už se
mi přestávalo líbit.“
6.5.4.2 Setkání s dcerou
Před tím, než začal Miloš pervitin brát, žil poměrně běžný rodinný život – měl manželku a
dceru, bydleli nejprve u rodiny jeho manželky, pak se přestěhovali k Milošovu otci. Se
začátkem užívání pervitinu se to ale změnilo – manželka se odstěhovala i s dcerou, Miloš ani
nevěděl kam. Zlomový okamžik, který vedl k přestání s pervitinem, přišel ve chvíli, kdy se
objevila možnost dceru navštívit. Tuto příhodu popisuje detailně:
„...šel [jsem] ještě s jedním týpkem pro nový var, a po cestě než jsme tam došli, jsem
potkal bývalou švagrovou. A ona mi řekla, proč se nepřijedeš podívat na malou. Já říkám,
jak podívat, kde je. Už je čtrnáct dní u nás, v [městě] na tom baráku, kde jsme žili. A já
říkám, [jméno] (moje bývalá manželka) je kde? Ona už ji tam čtrnáct dní nechala a prý je
někde v [stát]. A to byl ten zlom, já jsem tomu kamošovi říkal, já s tebou prostě nejdu. On
říká, podívej se, já ti to neberu, já tě k tomu nebudu přemlouvat, ale poslouchej, jestli já tě
za čtrnáct dní potkám s tvojí dcerou a budeš pokračovat v tom, co děláš teď, tak ti
normálně rozbiju hubu. A to byl v ten moment ten zlom, já jsem s ním nešel, jel jsem
autobusem do [město], já jsem tam byl na noc. Neviděl jsem malou možná dva roky, a ona
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se vzbudila, bylo jedenáct hodin, vyskočila a skočila mi kolem krku a tati, tati. Já jsem
bulel jak malý kluk. To byl tehdy asi ten zlom.“
6.5.4.3 Opuštění vztahů a artefaktů spojených s pervitinem
Změna, kterou Miloš prošel, byla poměrně náhlá a přistoupil k ní aktivně. Se „světem
pervitinu“ se rozloučil – nechtěl se už zejména vidět s lidmi, kteří pervitin užívali, stejně tak
se zbavil artefaktů spojených s pervitinem („psaníčka“).
PN: „A od té doby jak jsi jel za tou dcerou jsi už nebral?“
„Ne. Všechno doma, kontakty veškeré jsem zrušil, psaníčka všechno to šlo do háje. Vůbec.
„Pak jsem asi 14 dní nevylézal moc ven.“
PN: „Jak jsi jim to vysvětloval?“
„Přestal jsem je zdravit, prostě odmítal, nemám žádné drobné, nekouřím. Tvrdě, natvrdo. A
ještě jednou mě budete otravovat, tak zavolám měšťáky, hotovo. Úplně natvrdo. Pak
samozřejmě oni z toho byli pobouření, jo teď najednou, byls jeden z nás a teď tady .... Mě
to prostě nezajímalo. Já jsem měl svoji cestu a těma lidma jsem se nenechal znovu
ovlivnit.“
6.5.4.4 Hledání nových lidí
Podobně aktivně jak k rozloučení s předchozími známýmu přistoupil i k hledání nových
známých a kamarádů. Z jeho vyprávění je zřejmé, že získání nových kontaktů byla vědomě
volená strategie, jak minimalizovat riziko, že by se vrátil k lidem užívajícím pervitin. Zároveň
věřil ve své schopnosti najít si nové přátele.
„Já jsem si dal prostě za úkol najít si jiné lidi. Pokud se budu bavit pořád s těma stejnýma,
tak do toho zas vpadnu. Jak jsem měl tu malou, tak jsem toto prostě nemohl dopustit. Tak
jsem se vrátil k těm starým dobrým známým ze základky a funguje to do dneška, že v
klidu.“
„Vlastně pro mě ani není problém se s lidma i s cizíma seznámit, a během 14 dní jsem
schopný s člověkem, se kterým se seznámím, třeba jet na dovolenou. Mě toto nedělá
problém.“
6.5.4.5 Získání důvěry okolí
I když byly Milošovy kroky ke změně byly zjevné a rychle postupoval kupředu, lidé, kteří jej
znali, mu zpočátku ne zcela věřili, a to se týkalo i jeho širší rodiny. Miloš šel znovu bydlet
k otci a ani ten nebyl zcela přesvědčený, že změna, kterou Miloš prošel, je trvalá.
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„... nejtěžší asi bylo přesvědčit všechny, že to myslím vážně. To bylo nejtěžší. Já sám o
sobě jsem byl přesvědčený, ale zbytek co ... někteří nevěřili, že třeba někdo z rodiny
nabádal tátu, aby mě v životě neměl doma: se budeš divit, přijdeš domů a budeš mít
vybílený kvartýr. Však ještě pár věcí ... stýkal se tam s tím, s tím, a tak dále. A toto mě
hnalo kupředu, dokázat jim, že to tak není. A pak hlavně dcera.“
6.5.4.6 Začátek nového partnerského vztahu
Ačkoliv setkání s dcerou bylo hlavním motorem Milošova ukončení drogové kariéry, nežil
s ní dlouho. Jeho bývalá manželka si dceru opět vzala k sobě, nicméně umožnila Milošovi jí
navštěvovat. Právě v té době se začal potkávat se svou partnerkou, se kterou žije dodnes.
S partnerkou jste se potkali jak, v jakém období?
S partnerkou jsme se ... znal jsem ji z vidění, ještě jak jsem bral. Prodávala brigádně
zmrzku. A já jsem tam chodil na ty oplatky, jestli mi dá oplatky . Vůbec tam nešlo o to,
že bych se tam svěřoval, nebo nabízel jí nějaké ... to ne. To ona možná tušila, možná
nevím. Potom vlastně jak jsem s tou malou chodil po venku, tak jsem ji viděl v parku na
lavičce si číst. Tak jsme se dali do řeči a potom sama od sebe mi zavolala, jestli zas nejdu s
dcerou ven, že by šla s náma. Začali jsme se stýkat dá se říct denně.
6.5.4.7 Nová práce v oboru
Velice důležitou součástí Milošova aktuálního životního stylu je práce. Když přemýšlel, co by
mohl v životě dělat, napadlo ho zužitkovat nějakým způsobem zkušenost, kterou má
s drogami a začal se dívat po výběrových řízeních do drogových služeb.
„Zjišťoval jsem si, jestli k tomu potřebuju udělat školu, potřebuju to to to, tak tehdy ještě
ty školy nemusely být. Tak jsem projel tady asi 4 výběrové řízení a v [městě] mi to vyšlo.
Volali mi druhý den a vzali mě. Že jsem na otázky odpověděl ještě líp než vlastně ty
pracovnice věděly. Oni si vlastně ověřovaly na internetu, jestli jsem to řekl správně,
protože vůbec nechápaly, co jsem tam psal. (...) Ale nechci to nikde tvrdit veřejně, že díky
tomu, že jsem fetoval, tak to pomáhá v práci, že mám takovou práci, která mě baví, to
určitě ne. Ale můžu podle pravdy říct že jo, pomáhá.“
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6.5.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.5.5.1 Síla vztahu s dcerou
Ačkoliv se Miloš nejdřív představoval na jedné straně jako bývalý neohrožený dealer a na
straně druhé jako hrdina, který se dokázal zcela sám vymanit z užívání drog, působil na mě
zcela jinak, když začal mluvit o své dceři.
„Manželka mi byla docela volná, ale na dceru jsem – dá se říct – vzpomínal po celý to
období. Někdy jsem byl sám, tak jsem bulel jak malý kluk, ta dcera tam dělala tu roli, že to
byl jediný člověk, který by mě mohl z toho vytáhnout. Kvůli ní bych toho nechal.“
„Od začátku, i jak jsem ty 3 roky na tom fičel, tak to byl jediný člověk, kterého jsem měl
stále v hlavě. Stále, pořád se s ní něco spojovalo. Mě bylo hrozně, jak ona měla narozeniny
a já jsem nevěděl, kde je. Vždycky jsem jí chtěl něco koupit, nějaký dárek, a vůbec jsem
nevěděl, kde je.“
Oba momenty pro mě byly silné tím, že se mi Miloš najednou začal jevit jako někdo trochu
jiný. Měl jsem pocit, že by pro svoji dceru udělal všechno. Zmiňoval, že ještě před setkáním
se švagrovou pro něj byla dcera velká motivace a když jsem se ptal, kde vzal sílu vydržet ve
svém rozhodnutí i přesto, že mu hodně lidí nevěřilo, opět zmínil dceru. Skrze dceru začal také
mluvit o svém dětství i o svém vztahu k otci. Zdálo se mi tedy, že tento vztah svým
významem daleko předčil všechny ostatní a s odstupem času uvažuji nad tím, jak může jediný
vztah proměnit člověku život a zcela změnit jeho směřování.
6.5.5.2 Smíření se s identitou feťáka
Bylo pro mě velice zajímavé, když Miloš vzpomínal na dobu, kdy se smířil s tím, že bude
„feťák“ – přičemž o tom mluvil jako o povolání – jako když je někdo například řidič:
„A řeknu, že po tom roce to byl zase takový pocit, že já jsem se s tím vlastně smířil. Jsem
feťák, nejsem jediný na světě a co. Někdo chodí do práce, někdo je řidič auta, autobusu, a
já jsem feťák prostě no. Já říkám, mám být ten stereotyp, co chodí do práce, domů ležet u
televize? Jednou žiju, tak si prostě užívám. Já jsem s tím byl smířený a celá rodina se tak
na mě dívá, jsem prostě feťák. Dával jsem si pět, deset let, měl jsem představu, že dál už to
nedotáhnu. Já jsem s tím byl vnitřně smířený, a s tím jsem pokračoval. Až potom mi to
trošku začalo ... ty věci možná z toho dětství, dovolená s rodinou, zájezd někam, začalo mi
to prostě scházet. To byl fakt jeden a ten samý kolotoč. Pak ta paranoia, ti policisté, a
pořád okolo, únik od něčeho, co neexistovalo, a bylo to docela na hlavu.“
V úvodní části jeho řeči se mi začala zajímavým způsobem vykreslovat identita „feťáka“, tak
jak je vnímána člověkem, který ji přejímá. Připomnělo mi to Feldmanův (1968) výzkum,
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který vykresloval specifické identity, jak je prožívali italští přistěhovalci – uživatelé heroinu –
v New Yorku v šedesátých letech minulého století. Tato identita – českého uživatele pervitinu
v devadesátých letech – je jiná: je tam patrný záměr si užívat, nenudit se, nežít stereotypní
život, nesloužit společnosti tím, že chodím do práce.
Nicméně ve druhé části vstupuje do hry jiná identita – reprezentovaná šťastným dětstvím,
cestováním s rodinou – a potom ještě jedna – reprezentovaná policií. Je to velice dobrá
ilustrace toho, co Gergen (2009) popisuje jako multi-bytost, kdy člověk nemá jednu identitu
(jak by někdo mohl nabýt dojmu z četby Feldmana), ale spíše celou řadu, přičemž některé
jsou v určité době více v popředí než jiné.
6.5.5.3 Postoj k současným uživatelům drog jako k jiným než on
Tento rozhovor byl pro mě vlastně zároveň i rozhovorem s kolegou (aniž bych to předem
věděl), protože Miloš působí už několik let v podobné oblasti jako já – v drogových službách.
Rozhovor tedy občas sklouzl k „pracovním tématům“ a v jedné takové chvíli jsem si všiml, že
zajímavě (ve vztahu k ostatním jeho výrokům) popisuje lidi, se kterými pracuje.
„Pokud my dáváme klienta někam, tak určitě detox a 3měsíční léčba. Minimálně. S
ambulantní léčbou nemáme moc dobré zkušenosti, to je takové ... Stejně se vrátí tam a je
mezi těma lidma, akorát že mu udělají testy. Z toho... nemáme ani zkušenosti s žádným
klientem, který by pravidelně... on tam dvakrát zajde a pak se na to vykašle. A tam určitě v
té léčebně mají nějaký ten program, testujou ho pravidelně, nějaká terapie, vidí okolo ty
lidi, co jsou, že jsou v ještě horším stavu. Zase to na něho může působit, že má čas na
přemýšlení. Kdo uvede, že denně, nebo 5krát týdně bere perník, tak určitě detox a léčba, a
to se přikláníme ještě komunita. Zjistit co to je, jenom se člověk má nad sebou zamyslet a
uvědomit si co chce, si myslím. Na té komunitě se teprve snaží zařadit do té společnosti.“
Zaujalo mě na tom to, že ačkoliv sám žádnou podobnou léčbou neprošel, automaticky tyto
formy pomoci nabízí svým klientům. Nezeptal jsem se ho na to, a tak si netroufám
hypotetizovat, co by mi odpověděl, nicméně ve světle tohoto prohlášení se potom sám staví
do poněkud odlišné pozice než jeho klienti – zdá se, že z určitého hlediska se považuje spíše
za „výjimečný případ“ – ať už je to způsobeno čímkoliv.
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6.6

Lenka

Situace během rozhovoru: Seděli jsme brzy ráno v KFC, protože jsme nenašli jiný otevřený
podnik. Nebylo to ideální prostředí, ale také kolem nebylo zase tak moc lidí. Lenka potom
tyto podmínky komentovala tak, že je „na sebezpyt trochu brzy“.
6.6.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 15 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 4 roky
frekvence užívání za „typický měsíc“: 3-6 dní v týdnu
způsob užívání: injekční
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (v 5 případech „často“, v 1 případě „někdy“)
další nelegální drogy: marihuana, heroin
škodlivé následky: „toxická psychóza, neschopnost komunikace, náladovost, vyhublost, afty,
bolest hlavy a kloubů“
bydlení: s partnerem

6.6.2 Čára života

město

město

sto

město

6.6.3 Komentář respondentky
„Tady někde jsem začala brát, takže to bylo takový jako .. špatně, tady mě vyhodili ze školy,
kolik mi bylo … 17, tady jsem začala znovu studovat vlastně, tak .... třeba .... dejme tomu.“
PN: „Dobře. Takže tohle jsou ty významné body, které tam vnímáš? Tady těch 10, 17, ...“
„Tady to bylo jasný potvrzení, že tohle už není úplně v pořádku.“
PN: „Mohla bys mi když tak ještě něco říct o celé té čáře?“
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„Dětství bylo takový klasický. No a táta měl nějaký problémy s alkoholem a tak, naši se pak
rozvedli, máma začala podnikat, tak to bylo takový blbý, protože jsem ji vůbec neviděla. Tady
někde byl rok 1989, takže máma začala v 1990, takže jsem ji fakt neviděla vůbec.
Přestěhovali jsme se do [města], což bylo taky takový že jo - měla jsem nějaký kamarády,
něco, něco, basket a takový věci. A teď přijdeš do toho úplně cizího města mezi ty divný cizí
lidi. Tak jsem se asi nechytla úplně té správné party předpokládám. A začali jsme jezdit na
takový ty techna a tak. Pak to šlo z kopce docela dost. V těch 20 jsem si tak nějak řekla dost,
to už vážně dál nejde. Hlavně já jsem měla... já jsem se pak vrátila zpátky do [města], já jsem
z [města], a tady jsem byla fakt v takové té komunitě kolem vařičů a tak. A už to bylo takový
dost neúnosný celý. Teď tam přišel ten bod, [datum], kdy jsem měla být na nějakým varu a
prostě jsem tam nebyla. Protože mi nějak nebylo dobře, bylo to daleko, bylo hnusně, cokoliv.
Nešla jsem tam. A šla jsem tam ráno a prostě v noci tam vlítla zásahovka ... prostě sebrali,
sebrali všechny ty lidi, co tam byli. A já jsem tam měla bejt úplně jasně. To byl nějakej ten
zlomovej bod, kdy už jsem si říkala, dobře, tak už si tady pro vás hoši přišli, všechny. To bylo
jakoby to poslední, že to nějak zkusím prostě. Pak ještě za tepla jsem šla na [městský] gympl,
jestli by mě nevzali zpátky. Což byl samozřejmě průšvih, protože jsem tam přišla, mě bylo 20,
mým spolužákům bylo 16, prostě hrůza. Ale nějak jsem se k nim dávala jako rovnocenná. Ale
myslela jsem si, že to nedám. Nějak jsem to dodělala, vzali mě na tu vysokou a měla jsem
pocit - práce, lepší práce, lepší práce.“
6.6.4 Významné momenty z období přestávání
6.6.4.1 Nepříjemné psychické stavy a neschopnost komunikovat
Lenka uváděla, že patřila k lidem, kteří brali pervitin „naplno“. Období, kdy tuto drogu brala a
pohybovala se mezi uživateli drog, popisuje jako hodně divoké a jakkoliv tak vznikaly
příjemné zážitky a nové zkušenosti, brzy se objevila i opačná stránka – Lenka popisovala
stavy obecně známé jako nežádoucí účinky dlouhodobého užívání pervitinu anebo užívání
vysokých dávek – poruchy komunikace a vnímání. Uvádí, že si tyto stavy uvědomovala a
dávala je do souvislosti s pervitinem, pouze nevěděla, jak by měla jinak žít.
„To už bylo tak hodně, že všechny takový ty plusy, který to mělo, se rázně přeměnily v
mínusy. Takový ty pocity jak jsem úžasná, jak všechno zvládnu, jo, cokoliv a tak, a
najednou jsem zjistila, že skoro vůbec … že už nejsem schopná třeba ani vyjít z domu, že
už nemluvím vůbec. Já jsem třeba týden neřekla ani slovo. Protože jsem nemohla, ne že
bych neměla v hlavě nic, ale prostě jsem nemohla mluvit. Fakt jsem nedokázala vůbec nic,
už jsem nefungovala. Možná jednou za měsíc někam na pracák - to bylo tak jediný, a to
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jsem se musela hodně snažit. Už ani na ty akce jsem nejezdila, protože jsem stejně pořád
měla pocit, že na mě všichni koukaj, že je to tajnej a takový ty věci. To už prostě nikam
nevedlo. Jenom jsem si nějak nedokázala představit, když nebudu dělat tohle, tak co jako
teda budu dělat?“
6.6.4.2 Policejní zásah proti výrobcům pervitinu
Jak uvedla už v představení své životní křivky, důležitým momentem pro ni byl policejní
zásah ve městě, odkud pocházela. V ten moment si řekla, že zkusí přestat, ale jak doplňuje,
nebylo to nikterak definitivní rozhodnutí.
PN: „Takže ty jsi v té době o tom přemýšlela jak? Jako že to je pro tebe šance….?“
„Že to zkusím prostě. Ale to bylo poprvý, kdy jsem si vážně řekla, že teda jo. Jestli jsou to
takový velmi teoretický úvahy, co kdyby.“
PN: „Zkusíš co?“
„Zkusím jestli to půjde. Ale nekladla jsem si na sebe nějaký velký očekávání, nebo tak
něco. Bylo to, že to nejspíš dopadne všelijak. Ono to pak nějak šlo, člověk přestal
přemýšlet o tom, tak dneska ne…. Spíš jsem se začala soustředit na druhý věci, najednou
jsem to vzala vážně s tou školou, tak pak už vlastně není čas, že jo.“
6.6.4.3 Sportování a procházky se psem
Velkým otazníkem v době, kdy nárazově přestala brát pervitin, byla pro Lenku samotná náplň
času, který byl do té doby zaplněn aktivitami spojenými s jejím zapojením do skupin lidí
užívajících pervitin. Jak uvedla, byla to „práce na plný úvazek“. Po přestání tedy začala sama
přemýšlet, co by mohla dělat jiného a konkrétně uvedla dvě činnosti – sportování a procházky
se psem. Uvedla, že šlo ale spíš o „platonické“ sportování.
PN: „Platonicky sportovat - to je jak ?“
„Jako velmi... když si šel někdo zahrát florbal, tak jsem možná šla, možná ne. Rozhodně
jsem nikam nebyla zapasovaná. Měla jsem psa, někdy v osmnácti jsem nějak přišla k
psovi, kterej to se mnou neměl úplně jednoduchý ty první dva roky. Zkusím se mu věnovat
nějak, už to bylo trošku pozdě, ale nějak ho zcivilizovat, bejt s ním a tak. Zkusit mít
kamarády, číst, hodně jsem četla no, vlastně jsem skoro vůbec nikam nechodila. A když
jsem někam šla, tak do lesa, kterej jsem měla za barákem.“
„Že jsem si chodila do toho lesa, to jsem se tam v lese hrozně vlekla, protože jsem fakt ..
najednou to tělo mi začalo dávat za uši za ty roky, byla jsem fakt taková úplně dost
vyřízená. Samozřejmě, že to šlo jednodušeji, když začalo všechno kvést, dlouhý dny
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prostě, můžeš se sebrat a jít a jít a jít, a jenom si tak přemýšlet. Tím, že bylo hezky, to bylo
dobrý. Měla jsem takovej pěknej den, co si ho budu kazit, to ne, tak možná zítra.“
6.6.4.4 Knihy a kamarádka psychoterapeutka
Jednou z malá blízkých lidí v době přestávání byla kamarádka, za kterou jezdila a která jí
půjčovala knihy. V kamarádce se snoubila bývalá vychovatelka z internátu a zároveň
psychoterapeutka.
„...někde od té doby od 17 mám kámošku, která je psychoterapeutka. To je docela vtipný,
ona mi dělala vychovatelku na intru , odkud mě taky vyrazili. No. Nějak to se mnou
procházela, ona má takovou nevyčerpatelnou knihovnu, vždycky jsem přejela co se mi
líbilo, tak jsem si nabrala dvacet knížek. Pak za měsíc znovu a takhle, co mi přišlo pod
ruku, že jo.“
Později se přes tuto kamarádku Lenka také seznámila se svým současným přítelem, když byli
všichni společně na horách.
6.6.4.5 Návštěva ředitele školy a dokončení střední školy
Dalším krokem, pro který se Lenka rozhodla, bylo dokončení střední školy – gymnázia.
Nechtěla pracovat v továrně a navíc už stejnou školu studovala, takže věděla, co jí čeká. Jak
ale popisuje, nebylo to pro ni lehké a brala to trochu jako trest za svoje období s drogami:
„Fakt jsem to nenechávala náhodě. Úkoly jsem měla napsaný, většinou jsem to všechno
uměla a tak. Musela jsem tam chodit. Že jsem úplně přijala ty pravidla hry, že se musíš
přezouvat a když se prostě nepřezuješ, tak se ti stane, že ti boty vyhodí z okna a
v ponožkách si pro ně jdeš, no tak jo. Jestli to máte zapotřebí, tak dobře . Víš co,
neprotestovala jsem vůbec, brala jsem to tak, že si tady odpykávám nějaký přečiny.“

6.6.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.6.5.1 Osamocení a důraz na svojí vlastní aktivitu při následných krocích
Po policejním zásahu zůstala Lenka podle svých slov hodně sama a sama také rozhodovala o
tom, co bude dělat dál.
„Vzala jsem to jako nějakou tu příležitost, že najednou byli všichni pryč. Oni se
samozřejmě postupně vraceli, ale už to bylo jinak. Všichni se báli, všichni byli zalezlí
doma včetně mě. To bylo takový, že jsem si říkala dobře, tak dneska ne, tak možná zítra.
Tak dneska taky ne, tak možná zase zítra. A tak to tak nějak šlo ...“
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„Já jsem to nějak moc nepotřebovala, aby mě někdo v něčem ujišťoval. Ta [jméno –
kamarádka psychoterapeutka] pro mě byla hodně zásadní, tak to jsem byla ráda
samozřejmě. Ona byla taky ráda, a tak vůbec. Ale jinak já jsem… nevím, moc se
nespolíhám, nebo nezáleží mi asi úplně moc na tom, co si druhý lidi myslí.“
V první chvíli to na mě působilo jako osamocení, které mohlo být trochu nepříjemné.
Nicméně dalo by se možná říci, že Lenka uchopila toto osamocení jako příležitost začít žít po
svém. Po policejním zásahu byli její tehdejší přátelé mimo dosah. Jedinými bytostmi, které
explicitně zmiňuje, byla kamarádka, pes a v určitém smyslu také autoři knih vypůjčených od
kamarádky, které četla.
Osamocení, které mi v první chvíli znělo jako handicap, se ale pomalu začalo přetvářet spíš
v představu samostatnosti a určité výjimečnosti. Její sociální prostor sice nebyl tolik zaplněn
lidmi, ale o to víc tam mohlo být místo na autory a postavy knih, které četla, místo pro její
vlastní reflektování a přípravu dalších kroků. Postava kamarádky – psychoterapeutky mi
v tomto smyslu přijde jako důležitá právě v tom, že některé vztahy zprostředkovávala (knihy,
později i přítele) a především byla člověkem, se kterým Lenka mohla mluvit, když chtěla.
6.6.5.2 Využití specifického chování ve vztahu k drogám jinde
V jedné chvíli se Lenka vyjádřil v tom smyslu, že ve srovnání s druhými lidmi, se kterými
užívala drogy, „na tom byla fakt blbě“.
PN: „Ještě se tě zeptám takhle, když to srovnáš s těmi ostatními lidmi, tak jsi říkala, že ti v
tom už nebylo dobře. Myslíš, že jim v tom bylo líp anebo že oni neměli něco, co jsi měla ty?
Jak bys to viděla?“
„Nevím. Já myslím, že … Já nevím proč, ale myslím, že já jsem na tom byla fakt blbě.
PN: „Ve srovnání s nimi?“
„Jasně, že jsem fakt měla úplně ty nejhorší stíhy. Třeba zatímco ti druzí lidi zvládali jíst,
tak já ne. Já jsem na svých 170 - 172 cm vážila třeba 42 kilo. To bylo fakt málo. Myslím,
že jsem fakt nějak…protože já jsem taková docela soustředěná, když něco dělám, tak to
dělám jako pořádně… jakože když už tak už. Tak jsem se s tímto úplně stejným pustila do
tohohle… Třeba moje kámoška, žila s tím vařičem, tak to bylo jednoduchý. A já jsem
musela někde aspoň občas sehnat nějaký peníze, a to bylo šílený, protože jak to vlastně
uděláš. Tak kradeš, nebo vybíráš falšovaný recepty, nebo cokoliv prostě. Což je
samozřejmě další věc. Jseš samozřejmě strašně vystíhovanej, není to tak, že tam jenom tak
přijdeš a vyřídíš to. Hrozný to bylo. Já myslím, že fakt se ti lidi naučili s tím fungovat, ale
já ne. Nevím, v čem to je.“
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V tomto vyjádření Lenka vlastně popsala určitý způsob chování, který v jiných oborech lidské
činnosti by mohl být hodnocen velice pozitivně: „já jsem taková docela soustředěná, když
něco dělám, tak to dělám jako pořádně… jakože když už tak už“. Celá tato interakce ve mně
zanechala dojem, že Lenka do aktivit během užívání pervitinu investovala určitý potenciál,
který si nesla s sebou ještě před začátkem užívání drog, který ale v rámci tohoto životního
stylu nebyl příliš vhodný resp. dlouhodobě udržitelný. Mimo jiné se ve výše zmíněné ukázce
dá vypozorovat i samostatnost, o které hovoří jinde jako o poměrně důležitém faktoru při
přestávání s drogami. Jinými slovy – ty rysy nebo vzorce chování, které mohou v určitém
kontextu a v určitých skupinách vést téměř k destrukci, mohou v jiných kontextech a jiných
skupinách být nejlepší cestou k úspěchu.
6.6.5.3 Větší přilnutí k uživatelům drog jako následek rodičovského nátlaku
Zaujal mě moment, kdy popisovala důsledky rodičovského nátlaku na změnu jejího životního
stylu. Řekla, že tento nátlak jí ještě víc postavil proti své rodině a ještě víc přiblížil ke
skupinám lidí užívajících drogy:
„Teď nastaly všechny ty průsery, že máma se to dozvěděla, a ve škole, a tady a tamhle. A
teď se všichni najednou spojili a začali na mě vytvářet soustředěnej nátlak. Byl to strašnej
průšvih, že jo, tak vlastně jako jediný nějaký přátelský tváře viděl člověk mezi těma
smažkama, kam chodil. Protože v zásadě jsme měli stejný potíže, stejný, co jsme zažívali,
takže bylo s kým mluvit.“
Myslím, že tento moment pro mě byl významný zejména z praktického / pracovního hlediska:
často přemýšlím, jaké intervence doporučit rodičům nebo blízkým lidí, kteří užívají drogy,
protože jsem na to opakovaně dotazován. Lenka v tomto citátu upozorňuje na něco, co se mi
jeví jako nesmírně důležité – k riziku ještě většího odcizení v případě intervence od rodičů ve
smyslu „soustředěného nátlaku“. Výsledkem bylo to, že se Lenka ještě víc přimkla k lidem
užívajícím pervitin, a z jejího vyjádření to vyplývá jako velice pochopitelná reakce, přičemž si
dovedu představit, že ze stran rodičů to mohlo být např. vyjádření jejího naprostého opovržení
a nezájmu o ně.
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6.7

Magda

Situace během rozhovoru: Seděli jsme nejprve v restauraci (kterou jsem navrhl já), kde ale
došlo ke zvláštní souhře okolností. Jeden ze zaměstnanců restaurace si krátce po našem
příchodu sedl opodál a sledoval nás. Pak se k němu přidal ještě další (možná pracovník,
možná host). Magda je oba poznala, pozdravila, oni taky a jeden z nich podotkl něco jako: „to
je ale setkání“. Magda mi sdělila, že s oním mužem začínala užívat pervitin. Ihned jsem
nabídl prostory svojí kanceláře – Magda nejdříve odmítla, ale po chvíli (kdy jí zjevně nebylo
z celé situace dobře) souhlasila, a zbytek rozhovoru se odehrál už nerušeně v kanceláři.
6.7.1 Výchozí situace před přestáním s pervitinem
věk prvního užití pervitinu: 16 let
délka pravidelného užívání pervitinu: 1,5 roku
frekvence užívání za „typický měsíc“: 3-6 dní v týdnu
způsob užívání: injekční, šňupání
diagnostická kritéria pro závislost: splněna (ve 2 případech „často“, ve 3 případech „někdy“)
další nelegální drogy: marihuana, extáze, heroin
škodlivé následky: „Nejsem si jistá, že jsem pochopila otázku, ale negativních věcí, které
vznikly kvůli drogám bylo kolem mě spousta. Můj přítel byl kvůli dlouhodobému užívání
drog troska a já jsem si uvědomovala, proč na tom tak je. Byla jsem si ale jistá, že já to tak
daleko zajít nenechám. Taky mě droga donutila krást. Ztratila jsem menstruaci. A veškerou
zodpovědnost. Jedna moje spolužačka skončila v nevěstinci, aby si vydělala na drogy.
Spousta známých měla všechny možné nemoci. Je toho hodně.
bydlení: s rodiči
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6.7.2 Čára života

stát

6.7.3 Komentář respondentky
„Takže tady jsem se narodila a když jsem byla malá, můj otec je [národnost] a mamka
Češka, tak jsme se odstěhovali do [země]. Tam jsme žili do toho devadesátýho...
Tady jsme dojeli do Česka a já jsem šla do 6.třídy, tak nějak základka byla víceméně v
pohodě, a pak jsem nastoupila na ekonomku a tady to začalo... Já jsem neměla žádné
problémy doma. Já jsem byla výborná ve škole, hrála jsem na klavír, chodila jsem do
divadla, měla jsem spoustu koníčků. Ale já nejsem vytrvalá, do dneška nejsem v ničem
vytrvalá. A myslím si, že právě tehdy mě zaujal ten životní styl těchto lidí, protože jsem to
brala jako ... oni všemu rozumí, já nevím, jak jsem došla na tento nápad, že oni jsou takoví,
že jim nezáleží na konvencích a že tam jsou mezi sebou strašně přátelští, což je
samozřejmě nadsázka. Na to člověk potom dojde. Ale mě bylo šestnáct. A tady se to různě
vrtělo s různýma odmlkama s tím, že jsem střídala různý party, od takových víkendových
extází a diskoték a tak, po ty rave party s tím pervitinem a potom tady někde na konci ten
heroin.
(...) Takže tady ten rok to byl čtvrťák na gymplu, tak to jsem ….. přestala chodit do školy,
začala jsem krást doma různé věci, a už to bylo takové špatné. A teprve asi tehdy v tomto
období se objevila i ta fyzická závislost. Bylo mi špatně, spala jsem 18 hodin, když jsem
neměla. A tady právě před tou maturitou s tím kamarádem a s tím, jak jsem viděla tu
mamku, tak jsem začala postupně přestávat. A protože taťka je [národnost], tak to máme v
rodině trošku jinak, že on je ten přísnější samozřejmě a má jiný nároky a jiný názory na
výchovu. (...) Udělali takový rozhodnutí, že mě od září přihlásili na výšku do [město].
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Protože já jsem se sama nikam nepřihlásila v tom čtvrťáku, to se nějak ... prostě ... ani jsem
nezaregistrovala, že by se spolužáci hlásili na výšku.
Protože jsem teda odjela na tu výšku a v lednu, toto je asi hodně důležitý bod, [letopočet]
nám umřel děda. (...) A tím jak umřel ten děda, tak my jsme se pak vrátili do [stát], já jsem
z té výšky odešla, rok jsem pracovala a pak jsem přemýšlela, co budu dál dělat, protože
jsem pracovala jako prodavačka v jednom obchodě. A taťka mi za to strašně nadával, naši
oba jsou studovaní, ale ne že by se dívali spatra na tebe, to ne, ale chtěl pro mě něco
lepšího. Odmalička taťka strašně mu záleželo na vzdělání, vždycky říkal musíš být
vzdělaná, aby ses dokázala sama o sebe postarat, a tak dál. Takže jsem se vrátila do Česka,
přihlásila jsem se na výšku, našla jsem si práci a bydlím, nebo mám svůj byt, ale 3krát
týdně jsem u té babičky, co umřel ten děda. A tak je to dodnes.
6.7.4 Významné momenty z období přestávání
6.7.4.1 Změny chování partnera, který užíval pervitin déle
Užívání pervitinu bylo u Magdy velice těsně spjato se vztahem s tehdejším přítelem, který byl
jednak starší a jednak užíval pervitin mnohem déle. Ačkoliv ona sama během prvního roku
užívání nepociťovala žádné negativní účinky na svou psychiku, všímala si, že její přítel se
občas chová zvláštně (viz níže) a zvažovala, zda to může být jeho „osobností“ anebo
působením pervitinu. Toto byl moment, který sice vedl k úvahám o smysluplnosti
pokračování v užívání a také k prvním rozhovorům na toto téma s přítelem, ale nevedl
k bezprostřednímu ukončení užívání.
„A první okamžiky kdy jsem si začala uvědomovat, že to nebude asi úplně ono, tak to bylo
právě když ten můj přítel tehdejší, on měl strašně špatný dojezdy, on je vůbec nezvládal. A
byl strašně paranoidní a schizofrenní úplně. Fakt měl nepochopitelný výbuchy chování, tak
tehdy jsem si říkala, ale ... samozřejmě jsem se dokázala ošálit a říkala jsem si, že to je
prostě on, že on je psychicky labilní, že on to nezvládá. Taky jsem mu to říkala, že ať
přestane, že to nezvládá. A on mi řekl, že přestane, když já přestanu. Což byl ale nesmysl,
protože on mě do toho uvedl a já jsem to tehdy brala 4 měsíce, neměla jsem pocit, že bych
nějak kolabovala. Kdežto on to už to v té době bral 6 let, takže to zvládal už mnohem hůř.“
6.7.4.2 Problémy s nosní přepážkou a strach z jehel a infekcí
Při otázce na moment, kdy začalo Magdě „něco vadit“ na jejím užívání pervitinu, popisuje
situaci, kdy pocítila nepříjemné problémy s nosní přepážkou související se šňupáním pervitinu
a kamarádka jí doporučila, aby začala brát jehlou. Jak ale Magda uvedla, byla citlivá na krev a
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neuměla si představit, že by si sama aplikovala drogu nitrožilně. Nechala si však několikrát
pervitin aplikovat od jiných lidí.
„No to byl jeden den, kdy jsem náhodou šla do školy, seděla jsem v hodině a spustila se mi
krev z nosu. Tak jsem šla na záchod a začala jsem smrkat a začala jsem … já se
omlouvám, že je to nechutný, ale začala jsem vysmrkávat jakoby kusy masa. A došla
spolužačka, která taky brala drogy, došla za mnou a že to nic, to ti vypadla nosní přepážka,
to mně už se stalo. (...) A potom jsem zjistila, když jsem si chtěla šňupnout, že to strašně
bolí, ale už to bylo dost nesnesitelný. A to mě tehdy řekla ta kamarádka, no a tady začínají
prostě jehly. A já jsem věděla, že ne, že jehly nemůžu. Řekla jsem si, že jehly nepůjdou.
Ale pak ona řekla, že mi to píchne sama, než se to naučím. Tak mi to píchla – a říkala jsem
si, to je docela dobrý. Ale nikdy jsem si nepíchla sama.“
Ke strachu z nitrožilní aplikace se později přidal i strach z infekcí, z ne-hygienického
prostředí, ve kterém se droga aplikovala. Kouzlo drogy se tím výrazně snížilo.
6.7.4.3 Změna prostředí a látky: užívání heroinu s jinými lidmi
V návaznosti na větší pociťovaná rizika u užívání pervitinu se Magda seznámila s lidmi, kteří
kouřili heroin a když tuto drogu párkrát zkusila užít, začala jí vyhovovat víc než pervitin. Toto
byl tedy moment, kdy přestala s pravidelným užíváním pervitinu a zároveň začala s užíváním
heroinu. To mělo ale jiný průběh – kvůli větší ochraně okolí a také kvůli blížící se maturitě se
Magda k droze nedostávala snadno a toto období také netrvalo dlouho.
„Já jsem měla třeba období, kdy jsem to 14 dní kouřila každý den. Asi dvakrát mi kamarád
ten heroin píchl, ale já nemám pocit, že bych na tom byla závislá. Protože jak se blížila ta
maturita a jak jsem pomalu začala přestávat, tak to bylo jakoby strašně lehký. Možná to
bylo i tím, že jsem si říkala, že si ještě za 14 dní zakouřím. A zakouřila jsem si za těch 14
dní, ale já jsem si dávala strašně velký odmlky s tím heroinem. Nebylo to jak ten pervitin,
že jsem najela a každý den, každý den, každý den, ale ten heroin byl... Vypadalo to, jako
bych pomalu ustávala, přestávala.“
6.7.4.4 Podpora od kamaráda z dětství
V době, kdy Magda začínala s drogami přestávat, obnovila vztah s kamarádem z dětství, který
jí chtěl pomoci – s cílem, aby drogy vůbec nebrala. Jak sama říká, snažil se jí od tehdejšího
životního stylu odpojit velice aktivně – jednou jí přímo za ruku odtáhl z její party a „nařídil“
jí, aby s ním šla venčit psa. Pomáhal jí také vyrovnávat se s nepříjemnými psychickými stavy
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spojenými s výčitkami vůči sobě i blízkému okolí, které přicházely v době, kdy několik dní
neužila drogu a střízlivýma očima se ohlížela za posledními měsíci a roky.
„Já jsem teda měla i takový noční můry. Já jsem třeba u něho spala, budila jsem se ze
spaní, strašně jsem křičela a tak a říkala jsem mu, že to nemá cenu, že jsem stejně hnusná a
on mi řekl, že nejsem hnusná, že mě zná, že jsem dobrý člověk, že to zvládneme. Strašně
mě tou amatérskou psychologií podporoval, prostě kamarád. Snažil se mi dávat hlavně ten
pocit, hlavně ať přestanu a pak to bude dobrý.“
6.7.4.5 Rozhovor s oběma rodiči a nabídka pomoci
V celém období užívání pervitinu nebyli rodiče v životě Magdy příliš zapojeni, resp. Magda si
nepřála, aby věděli o jejím užívání pervitinu a životním stylu s ním spojeným. Ačkoliv matka
i starší sestra si všímaly, že se Magda proměňuje (hubnutí, absence ve škole, vícedenní tahy) a
nabízeli jí pomoc, Magda tyto nabídky odmítala. Magdin otec byl celou dobu v zahraničí –
pracoval na jiném kontinentě a podle Magdy se s ním o tom matka nechtěla bavit, protože
měla strach, jak zareaguje. V době, kdy se blížila maturita a Magda užívala heroin, se matce
svěřila – v rozhovoru řekla, že to bylo poté, co u ní matka „něco našla“. Magda popisuje, jak
vnímala, že to matku zasáhlo. V tuto chvíli už to řekla otci, který kvůli tomu přiletěl ze
zahraničí a nabídl pomoc a podporu, což Magdu překvapilo a – jak říká – zahanbilo.
„A tehdy za mnou došel, já jsem seděla v pokojíku a on říká, pomůžeme ti, já ti pomůžu.
Zaplatím ti nějakou výbornou nemocnici, nějaký rehabilitační centrum nebo … já ti
pomůžu. Já jsem tomu nevěřila, že on mi toto říká, že mně nenadává, a to mě zahanbilo
ještě víc. Možná kdyby mě vynadal, zliskal mě, tak si řeknu, no a tak co. Myslím si, že on
mě tak zahanbil tím, jak byl hodný, jak já jsem se cítila jak strašná svině, že já toto dělám
vlastním rodičům.“
Nakonec se rodiče rozhodli, že po maturitě přihlásí Magdu ke studiu v zahraničí, kde pracoval
i otec. Bylo to jejich rozhodnutí a Magda se tomuto rozhodnutí podvolila. Odjela do zahraničí,
kde se k heroinu nebo pervitinu ani nemohla dostat,jedinou pro ni dostupnou drogou byla
marihuana, kterou užívala.
6.7.4.6 Rozpad party a s tím související čas k přemýšlení
Když Magda s drogami začínala, byla to velká „móda“ i mezi jejími vrstevníky. Lidé, mezi
kterými se pohybovala, považovali drogy za přirozenou součást života, která není nijak
problematická a tento přístup jí u užívání drog udržel. Navíc tam hrála roli také atmosféra
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mezi těmito lidmi – Magda říkala, že jí tenkrát připadali přátelštější, vřelejší a vyspělejší než
ostatní vrstevníci, stýkala se proto výhradně s touto skupinou lidí.
Po nějaké době se ale tato skupina lidí začala z různých důvodů rozpadat (úrazy, zatčení,
tragická úmrtí), kontakty byly tedy méně intenzivní a brzy se začaly vytrácet i úzké přátelské
vztahy – Magda uvedla, že si začala všímat falše uvnitř těchto skupin, kterou dříve nevnímala.
Také drogy byly hůř dostupné. Magda tedy trávila více času sama, měla víc času na
přemýšlení a také se objevily ve větší míře nové pocity, jako například strach o sebe nebo
výčitky vůči okolí.
„Když jsme byli v té partě, tak se to bralo furt, každý den a pořád. Ale když byl ten člověk
sám, jasně měl tu potřebu, ale dal si jednou za dva dny, pak za tři dny. Když byl sám,
najednou začal mnohem víc přemýšlet. Už nebyl zaplněný těma společenskýma věcma, že
se chodilo ven, a že se o něčem diskutovalo, někde se sedělo v partě. A najednou ten
člověk byl sám a začal mnohem víc přemýšlet. Takže kromě těch vnějších faktorů tam
byly ty vnitřní, že já jsem začala trávit mnohem víc času sama se sebou a začal mnou
prostupovat ten pocit viny.“
6.7.4.7 Konfrontace s uživateli drog v období abstinence
Magda sama řekla, že pobyt v zahraničí po maturitě jí přišel jako umělé vytržení a zdůraznila,
že to nevnímala jako „opravdovou“ změnu. Když se potom ze zahraničí vrátila, setkala se
s jednou kamarádkou, která stále užívala pervitin, a dvakrát po sobě znovu tuto drogu užila.
Zároveň se ale setkala se svou nejlepší kamarádkou, která s užíváním pervitinu přestala a ta jí
za to, že si pervitin vzala, zkritizovala. Následně na to, když už byla zpátky v zahraničí, byl
uvězněn Magdin kamarád kvůli distribuci drog. Tyto momenty Magda zmínila jako důvody
svého uvědomění, že pokud chce člověk v životě někam směřovat, že to není s drogami
slučitelné.
„No, když jsem si uvědomila, že i na něho /kamaráda, kterého zavřeli kvůli distribuci drog/
jsem byla strašně naštvaná, protože jsem nevěděla v čem jede, vůbec. A přišlo mi, že je to
pochopitelný u někoho, komu je 15, 16, 17. Ale když už je těm lidem přes 20, tak jako …
Nevím, možná to tak vůbec nechodí, ale já jsem měla takový pocit, že si myslím, že ten
člověk by si měl už uvědomit, kam chce v životě směřovat. A já to nemyslím, já nejsem
žádná kariéristka ani nemám ráda nic takovýho, ale myslela jsem to v tom duševním
životě, protože se člověk strašně ubíjí drogama. Mění se celá jeho osobnost, všechny jeho
zásady, všechno. ….“
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6.7.4.8 Vlastní rozhodnutí o místě bydliště a oboru studia
V době, kdy Magda studovala v zahraničí školu, kterou jí vybrali rodiče, nebyla příliš
spokojená a při nejbližší příležitosti si také znovu vzala pervitin. Potom ze školy odešla a
začala pracovat jako prodavačka. To se pochopitelně nelíbilo otci, ale Magda se do stejné
školy vrátit nechtěla. Nicméně mezitím začala mít Magda starost o babičku, která po smrti
dědečka zůstala sama v ČR, a rozhodla se vrátit a bydlet s ní. Zároveň se rozhodla, že zkusí
studovat školu humanitního zaměření, které vnímala jako sobě bližší. Po návratu do ČR už se
k drogám nevrátila.
„Já jsem rok pracovala v tom butiku, jak jsem říkala, a to taťka do mě klavíroval každý
den, že nebudu prodavačka, že se musím vrátit na školu. Já jsem mu říkala, že ta škola, na
kterou on mě přihlásil, tak není pro mě, nic mi to neříká. Já jsem byla vždycky spíš
humanitně založená. A tak jsme přemýšleli co teda s tím, že ten děda umřel, tak já jsem
se rozhodla dojet a být tady s babičkou, aby tady nebyla sama. Takže jsem si řekla, že se
přihlásím tady na školu.“
6.7.4.9 Nový životní styl a návrat k rodinným hodnotám
Po návratu ze zahraničí začala Magda bydlet s babičkou a sestrou. Obě její nejbližší
kamarádky z dřívějška přestaly s drogami a tak se s nimi stýkala dál. Důležitý byl také její
vztah se sestrou, která jí zavedla mezi své přátele. Začala také chodit s novým přítelem, což
byl pro ni „konečně normální vztah“. V těchto vztazích začala Magda oceňovat hodnoty, ve
kterých vyrůstala.
„Když jsem se sem vrátila, začala jsem bydlet se sestrou. A ta byla vždycky úplně jiná než
já, žila úplně jiný život a mně se to najednou zalíbilo. Ona je teda starší o nějakých 6 let. Já
jsem se začala bavit s její partou, s partou jejích známých a to mě vrhlo úplně do jiné …
Místo toho, abych se večer nastřelila a šla do nějakýho odpornýho non-stopu nebo na
parkoviště , tak jsme chodili na degustace vína. Najednou něco úplně jinýho.“
„Hlavně mě baví to, že jsem se tak nějak vrátila k tomu, v čem jsem byla vychovávaná a
furt k nějakým zásadám, který považuju za nejdůležitější. Opravdu být hodná, být užitečná,
nelhat, být upřímná k lidem, co mám ráda a budit se s čistou hlavou a nemuset se pořád
ohlížet, ona neví, že já jsem tohle, takže se musím hlídat. Na těch drogách je to takový žití
ve strachu...“
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6.7.5 Překvapivé momenty v rozhovoru
6.7.5.1 Ustanovení užívání drog jako společenské/komunitní normy
Velice mě zaujalo, jak mohutně byla Magda životním stylem spjatým s užíváním pervitinu a
jiných drog obklopena už v 16 letech. Nutně tak byla ovlivněna i volba partnera, kterého si
vybrala z řad starších uživatelů pervitinu, a opět – jak potvrzuje i tento úryvek – šlo spíše o
normu než výjimku:
„Právě že to byli ... dvě z nich to byly moje kamarádky ze základky, takže v mým věku, v
16 letech, nebo 2-3 kamarádky ze základky a všechny chodily s takovýma klukama jak já,
kteří byli o 10 let starší a pohybovali se v této oblasti už delší dobu. Měli zkušenost se
všema drogama a ... takže tak to bylo rozdělený, mladý holky a starší kluci, kteří už s těma
drogama měli zkušenosti.“
Vzhledem k tomu, že nevyrůstala v ČR a hodně cestovala, ocitla se jakoby „najednou“
uprostřed kultury, kde užívání pervitinu bylo normou a starší uživatelé drog byli uznávané
osobnosti – autority v této skupině. Nešlo samozřejmě o normu společnou pro všechny lidi
daného věku v okolí – ale jak říká Magda jinde, ostatní lidé jakoby pro ně neexistovali.
Myslím, že mě na tomto úryvku zaujala ta jednoduchost a přímočarost rozdělení „mladý
holky a starší kluci /užívající delší dobu drogy/“. Jakoby zde drogy měli spíš roli určitého
symbolu, prestiže, které jsou svázány s partnerskými vztahy podobného typu. Představoval
jsem si, že odmítnutí vstoupit do tohoto životního stylu by mohlo potenciálně znamenat ztrátu
kamarádek – vrstevnic. Přitom z vlastní zkušenosti vím, jak jsou vrstevnické vztahy v tomto
věku, o kterém mluví Magda, zásadní.
6.7.5.2 Vnitřní dialog při rozhovorech s rodiči
Velice mě oslovilo, když Magda vyprávěla, co se v ní odehrávalo při rozhovoru s otcem, když
si s ní přijel promluvit o jejím užívání drog, na které jej upozornila Magdy matka. Zatímco
Magda říkala, že nemá problém, celá ta situace na ní – podle nynějších slov – velice
zapůsobila a přispěla k jejímu rozhodnutí něco změnit.
„Já jsem vůbec nic neřekla, já jsem mu řekla, že nemám problém. Samozřejmě uvnitř jsem
… uvnitř mi to bylo hrozně líto a všechno, a byla jsem dojatá, ale jemu jsem řekla, že
problém nemám. Prostě jsem ho přesvědčila, že si to mamka vymyslela, že to není pravda,
že jo, že občas kouřím marihuanu, ale to je tak všechno. Takže takto jsem mu to řekla, ale
byl … zůstal ve mně strašně silný pocit a takový popud k tomu, abych se sebou začala
něco dělat.“
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Koncept vnitřního dialogu představují jak Shotter (2010), tak Gergen (2009) na základě
Bachtinových a Vygotskeho studí. Slyšet Magdu vyprávět o svém vnitřním dialogu při tak
významném rozhovoru, jako byl tento – když za ní otec přiletěl ze zahraničí s nabídkou
pomoci – je velice obohacující jak pro mě jako pro pracovníka, který pracuje s lidmi
užívajícími drogy i jejich rodiči a je často postaven před otázky, jak se chovat k vlastnímu
dítěti, které bere drogy, tak i pro budoucího otce. Jak poznamenává Shotter (2010), vnitřní
dialog je někdy ten důležitější než hlasitý vnější.
6.7.5.3 Samotná změna prostředí nemusí způsobit změnu životního stylu
Bylo velice zajímavé, když Magda popisovala situaci, jak odjela do ciziny na přání rodičů,
studovat školu, kterou jí sami vybrali. Ačkoliv to byla velká změna, a Magda neměla
k pervitinu přístup po celou dobu, nepovažuje to za tu nejdůležitější změnu v souvislosti
s přestáním, protože si o tom nerozhodla sama.
„Bylo tam to naštvání na ně, byly tam hrozný deprese – těch prvních pár měsíců bylo
strašných, s nikým jsem se nebavila, začala jsem chodit skoro s prvním borcem, kterýho
jsem potkala. Byl to strašnej debil. A měla jsem pocit, že to je jedno, že je to všechno
jedno. Protože mi přišlo, že oni mi ani nedali šanci samotné přestat, sice jsem přestala
sama, ale oni mě fakt tak najednou nepřirozeně vytrhli z toho prostředí, a hodili mě do
něčeho, kam já jsem vůbec nechtěla. A všichni mi tam přišli povrchní, a že mi tam nikdo
nemůže rozumět.“
Tento moment v rozhovoru se mi nejvíce spojil s tím, co jsem slyšel od jiných respondentů,
ale i od svých klientů. Jak někteří říkali, že je nutné odejít z míst, kde člověk užíval drogy, jiní
zase podotýkají, že i když člověk odejde až na kraj světa, neznamená to, že s drogami
přestane. Magda v tomto úryvku podle mě především upozorňuje na to, že není možné
přistupovat k výsledkům zjednodušeně – například považovat změny prostředí za příčiny
přestání s drogou. Magda tady nabízí jeden faktor, který může roli prostředí vysvětlovat: a to,
do jaké míry je změna prostředí součástí určité cesty, na jejímž zvolení se výrazně podílel sám
daný člověk anebo do jaké míry je to změna, o které rozhodl někdo jiný. U Magdy se jednalo
o první případ, a možná i proto hovoří o změně až v souvislosti s tím, kdy se do rozhodování
o svém dalším osudu zapojila více ona.
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6.8

Významné momenty: Spolu-utváření přechodových trajektorií na cestě k novému
pocitu sounáležitosti

V předchozí části jsem u sedmi respondentů s využitím jejich vlastních výroků popsal
významné momenty, které zmínili v našich rozhovorech v souvislosti s ukončením svého
užívání pervitinu (viz také jejich shrnutí v tab. 1). Při jejich následném porovnání jsem se snažil
najít způsob, jak s jejich pomocí odpovědět na svojí výzkumnou otázku, tedy jak vysvětlit
změnu, ke které dochází, když člověk přestane užívat pervitin, ze vztahové perspektivy.
Zároveň jsem chtěl představit období přestávání s pervitinem tak, aby bylo srozumitelné a
uchopitelné pro ostatní, aniž by bylo příliš zjednodušující. Využil jsem tedy několika
obecných konceptů vycházejících ze vztahové perspektivy, kterou popisuji v teoretické části,
a navrhl jsem následující rozlišení tří procesů:
1. Narušení vztahového plynutí v období užívání pervitinu
2. Spolu-vytváření přechodových trajektorií
3. Vznikání a rozvíjení nového pocitu sounáležitosti
Identifikované momenty jsem tímto způsobem vztáhnul k procesům, které jsou v obecnější
rovině popsány jinde (Gergen, Shotter). Je zapotřebí zdůraznit, že všechny tři procesy jsou
vzájemně provázané a že určitý identifikovaný moment se může týkat i více procesů zároveň.
V rámci „validizace“ jsem identifikované procesy zkusil porovnat s příběhy ostatních
respondentů, tedy těch, u kterých se až v průběhu rozhovoru ukázalo, že nevyhovují zcela
zadaným kritériím. Pokud jsem objevil odlišnosti nebo zajímavosti, uvádím je v textu.
6.8.1 Narušení vztahového plynutí v období užívání pervitinu
Pro pojmenování tohoto procesu jsem využil Gergenův (2009) termín vztahové plynutí (angl.
relational flow), který označuje kontext nebo pozadí veškerého našeho jednání. Vztahové
plynutí vyžaduje koordinaci s druhými a většinou probíhá bez našeho přímého uvědomování.
V rámci tohoto kontextu tak podle Gergena není možné udělat cokoliv, jsme omezeni tím, co
nám aktuální přítomné vztahy umožňují, co je v jejich rámci srozumitelné a smysluplné.
Vztahové plynutí je tedy stav, který je neustále přítomen, jehož jsme součástí a je určován
specifickou sadou vztahů, ve kterých jsme zapojeni. Svým zapojením přispíváme k udržování
tohoto stavu, zároveň se ale podílíme i na jeho vývoji a transformaci.
V období užívání pervitinu vzniká vztahové plynutí, které respondenti definovali jako velice
odlišné od předchozího období. Detailní zkoumání tohoto procesu sice nebylo záměrem mojí
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práce, respondenti ale přesto zmiňovali jeho různé charakteristiky. Významným bylo
například odtržení skupiny, která užívala pervitin, od ostatních vrstevníků – přičemž daná
skupina se považovala za „elitu“, zatímco ostatními vrstevníky mohla být hodnocena jako
„póvl“ (Magda). Dalo se pozorovat i odtažení od primární rodiny. Dalším rysem mohou být
specifické aktivity k zajištění obživy (např. prodej pervitinu, krádeže) anebo spojené se
zábavou (technoparty a jiné akce). Podstatným rysem byly také tělesné změny, změny na
úrovni životosprávy a denního rytmu. Když respondenti mluvili o období užívání pervitinu,
nikdy tedy neměli na mysli pouhou aplikaci látky do těla, ale vždy hovořili o celém tomto
kontextu, který zde chápu jako vztahové plynutí v období užívání pervitinu.
Tento stav vztahového plynutí byl narušován momenty, které respondenti označovali jako
významné z hlediska pozdějšího ukončení užívání pervitinu. Rozlišil jsem je do několika
skupin podle jejich původu:
6.8.1.1 Společenská a rodinná úroveň
(odkazuje k momentům: Policejní zásah; Policejní zásah a zatčení některých
známých; Setkáni s dcerou)
U dvou respondentů se vyskytl moment policejního zásahu, který významně postihl
komunitu, ve které se pohybovali. Ačkoliv oni nebyli zatčeni ani vyslýcháni, znamenal
pro ně tento moment ukončení užívání pervitinu – Libor jej spojuje s uvědoměním
reálné možnosti uvěznění, Lenka s možností začít žít jinak. Jiným radikálním zásahem
bylo Milošovo setkání s příbuznou, která ho upozornila na to, že jeho dcera už nějakou
dobu žije bez matky.
Při porovnání s respondenty, kteří nesplňovali kritéria, se podobný moment objevil u
Aleše, kterého zatkla policie, a u Romany, kterou rodiče zavřeli několik týdnů doma,
po zjištění, že bere drogy.
6.8.1.2 Komunitní/subkulturní úroveň
(odkazuje k momentům: Neshody v partě; Rozpad party a s tím související čas
k přemýšlení; Změny chování partnera, který užíval pervitin déle; Příběhy kamarádů,
kteří se v souvislosti s pervitinem přestali zcela kontrolovat; Rozpoznávání odvrácené
stránky drogové komunity)
Vztahové plynutí bylo často narušováno v rámci samotných skupin, ve kterých se
respondenti pohybovali. Ať už šlo o neshody a hádky v rámci party kamarádů nebo o
93

změny v partnerském vztahu, kde oba užívali pervitin, vždy to mohly být i poměrně
malé podněty, které znesnadňovali další pokračování ve stejném způsobu života.
Narušit vztahové plynutí mohou také příběhy lidí (ať už z dané skupiny nebo mimo
ní), kteří se při životním stylu spojeném s pervitinem dostali do nezáviděníhodné
situace, případně měli úraz nebo zemřeli.
6.8.1.3 Osobní a tělesná úroveň
(odkazuje k momentům: Nepříjemné psychické stavy a neschopnost komunikovat;
Momenty uvědomování si „bídné situace“; Problémy s nosní přepážkou a strach z
jehel a infekcí; Chuť být „normální“)
Některé momenty odkazovaly k tělesným signálům (jako např. problém s nosní
přepážkou u Magdy nebo extrémní zhubnutí u Lenky), které jsou pociťovány jako
nepříjemné a nežádoucí. Mohlo jít také o stavy, které daný člověk prožívá sám,
nicméně v souladu s Gergenem (2009) rozumím těmto konfliktům spíše jako vnějším
než vnitřním (soukromá účast na veřejném konfliktu – aktuálním nebo
představovaném)
Aby tato narušení vedla potenciálně ke změně u konkrétního jednotlivce, musí být rozpoznána
jako obtíž, problém nebo komplikace přímo daným jednotlivcem a zároveň dána do
souvislosti s užíváním pervitinu nebo souvisejícím životním stylem, což není rozhodně
automatické – např. Magda vyprávěla o tom, jak impulzivní chování svého přítele nejprve
interpretovala jako projev jeho osobnosti a až později jako projev užívání pervitinu. Na úrovní
tohoto jednotlivce může jít o reflexi dané situace ve světle jiných vztahových možností nebo
potenciálů pro jednání, jakkoliv jsou zatím nejasné a mlhavé – viz rozhovor s Lenkou:
„Už ani na ty akce jsem nejezdila, protože jsem stejně pořád měla pocit, že na mě všichni
koukaj, že je to tajnej a takový ty věci. To už prostě nikam nevedlo. Jenom jsem si nějak
nedokázala představit, když nebudu dělat tohle, tak co jako teda budu dělat?“
Momenty narušení vztahového plynutí otevírají prostor pro realizaci / aktualizaci
přechodových trajektorií, nicméně samy o sobě tyto momenty nevedou ke změně vztahového
plynutí.
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6.8.2 Spolu-vytváření přechodových trajektorií
Gergen (2009) na jednom místě používá termín vztahové cesty (relational pathways), pro
účely této práce mi však přijde vhodnější termín trajektorie / dráha, z toho důvodu, že cesty,
které zvolili moji respondenti, nebyli nikdy přímočaré, spíš naopak. Trajektorie v sobě
zároveň obsahuje i vztahovost, protože je vždy o cestu spojující určité body, místa, pod
kterými si můžeme představit jak živé bytosti, tak i prostory, identity nebo metaforická místa
v životě.
Termín přechodové jsem použil z toho důvodu, že změna, kterou mojí respondenti udělali,
měla vždy podobu rozsáhlejšího přechodu z jednoho světa do druhého. Nešlo tedy pouze o
ukončení aplikace látky, ale vždy to bylo spojené s velkou re-konfigurací vztahů, činností,
míst, atd. Takovéto přechodové trajektorie nemuseli začínat až po ukončení užívání pervitinu,
ale i v jeho průběhu, kdy se už daný člověk „odkláněl“ (Marcel) od lidí, s nimiž drogy užíval.
Konec této trajektorie také nelze stanovit, spíše je možné říci, že nemusí být žádný – člověk
může být stále „na cestě“.
Tyto přechodové trajektorie jsem rozdělil do několika skupin podle toho, jací aktéři (společně
s mými respondenty) se na nich podíleli:
6.8.2.1 Lidé, kteří pokračují v užívání pervitinu
(odkazuje k momentům: Omezení kontaktů s uživateli pervitinu; Opouštění vztahů a
artefaktů spojených s pervitinem; Zpřetrhání vztahů s lidmi užívajícími drogy;
Konfrontace s uživateli drog v období abstinence)
Vystoupení ze skupiny či skupin uživatelů pervitinu byla podmínka, kterou zmiňovalo
všech sedm respondentů, způsoby tohoto odloučení se však velice lišili. Zatímco
Magda nebo Tomáš strávili nějaký čas na zcela jiném místě, jiní zůstávali ve stejném
městě, pouze se s danými lidmi už nestýkali. Patřilo k tomu často zničení jejich
telefonních čísel (Marcel) anebo zbavení se artefaktů spojených s drogami (Miloš).
Toto odloučení bylo nutné udržet, a tedy často i opakovaně vyjádřit svoje rozhodnutí
nestýkat se s nimi – Libor k tomu použil i výhružky, Miloš uvedl, že byl velice
radikální a nekompromisní. Někdy bylo toto odloučení usnadněno rozpadem party
anebo zatčením některých členů.
S trochou ironie bychom mohli říct, že lidé, kteří pokračovali v užívání pervitinu, se
podíleli na utváření nové trajektorie především svoji nepřítomností. Také bylo ale
zjevně důležité, aby nějakým způsobem potvrdili resp. uznali přání daného člověka už
se s nimi nestýkat. O dvou takových lidech mluvil Libor:
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„I když je fakt, že dva z nich, ač brali dál, tak ti mě respektovali - já jsem jim to
řekl, že ať mě už do toho netahají, že s tím chci seknout. Normálně jsem se s nimi
stýkal dál. Ten jeden po nějakým roce, dvou, s tím přestal taky. Pak už od toho
rozhovoru o tom nikdy přede mnou nemluvili. Nic. Ti respektovali, že jsem si
zvolil jinou cestu, že tu cestu před tím nechci.“
Odloučení od lidí užívajících pervitin tedy vyžadovalo nejen rozhodnutí se s nimi
nestýkat, ale zároveň i potvrzení těchto lidí.
Mezi lidmi, kteří nebyli předmětem analýzy, se objevily i jiné verze toho, jak se lidi
pokračující v užívání pervitinu podíleli na utváření přechodové trajektorie. Mirka,
která nesplňovala podmínku pěti let od ukončení užívání (skončila rok a půl před
rozhovorem), se dál stýkala se stejnou skupinou lidí. Ti ale podle ní respektovali to, že
pervitin užívat nechce, přičemž silným argumentem pro ně byla její malá dcera.
Druhou výjimkou byl Martin (nesplňoval podmínku absence odborné intervence),
který uvedl, že v době, kdy přestával s pervitinem on, tak přestali i ostatní ze skupiny,
ve které byl, a stýkali se dál. A konečně Martina (nesplňovala diagnostická kritéria)
uvedla, že neměla užívání pervitinu spojeno s žádnou skupinou lidí, pouze s přítelem,
přičemž přestali společně.
Lidé, kteří pokračují v užívání pervitinu, se na utváření přechodové trajektorie
mohou podílet především tím, že respektují rozhodnutí daného jednotlivce neúčastnit
se již dále aktivit spojených s užíváním pervitinu.
6.8.2.2 Jiné „návykové“ látky
(odkazuje k momentům: Nový partnerský vztah spojený s intenzivním pitím alkoholu a
novým prostředím; Změna prostředí a látky: užívání heroinu s jinými lidmi;
Partnerské soužití s uživatelem kokainu a intenzivní pití alkoholu; Užívání konopí jako
způsob překonání období po vysazení „tvrdých drog“)
Užívání jiné látky často provázelo období bezprostředně po ukončení pervitinu.
Někteří popisovali užívání látky explicitně jako pomocníka při přestávání, někteří
pouze uvedli, že začali nově nebo více užívat určitou látku. Toto užívání však
zpravidla přinášelo nové vztahy s lidmi. U těch lidí, kde šlo o intenzivní užívání nové
látky (zejména Libor, Alice), bylo toto období opravdu pouze přechodové. Například
Libor explicitně uvedl, že se intenzivním pitím alkoholu dostal po roce do možná ještě
horší situace než předtím.
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Mimo analyzované osoby se specifická situace objevila u již zmíněné Mirky
(nesplňovala podmínku 5 let od ukončení), která zůstala ve stejném kruhu lidí, kde
kouřila marihuanu.
Fenomén užívání dalších látek jsem se pokusil kvantifikovat v rámci všech 19
respondentů, přičemž 14 lidí uvedlo užívání buď marihuany nebo alkoholu nebo obou
látek po přestání s pervitinem, v jednom případě docházelo k občasnému užití extáze,
v jednom případě k občasnému užívání kokainu. Ostatní o dalších látkách nemluvili,
neuvedli ale ani, že by zcela abstinovali. Pouze jedna osoba uvedla, že v době
rozhovoru pociťovala s danou látkou problémy.
Pokud jde o kontrolované užívání pervitinu, nebylo u mých respondentů explicitně
vyjádřeno v době rozhovoru, nicméně několik respondentů zmínilo jednorázové
opětovné užití pervitinu i v době „po přestání“
Kontrolované užívání dalších látek (nejčastěji marihuany a alkoholu) po přestání
s pervitinem se zdá být spíše pravidlem, než výjimkou, kontrolované užívání
pervitinu se u mých respondentů v době rozhovoru nevyskytovalo.
6.8.2.3 Blízké osoby
(odkazuje k momentům: Rozhovor s oběma rodiči a nabídka pomoci; Podpora od
matky a nejlepšího kamaráda; Podpora od kamaráda z dětství; Setkání s dcerou;
Získání důvěry okolí)
Ačkoliv jsou přechodové trajektorie vytvářeny za účasti více lidí s různými rolemi,
v některých případech se vyskytovala pouze jedna důležitá osoba z blízkého okolí
jednotlivce. V případě Tomáše to byla například přítelkyně, která iniciovala jeho
odjezd z města do přírody, kde spolu žili ve zcela jiném kontextu a zcela jiným
způsobem života. Lenka popisuje vztah s kamarádkou, která pracovala jako
vychovatelka na internátu a byla také terapeutka. Magda upozorňovala na kamaráda
z dětství, který jí občas i „odtáhl za ruku“ z prostředí, kde by hrozilo, že by se mohla
dostat k drogám. Také Libor byl v době přestávání v úzkém kontaktu s kamarádem
z dětství.
Členové primární rodiny hráli také velice důležitou roli při vytváření přechodové
trajektorie. V případě Liborovy matky mohla mít tato role podobu „pouhé“
responzivity8:
8

responzivita (angl. responsiveness) je termín, který často využívá Shotter (2010) při označování jednoho ze
základních lidských fenoménů resp. fenoménů živých bytostí obecně; ačkoliv existuje český překlad vnímavost,
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„Ona vůbec nevěděla, co konkrétně by měla udělat. Ale ono už to, že tam byl
někdo, kdo mě chytl za ruku a řekl ti, cokoliv budeš potřebovat nebo o něčem
mluvit, tak tady sedím a můžeš kdykoliv přijít. A to bylo hodně důležitý.“
Rodiče ale mohli mít i aktivnější roli a přímo určitou přechodovou trajektorii
nastolovali. V případě Magdy to bylo rozhodnutí rodičů, že odjede z České republiky
a bude studovat vysokou školu, obor, který jí vybrali. Takto „nastolená“ trajektorie
byla ale zpětně Magdou hodnocena jako nevhodná, protože v ní nebyla sama zapojena.
„Protože mi přišlo, že oni mi ani nedali šanci samotné přestat, sice jsem přestala
sama, ale oni mě fakt tak najednou nepřirozeně vytrhli z toho prostředí, a hodili mě
do něčeho, kam já jsem vůbec nechtěla.“
V rozhovorech s lidmi mimo sedm analyzovaných se podpora od blízkých vyskytovala
v podobně velké míře. Neobjevil se jediný případ, ve kterém by nefiguroval nikdo
z blízkého okolí. Pokusil jsem se zde o drobnou kvantifikaci osob, které byly zmíněny
mezi nejvýznamnějšími a ukázalo se, že nejčastější osobou, která se na spoluvytváření
přechodové trajektorie podílela, byl partner nebo partnerka (v sedmi případech),
druhou nejčastější osobou matka (6 případů) a třetí kamarád/ka (5 případů).
Při přestávání s pervitinem je kromě samotného jednotlivce důležitá minimálně ještě
jedna další osoba, která se podílí na vytváření přechodové trajektorie – zejména tak,
že je responzivní, a že „umožňuje“ aktivní účast dané osoby.
6.8.2.4 Noví lidé
(odkazuje k momentům: Hledání nových lidí; Nový partnerský vztah spojený s
intenzivním pitím alkoholu a novým prostředím; Nový okruh známých; Sportování a
procházky se psem; Knihy a kamarádka psychoterapeutka; Změna prostředí a látky:
užívání heroinu s jinými lidmi; Partnerské soužití s uživatelem kokainu a intenzivní pití
alkoholu;)
Už v komentáři k užívání jiných látek po přestání s užíváním pervitinu jsem zmínil, že
do života člověka začali vstupovat noví lidé. Bylo to poměrně logické i s tím, že daný
člověk měnil místo, činnosti, někteří začali znovu chodit na školu, kde se potkali
s novými lidmi. Například Miloš však přímo aktivně oslovoval lidi, o kterých si
myslel, že by s nimi mohl trávit čas. Bylo to u něj podpořeno i tím, že měl dobrou
zkušenost s navazováním kontaktů a věřil si v tom. Důležitými lidmi (nebo možná
citlivost, volím raději slovo responzivita, které v sobě kromě vnímavosti a citlivosti zahrnuje také odezvu či
odpověď.
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spíše hlasy) byli také autoři a postavy z knih, které někteří respondenti začali číst.
Proces seznamování s těmito lidmi však neprobíhal bezproblémově. Např. Libor nebo
Magda uváděli, že se s novými lidmi příliš nebavili, nicméně Liborovi stačilo, že tam
někdo byl. Jiný význam získali noví lidé až v souvislosti budování nového pocitu
sounáležitosti (viz níže).
Z respondentů, kteří nebyli předmětem analýzy, o nových lidech zajímavě mluvila
Karina: zmiňuje, že když nastoupila po ukončení užívání pervitinu do školy, přišlo jí,
že si tam nemá s nikým co říct a že si s těmito lidmi nemůže nikdy rozumět.
Přechodová trajektorie je spolu-utvářena také se zcela novými lidmi, interakci
s nimiž nemusí člověk (alespoň zpočátku) vždy zažívat jako příjemnou, kteří se však
účasti na přechodové trajektorii nebrání.
6.8.2.5 Nová místa
(odkazuje k momentům: Odjezd s novou přítelkyní do přírody; Změny v primární
rodině a stěhování; Sportování a procházky se psem)
Fyzický prostor v obecném smyslu byl velice důležitým spolu-tvůrcem přechodové
trajektorie. Určitými obměnami ve fyzickém prostoru prošli všichni respondenti, i
když to bylo v rámci stejného města. Objevily se však také radikální změny prostředí –
např. odjezd z velkého města do přírody nebo i do jiné země. Změna místa je
samozřejmě provázaná i s dalšími změnami – týkající se lidí, návyků, činností, apod.
Miloš a Libor také hovořili o určitém omezení míst pohybu – Miloš se na několik
týdnů „zavřel doma“, Libor se pohyboval pouze na dvou místech – doma a v hospodě.
Lenka zase ve větší míře poznávala nová místa – např. při procházkách se psem nebo
při občasné sportovní aktivitě. V některých případech nenásledovala změna místa
hned po ukončení užívání pervitinu, ale až po určité době. Málokdy to bylo konečné.
Mezi respondenty, kteří nebyli předmětem analýzy, se změna místa vyskytovala
v podobně velké míře. Specifikum bylo u Romany, kterou rodiče zavřeli na několik
týdnů doma. Byl to –podobně jako u Magdy, kterou poslali rodiče do školy v cizině –
pro ni významný moment, ale neměla vliv na jeho průběh. Umožnil jí ale promyslet
některé další kroky do jejichž realizace už byla zapojena
Přestávání s pervitinem je spojeno s novými místy – novými fyzickými prostory,
popř. novými kombinacemi těchto prostor, které vyplývají ze situace a daný
jednotlivec je do jejich podoby zpravidla zapojen.

99

6.8.2.6 Nové znalosti a schopnosti
(odkazuje k momentům: Dokončení střední školy; Návštěva ředitele školy a dokončení
střední školy; Formální i neformální studium; Vlastní rozhodnutí o místě bydliště a
oboru studia; Holotropní dýchání)
Obecně řečeno, období po přestání s pervitinem bylo u mých respondentů rozhodně
obdobím zvýšeného seberozvoje. Mohlo to být samozřejmě spojeno s věkem kolem
dvaceti let, kdy tito lidé přestávali, a kdy spousta jejich vrstevníků se také vzdělávalo –
porovnáme-li to ale s obdobím, kdy užívali pervitin, je tento kontrast rozhodně velký.
Nešlo pouze o formální vzdělávání (i když i to bylo časté). Dalšími seberozvojovými
způsoby byla četba knih s filozofickou či spirituální tematikou nebo holotropní
dýchání.
I tady jsem se rozhodl pro jednoduchou kvantifikaci: u 11 lidí z celkových 19 došlo po
ukončení pervitinu ke zvýšení formálního vzdělání minimálně o jeden stupeň a 6 lidí
se vrátilo do školy téměř bezprostředně po ukončení užívání pervitinu.
Seberozvoj a vzdělávání (formální i neformální) jdou často ruku v ruce s ukončením
pervitinu.
6.8.3 Vznikání a rozvíjení nového pocitu sounáležitosti
Přechodové trajektorie, které začínají být vytvářeny v období ukončování užívání pervitinu,
mohou být velice nahodilé a proměnlivé – alespoň pokud jde o prostor, čas, vztahy a činnosti
podílející se na jejich utváření – jak bylo možné pozorovat např. u Tomáše, který strávil rok
v přírodě s novou partnerkou, ale pak ještě dvakrát změnil místo pobytu a lidi kolem sebe.
Tomáš při tom mluvil o „hledání normality“ – polohy, kde by se cítil dobře a v souladu
s ostatními. Pro takovou polohu jsem použil Shotterův (1993) termín pocit sounáležitosti
(angl. sense of belonging), který jej ve své pozdější práci (2010) také nahrazuje spojením
„cítit se jako doma“ a popisuje jej jako praktické vědění, kdy se „vyznáme“ v sobě i v okolí a
chceme navazovat s okolím i sami se sebou takové vztahy, které budou vzájemně v souladu –
takové vztahy nazývá vnitřní nebo vnitřně přesvědčivé (1993).
V rozhovorech jsem zachytil některé momenty, kdy si myslím, že respondenti mluvili právě o
takovém pocitu – při tom nemuselo jít o nijak usedlý způsob života. Měl jsem dojem, že ho
zmiňuje například v některých chvílích i Alice, jejíž způsob života by se dal označit spíše jako
„nomádský“. Nejde ale o to určit, jestli daný člověk takový pocit má nebo nemá, spíš zde chci
popsat vznikání a rozvíjení nového pocitu sounáležitosti jako proces, kterým člověk
přestávající s dlouhodobým užíváním drog nutně prochází.
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Jak píše Shotter (2010), tento vztah je dosahován konverzačně, to znamená ve vztazích
s druhými. Projevem takového pocitu může být například aktivní a rovnocenné zapojení, které
velice dobře popisuje například Libor. Jinými slovy, samotné členství v dané skupině nemusí
aktivní zapojení vyžadovat, ale pocit sounáležitosti bez něj může těžko vzniknout.
Níže představujeme některé zprostředkující elementy, jakými k novému pocitu sounáležitosti
získávali respondenti přístup, přičemž u některých z nich bylo možno sledovat více zdrojů
pocitu sounáležitosti najednou.
6.8.3.1 Neinstitucionalizované skupiny, hnutí, společenství
(odkazuje k momentům: Aktivní zapojení se do nové komunity; Životní styl s
kontrolovaným/reflektovaným užíváním)
Pocit sounáležitosti může člověk získat v rámci skupin, které nemusí být nijak jasně
definovány, ale nesou určité hodnoty nebo způsob života a vyvíjejí činnost. V případě
Tomáše to byla hudební skupina, s jejímiž některými členy se už znal z dřívějška.
Mimo jiné měla tato skupina ustálený postoj k užívání návykových látek – podle
popisu Tomáše to byl spíš rituál, který byl vždy předem naplánován a nikdy
nepokračoval nekontrolovaným způsobem. V případě Libora plnila tuto roli
neformální organizace, která pořádala koncerty a jiné kulturní akce na podporu
lidských práv a práv zvířat. Na doporučení známého se dostal na jeden jejich koncert a
potom se seznámil s dalšími členy.
Mezi vyřazenými respondenty se objevila podobná skupina u Filipa – a tou bylo
náboženství. Filip se začal stýkat s knězem a s dalšími věřícími a uváděl, že to pro něj
byla velice důležitá skupina v těžkých situacích. Je to možná právě určitý přesah (za
hranice aktuálního vztahu, momentální situace, každodennosti), který je těmto
skupinám společný.
Jedním z důležitých rysů skupin, ve kterých respondenti získávali pocit
sounáležitosti, byly sebepřesahující zážitky.
6.8.3.2 Filozofické nebo spirituální směry
(odkazuje k momentu: Nový pohled na život)
Ze sedmi prezentovaných respondentů mluvili Alice a Marcel explicitně o filozofii,
resp. o mysticismu a spiritualitě jako o významných zdrojích současného způsobu
života a pohledu na svět. V rozhovorech jsme se tomuto tématu nevěnovali příliš
podrobně a stálo by to určitě za prozkoumání, nicméně bylo zřejmé, že nešlo ani tak o
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příslušnost k určité existující skupině spojené s konkrétními lidmi, ale spíš jen příklon
k určitému myšlenkovému směru na základě četby knih. Toto zapojení tedy bylo do
značné míry virtuální, ale i zde byla v případě Marcela zmínka o tom, že se např.
aktivně účastnil internetových diskusí.
Jedním ze zdrojů pocitu sounáležitosti mohou být i myšlenková hnutí, s nimiž se
člověk může seznamovat bez nutnosti setkání tváří v tvář.
6.8.3.3 Zaměstnání
(odkazuje k momentům: Nové povinnosti spojené s prací, stěhováním, rodinou; Nová
práce v oboru)
Pocit sounáležitosti mohl vznikat i v rámci zaměstnání, ale nebylo to rozhodně
pravidlem. Alice explicitně upozornila na to, že nejde o to mít jakoukoliv práci, ale
práci, která člověka bude „aspoň bavit“. O významu konkrétní práce pro udržitelnost
aktuálního životního stylu mluvil např. Miloš, který skrze práci v kontaktním centru
mohl zúročit i své zkušenosti s užíváním drog.
Zaměstnání může zprostředkovat pocit sounáležitosti pouze ve chvíli, kdy má ještě
jiný účel než zdroj příjmů.
6.8.3.4 Vlastní rodina
(odkazuje k momentům: Začátek nového partnerského vztahu; Nový životní styl a
návrat k rodinným hodnotám)
Poměrně častým zdrojem sebepřesahu a pocitu sounáležitosti byla rodina, kterou
jedinec založil – většinou po ukončení užívání pervitinu. V případě Magdy bylo
například zajímavé, že se – dle vlastních slov – vrátila k rodinným hodnotám, nicméně
tyto hodnoty začala vnímat a cítit už jako jiné. S využitím myšlenek Shottera by se
dalo říci, že se nyní cítila o těchto hodnotách více „vnitřně přesvědčena“, dalo by se
také možná říci, že se začala aktivně podílet na jejich utváření.
Vztahové pole pro rozvíjení nového pocitu sounáležitosti nemusí být zcela nové, liší
se ale způsob zapojení v těchto vztazích.
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Tab. 1 Významné momenty
Libor

Marcel

Policejní zásah a

Nový partnerský vztah spojený

Podpora od matky a nejlepšího

Omezení kontaktů

Aktivní zapojení se do nové

zatčení některých

s intenzivním pitím alkoholu a novým

kamaráda

s uživateli pervitinu

komunity

známých

prostředím

Momenty uvědomování si

Užívání konopí jako způsob

Zpřetrhání vztahů s lidmi

Nový okruh

Dokončení střední

Nový

„bídné situace“

překonání období po vysazení

užívajícími drogy

známých

školy

pohled na

„tvrdých drog“
Alice

život

Neshody v

Partnerské soužití s uživatelem kokainu a

Změny v primární

Holotropní

Formální i

Ne-stereotypní práce

partě

intenzivní pití alkoholu

rodině a

dýchání

neformální studium

stěhování
Tomáš

Miloš

Lenka

Příběhy kamarádů, kteří se v souvislosti

Chuť být

Odjezd s novou

Životní styl

Nové povinnosti spojené s prací,

s pervitinem přestali zcela kontrolovat

„normální“

přítelkyní do

s kontrolovaným/reflektovaným

stěhováním, rodinou

přírody

užíváním

Rozpoznávání odvrácené

Setkání s

Opuštění vztahů a artefaktů

Hledání

Získání důvěry

Začátek nového

Nová práce

stránky drogové komunity

dcerou

spojených s pervitinem

nových lidí

okolí

partnerského vztahu

v oboru

Nepříjemné

Policejní zásah proti výrobcům

Knihy a kamarádka

Návštěva

psychoterapeutka

dokončení střední školy
Vlastní rozhodnutí o

Nový

místě

životní styl

stavy

a

psychické
neschopnost

Sportování a procházky se psem

pervitinu

ředitele

školy

a

komunikovat
Magda

Změny

Problémy

Změna

chování

s nosní

prostředí

partnera,

přepážkou

látky:

a

heroinu

strach

z jehel

Rozhovor

Rozpadnutí

Konfrontace

kamaráda

s oběma rodiči a

party a s tím

s uživateli

z dětství

nabídka pomoci

související čas

v období abstinence

Podpora
a

užívání

od

k přemýšlení

s jinými lidmi

drog

bydliště

oboru studia

a

a

návrat

k rodinným
hodnotám
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Překvapivé momenty: Co se pomáhající odborník může naučit od lidí, kteří odbornou

6.9

pomoc nepotřebovali?
Druhý způsob čtení a poslouchání rozhovorů byl zaměřen na takové momenty v rozhovorech,
které měly význam pro mě v tom smyslu, že jsem se z nich něco nového naučil, dozvěděl pro
svoji práci – něco, co může být základem pro „nové vědění“, jak ho popisují Newbury a
Hoskins (2010), které dělaly výzkum na podobné téma. Nazval jsem je překvapivé momenty a
seskupil je do šesti oblastí podle toho, jakou výzvu pro mě především představovaly. Tyto
oblasti jsou:
-

Různorodost významu užívání pervitinu

-

Nesamozřejmý, nejednoznačný a diskontinuitní průběh „změn“

-

Přítomnost blízkých

-

Prostor pro jedinečnost a tvůrčí jednání

-

Pozitivní aspekty užívání drog

-

Odlišování se od uživatelů pervitinu

-

Funkce užívání pervitinu

V následující části tyto oblasti a výzvy krátce popisuji a zároveň připojuji svůj komentář
k tomu, jak informují mojí praxi.
6.9.1 Různorodost významu užívání pervitinu
Zajímej se vždy o to, jaký význam pro daného člověka užívání pervitinu má nebo mělo.
(Odkazuje k momentům: Důležitost „záměru“ nebo „účelu“ užívání; Smíření se
s identitou feťáka; Vůle jako nepodlehnutí určitým typům vztahů; Objevení problémů s
pervitinem v problémových vztazích; Ustanovení užívání drog jako společenské/komunitní
normy; Využití specifického chování ve vztahu k drogám i jinde)
Variabilita ve významech užívání pervitinu sdělovaná mými respondenty byla rozhodně větší,
než jsem čekal. Ať už to byl Tomášův důraz na to, že užití drogy musí mít nějaký účel,
kterého si je člověk vědom anebo Milošovo smíření se s identitou feťáka, vždy to bylo pro mě
nové a překvapivé a myslím, že jakákoliv kategorizace by neměla žádný smysl už proto, že
tyto významy vždy vypovídaly něco důležitého i samotných lidech.
Pro svojí práci s lidmi, kteří užívají nebo užívali pervitin, si z toho odnáším ještě větší zájem o
významy mých klientů, jaké pro ně užívání pervitinu má. Tento zájem ale není kvůli tomu,
abych lépe analyzoval jejich situaci, závažnost jejich problému nebo abych stanovil přesnější
diagnózu. Je to proto, abych se prostřednictvím těchto významů dozvěděl víc o nich
104

samotných. Přístup Tomáše v určitých fázích jeho života (který by se dal nazvat jako
kontrolované nebo reflektované užívání) například vypovídal něco o jeho kreativitě, touze
nechat se inspirovat a podat jedinečný hudební výkon. Přístup Lenky k užívání pervitinu jí
zase zobrazoval jako osobu, která dokáže jít do nových výzev odvážně, naplno a soustředěně,
a takto bych mohl pokračovat dál. Od těchto „charakteristik“ se potom dá dostat i ke
vztahovým zdrojům, které se na daných významech podílejí nebo podíleli. Kde se zrodila ta
kreativita? Odkud se vzala ta soustředěnost a odvaha?
U Magdy jsem rozpoznal ještě jedno téma, které přesahuje poradenskou nebo terapeutickou
praxi. Jsou to významy pervitinu, které existují přímo ve skupinách / subkulturách lidí, kteří
jej užívají. Magda (ale i další respondenti) popisovala specifické interakční vzorce, které by
Duff (2007) možná nazvala asambláže, ve kterých přirozeně koexistují životem protřelí muži,
nezkušené mladé dívky, rychlá auta, pervitin a mnohé další živé i neživé artefakty. Jak Magda
naznačila, vplout do těchto asambláží může být velice snadné a jak pro zapojené osoby, tak i
pro rodiny těchto osob to může mít velice devastující následky. Přemýšlím, jaká akce na
úrovni celé místní komunity by mohla být uskutečnitelná, aby dokázala buď snížit atraktivitu
těchto asambláží anebo alespoň nabídnout více podobně hodnotných alternativ.
6.9.2 Nesamozřejmý, nejednoznačný a diskontinuitní průběh „změn“
Změnu není třeba plánovat.
(Odkazuje k momentům: Ne-vybavení si jednoho momentu „rozhodnutí“ nebo „bodu
zlomu“; Ukončení užívání pervitinu jako vedlejší produkt úsilí o změnu sociálního okolí;
Uvědomění si změny až ex post; Uvědomování si nespokojenosti s vlastní situací jako cesta
ke změně; Samotná změna prostředí nemusí způsobit změnu životního stylu)
Jako drogový poradce jsem prošel mimo jiné vzděláním zaměřeným na vyvolání změny nebo
podporu změny u lidí nebo skupin lidí anebo na pomáhání lidem se změnou, kterou sami
chtějí. Rozhovory s mými respondenty mě naučily, že žádný „expert na změnu“ ale často není
zapotřebí. Změny se nemusí plánovat, změny se dějí. Např. Marcel i Alice rezolutně odmítli
popsat nějaký moment změny – spíše hovořili o postupném plynutí, pomalém uvědomování,
drobných momentech, které postupně působily větší a větší změnu (kterou bylo možno
rozpoznat až retrospektivně). Není možné tedy uvažovat o změně jako o lineárním nebo
cirkulárním procesu, který má určité fáze. Pokud je to proces, pak diskontinuitní, nestabilní,
nepředvídatelný a neustálý. Když tedy jako pracovník hovořím s klientem, jsem už možná
účastníkem nějaké změny, nicméně nelze dopředu říci, jaké. Změny se dějí spontánně a
nepředvídatelně.
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Vybavuji si ve své praxi hned více momentů, kdy jsem očekával nebo doufal, že můj klient
někdy přijde s tím, že udělal nebo chce udělat nějakou velkou změnu. Místo toho mi ale
setkání s ním připadaly stále stejná, a tak jsem se ještě víc snažil tu větší změnu vyprovokovat
nebo vyvolat – a on pak chodit přestal. Ve světle toho, co říkali moji respondenti, bych se
v podobné situaci možná víc snažil být podpůrným a pomáhajícíma ještě více citlivým na to,
co konkrétně daný klient říká, a snažil bych se spíš zbavit představy, že by měla přijít nějaká
velká změna.
6.9.3 Přítomnost blízkých
Využívej všechny vztahy, které jsou v dané situaci k dispozici.
(Odkazuje k momentům: Důležitost přítomnosti druhého a připravenosti naslouchat;
Partnerská úroveň vztahů a aktivní zapojení jako rysy podpůrné komunity; Vnitřní dialog při
rozhovorech s rodiči; Hledání důvěry; Větší přilnutí k uživatelům drog jako následek
rodičovského nátlaku; Síla vztahu s dcerou)
Vzhledem ke vztahové perspektivě jsem byl asi ještě víc připraven věnovat pozornost různým
typům vztahů, proto jsem se v tomto ohledu naučil možná nejvíc. Především nyní uvažuji o
zapojení rodinných příslušníků a blízkých do spolupráce s klienty naprosto automaticky,
nepovažuji jen za určitou doplňkovou podporu, ale jako lidi, kteří se daleko víc a daleko déle
než já budou podílet na utváření přechodové dráhy klienta a potom možná i na novém pocitu
sounáležitosti. Momenty, kde respondenti zmiňovali vztahy s blízkými, vedly k více různým
úvahám, které informovaly moji praxi, jako například:
-

člověk nepotřebuje jen jednosměrnou podporu, potřebuje vztahy založené na
vzájemnosti;

-

kromě toho, že často potřebuje, aby mu někdo pomohl, potřebuje také pomáhat;

-

pokud chceme někomu pomoci, nevyžaduje to žádnou velkou aktivitu z naší strany;
jak poznamenal Libor, stačí, když tam někdo „je“, kdo mě případně může chytnout za
ruku – tzn. kdo nabídne potvrzení, přijetí, připravenost naslouchat;

-

o potřebě důvěry se v pomáhajících profesích mluví hodně, ale často děláme něco, co
jí zcela nepodporuje: pokud například vznikne na straně klienta podezření, že
pracovník tím, co dělá, může sledovat nějaký jiný záměr, anebo že ho chce někam
„dostat“, vztah může být zásadně ohrožen; přitom někdy to pracovník ani nemusí tak
myslet – stačí, že vyvolá takové podezření;

-

někdy může i jediný vztah být důvodem pro celkovou životní transformaci, jak je vidět
na příkladu Miloše; v jeho případě to byla potřeba zachránit vztah s dcerou, která jej
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vedla k okamžitému zpřetrhání vazeb s dealery, výrobci, „psaníčky“ a drogami; pro
nás – praktiky – v tom vidím upozornění na to, abychom byli velice skromní, pokud
jde o náš vliv na klienta a spíše se zajímali o vztahy, ve kterých vyrůstal, které jsou
pro něj životně důležité – skrze ně potom probíhá změna spíše než přes ten náš.
-

nejdůležitější dialogy někdy nemusí být ty, které slyšíme v rozhovoru s klientem, ale
ty, které vede on sám se sebou zatímco spolu mluvíme (za formulaci vděčím Harlene
Anderson, osobní komunikace, 5.4.2013)

6.9.4 Prostor pro jedinečnost a tvůrčí jednání
Nech se překvapit.
(Odkazuje k momentům: Samotná změna prostředí nemusí způsobit změnu životního stylu,
Osamocení a důraz na svojí vlastní aktivitu při následných krocích; Nahrazení pervitinu
alkoholem jako srozumitelné východisko z dané situace; Společné přestávání s přítelkyní)
Vzpomínám si, že když jsem začínal pracovat v drogových službách, byl jsem na stáži
v jednom zařízení pro uživatele drog a zaslechl jsem interakci mezi dvěma pracovníky, kdy
jeden říkal druhému: „Tak /přezdívka/ se chce jít léčit!“ a druhý se usmál a řekl: „Už zas?“
Oba se spiklenecky zasmáli na potvrzení toho, že ví, o čem je řeč. Bylo mi pak vysvětleno, že
šlo o klienta, který už několikrát v centru oznámil, že chce přestat s drogami, popřípadě, že se
chce léčit, ale i když mu centrum zajistilo pobyt v terapeutické komunitě, nikdy tam
nenastoupil. Je zcela pochopitelné, že další jeho žádost o léčbu může vzbuzovat reakci, jakou
jsem měl možnost zažít.
Pokud bych měl říct jednu věc, která mě překvapila u všech respondentů, byla to jedinečnost a
kreativita, s jakou uchopili celou situaci a s pomocí okolí dokázali výrazně změnit svůj život.
Přitom si dokážu představit, že na začátku bych jejich úsilí moc nevěřil. Například když Libor
poté, co jej vystrašil policejní zásah, začal chodit denně do hospody a pít alkohol. Anebo když
Alice začala po přestání s pervitinem chodit s mužem, který prodával kokain. „Z bláta do
louže“, dalo by se říct. I přes tyto složité trajektorie se však dokázali dostat k životnímu stylu,
ve kterém se cítí „jako doma“.
Snažím se tedy nyní důvěřovat tomu, že kroky, které udělají moji klienti, jsou „správné“ –
z toho hlediska, že to jsou kroky, které daná situace v daný čas přinesla. Ačkoliv mám někdy
silnou potřebu je od některých kroků zrazovat, zároveň věřím tomu, že mě mohou překvapit.
Proto když se mě zeptají na názor, mohu jim říct svoje obavy nebo se podělit o svoji
nedůvěru, ale pokud mi svoje rozhodnutí pouze sdělí, nechávám se překvapit.
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6.9.5 Pozitivní aspekty užívání drog
Minulost nejde vymazat, dá se ale rekonstruovat.
(Odkazuje k momentům: Pocit otevření nových možností a rozvíjení schopnosti nahlížet
realitu z různých úhlů pohledu, Nové vyhlídky do budoucnosti; Využití specifického chování
ve vztahu k drogám i jinde)
Byl jsem až překvapen, kolik různých pozitivních aspektů souvisejících s užíváním pervitinu
vyjmenovali moji respondenti. Namátkou to byly například tyto (zahrnuji i vyřazené
respondenty):
-

pochopení fungování různých aspektů života (Marcel)

-

otevření nové části bytí (Luboš)

-

kámoši, zábava, muzika (Luboš)

-

mezilidské vztahy (Romana)

-

mohu svou zkušenost využít při výchově dětí (David)

-

poznáš život, začneš se dívat na svět jinýma očima (Mirka)

-

možnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu (Alice)

Domnívám se, že takováto pozitivní rekonstrukce minulosti k vývoji člověka patří – někteří
respondenti mi jasně řekli, že by svůj život neměnili a kdyby se opakoval, prošli by si
obdobím s drogami znovu. Přesto však měli zároveň jasné vysvětlení toho, proč pro ně návrat
k pervitinu nyní nepřichází v úvahu.
Pro mojí praxi si z toho neodnáším ponaučení, že bych měl sám vyzdvihovat pozitivní
aspekty, které drogy přináší, ale spíš je nerozporovat, jak jsem k tomu měl zpočátku své praxe
tendence. Jsem si vědom toho, že každá zkušenost v životě může mít pozitivní aspekty a že
člověk má právo být hrdý na svůj život.
6.9.6 Odlišování se od uživatelů pervitinu
Odmítnutí identity může znamenat, že už existuje identita, která je více žádoucí.
(Odkazuje k momentu: Postoj k současným uživatelům drog jako k jiným než on)
Když jsem od svých respondentů slyšel výroky, že si v současnosti o uživatelích pervitinu
nemyslí nic dobrého (např. že jsou hloupí, málo inteligentní, pozéři...), zdálo se mi to nefér.
Sám se snažím přistupovat k lidem bez předsudků a obzvlášť od lidí, kteří vědí, co to
dlouhodobé užívání pervitinu je, bych to očekával ještě víc.
Při pročítání a hlubších úvahách o jejich výrocích jsem si ale uvědomil, že tímto hodnocením
dává člověk jasně najevo, že překonal nějaké období, které mu přineslo problémy a že se
k tomu už nechce vracet. Navíc z takového výroku implicitně vyplývá, že ví o identitě nebo
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způsobu života, který je více žádoucí, hodnotnější. Nyní tedy vítám rozhovory o jiných
uživatelích pervitinu, protože se na základě těchto rozhovorů dá mluvit o hodnotách a
životních stylech, které člověka lákají.
6.9.7 Funkce užívání pervitinu
Funkci, kterou plnilo užívání pervitinu, mohou plnit i další aktivity.
(Odkazuje k momentu: Nesoulad s masovou společností)
Když mi Marcel řekl, že nebude nikdy úplně normální, protože byl vždycky trochu v rozporu
s většinovou společností, spojil se mi s tímto vyjádřením ještě jeden moment u vyřazeného
respondenta Aleše, který explicitně uvedl, že užívání pervitinu bylo jedním z řešení jeho
nevyrovnání s homosexualitou a s ní souvisejících odmítavých reakcí okolí. Začal jsem se na
užívání pervitinu dívat z perspektivy celého života jednotlivce – kdy člověk zkouší různé
způsoby, jak reagovat na něco, s čím není spokojen, co ho tíží nebo čeho se chce zbavit.
U některých klientů může rozhovor o funkci celého angažmá v užívání pervitinu a všem co
s tím souvisí přinést téma, o kterém nemá daný člověk možnost s nikým příliš mluvit.
Opakovaně se mi stalo, že jsem si s klientem začal povídat o jeho užívání pervitinu, kvůli
kterému přišel, ale zanedlouho už jsme mluvili o zcela jiných tématech. Jeden klient se mě po
několikátém takovém sezení ptal, jestli vůbec může chodit dál, když nemluvíme o drogách.
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Tab. 2 Překvapivé momenty tematizované výzkumníkem
Libor

Nahrazení pervitinu

Partnerská úroveň vztahů a aktivní

Důležitost přítomnosti druhého a

alkoholem jako

zapojení jako rysy podpůrné komunity

připravenosti naslouchat

srozumitelné
východisko z dané
situace
Marcel

Alice

Ne-vybavení si jednoho momentu

Společné přestávání

„rozhodnutí“ nebo „bodu zlomu“

s přítelkyní

Ukončení užívání

Uvědomování si

Pocit otevření

Nové

pervitinu jako

nespokojenosti

nových možností a

vyhlídky do

vedlejší produkt

s vlastní situací jako

rozvíjení

budoucnosti

úsilí o změnu

cesta ke změně.

schopnosti nahlížet

Hledání důvěry

sociálního okolí.

Nesoulad s masovou společností

realitu z různých
úhlů pohledu

Tomáš

Důležitost „záměru“

Vůle jako

Objevení problémů s pervitinem v

Uvědomění si

nebo „účelu“

nepodlehnutí

problémových vztazích

změny až ex

užívání

určitým typům

post

vztahů
Miloš

Síla vztahu s dcerou

Smíření se s identitou feťáka

Postoj k současným uživatelům drog
jako k jiným než on

Lenka

Osamocení a důraz

Využití specifického chování ve vztahu

Větší přilnutí k uživatelům drog jako

na svojí vlastní

k drogám i jinde

následek rodičovského nátlaku

aktivitu při
následných krocích
Magda

Ustanovení

užívání

drog

společenské/komunitní normy

jako

Vnitřní dialog při
rozhovorech s rodiči
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Samotná změna prostředí nemusí
způsobit změnu životního stylu

7

Diskuse

Cílem této studie bylo prozkoumat proces změny po ukončení dlouhodobého užívání
pervitinu bez odborné pomoci. Spíše než evidenci jsem chtěl přinést vysvětlení, a to
s využitím vztahové perspektivy. Výzkumná otázka tedy zněla: Jak můžeme s pomocí
vztahové perspektivy vysvětlit proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu
bez odborné pomoci?
V kapitole 6.8 nastiňuji tři procesy, které jsem s využitím vztahové perspektivy formuloval na
základě detailní analýzy sedmi rozhovorů s lidmi, kteří před více než pěti lety přestali užívat
pervitin bez odborné pomoci. Jsou to: narušení vztahového plynutí v období užívání pervitinu;
spolu-utváření přechodové trajektorie; a vznikání a rozvíjení nového pocitu sounáležitosti. Při
bližším prozkoumávání těchto procesů ukazuji, jakým způsobem jsou spolu-utvářeny
s druhými a jak je tedy možno vidět celý proces změny jako společný. Mimo jiné zdůrazňuji,
že daný proces vyžaduje aktivní zapojení na straně zotavujícího se jednotlivce, a responzivitu
spojenou s umožňováním změny na straně spolu-tvůrců přechodové trajektorie. Poukazuji
dále na momenty narušení vztahového plynutí, které otevírají prostor pro realizaci či
aktualizaci vztahové trajektorie, a dále na momenty vznikání nového pocitu sounáležitosti,
který je důležitým faktorem úspěšného zotavení.
V kapitole 6.9 potom představuji momenty, které mě osobně v rozhovorech překvapily nebo
zasáhly a ukazuji, jak mohou informovat praxi pomáhajícího pracovníka v drogových
službách. I zde čerpám ze vztahové teorie a zveřejňuji výzvy, které pro mě tyto momenty
znamenaly v rámci mojí práce s lidmi. Jejich společným jmenovatelem je důraz na kontext a
jedinečnost každé jednotlivé přechodové trajektorie, a také na potenciál různých vztahů,
kterých lze při práci se zotavujícími se jednotlivci využít.
Ačkoliv nemám možnost porovnat své výsledky s podobným výzkumem, který by se
zaměřoval na bývalé uživatele pervitinu, je možné pokusit se o srovnání se studiemi
týkajícími se jiných nelegálních drog, zejména heroinu. Moje výsledky v mnohém
korespondují s výzkumy Biernackeho (1986) a Hughes (2007) zaměřenými na uživatele
heroinu, zejména s ohledem na důležitost opuštění celkového kontextu užívání drog, pokud
má být vysazení dané drogy udržitelné. Společně s Hughes (2007) však podporují spíše
představu o mnohočetných identitách, která byla v této práci vyjádřena s pomocí Gergenova
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(2009) konceptu mnoho-bytí. S Biernackim (1986) moje výsledky dále sdílejí možnost jak
navázat na předchozí i souběžné identity, tak i vybudovat si identitu novou. Kromě těchto
studií podporují moje výsledky také řadu dalších výzkumů, které nezkoumaly procesy
ukončování užívání drog tak detailně jako obě zmíněné, nicméně konstatují, že sociální
podpora, navazování nových vztahů a schopnost začít s novými aktivitami jsou zásadními
faktory při úspěchu procesu zotavování bez odborné pomoci (Granfield & Cloud, 1999;
Klingemann, et al., 2001; Koski-Jannes, 2002).
Perspektiva, kterou jsem zvolil, jde za hranice konceptu identity a umožňuje nahlédnout ještě
detailněji procesy, které se při přechodu mezi jednotlivými identitami odehrávají. Zde opět
výsledky podporují konceptualizaci Hughes (2007), která popisuje „migrující identity“ jako
dynamické posuny v rámci vztahové sítě, které jsou průvodním jevem transformaci identity
spojené s přestáváním s drogami. Vztahová perspektiva zde představená zejména Gergenem
(2009) a Shotterem (1993; 2010) mi umožnila tuto transformaci uchopit ještě detailněji a
porozumět jí rozumět jako něčemu, co je spíše běžným než výlučným jevem. Jinými slovy,
v našich každodenních životech se objevují vztahové trajektorie nejrůznějšího typu,
s nejrůznějším záměrem, často však nejde o téměř kompletní výměnu lidí, kteří jsou okolo
nás, tak jak tomu bylo u mých respondentů. Pojetí sociálních duchů (Watson, 2000) navíc
v této souvislosti představuje ještě další rozměr – porozumět zapojení i jiných, fyzicky
nepřítomných osob do procesu vytváření přechodové trajektorie.
Také některá dílčí zjištění jsou v souladu s předchozími studiemi. Například možnost
kontrolovaného užívání jiných látek byla v mých výsledcích zdůrazněna podobně jako
v předchozích výzkumech (Biernacki, 1986; Cunningham, 1999; Robins, 1993), nicméně
kontrolované užívání pervitinu se v době, kdy jsem dělal rozhovory, nevyskytovalo.
Důležitost narativní rekonstrukce se shodovala se studií Etherington (2008), především ve
vztahu k významnému místu sebereflexe resp. vnitřního dialogu.
Můj výzkum však nepotvrdil nutnost dojít k rozpoznání „zkažené“ nebo „znečištěné“
identity, jak naznačily práce McIntosh & McKeganey (2002) nebo Kelloga (1993). Impulzem
pro změnu u mých respondentů mohl být i pocit nepohodlí nebo nepříjemnosti v situaci, ve
které se nacházeli a jejich další trajektorii spíš vedla určitá představa jiných možností než
nutkání „napravit“ svoje zkažené self.
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Jedním z limitů této práce je malý počet respondentů, rozhovory s nimiž byly předmětem
analýzy. Ačkoliv ambicí studie bylo dvacet respondentů a podařilo se velice rychle získat
devatenáct, kteří se jevili jako vyhovující požadavkům, až v rozhovoru bylo zjištěno, že
nevyhovují kritériím zcela, ač někdy byly rozdíly pouze v detailech. I tak jsem se je však
rozhodl vyřadit, aby analýza nemohla být zpochybněna. Bylo to velmi nesnadné rozhodnutí,
protože např. jedna návštěva u psychiatra byla z této perspektivy už považována za odbornou
intervenci, kterou Klingemann et al. (2001) hodnotí jako nepřijatelnou pro výzkumy
přirozeného zotavení. Přesto bylo však zřejmé, že respondenti, kteří se do výzkumu přihlásili,
nepřikládali těmto výsledkům žádnou váhu – a to bylo pozorovatelné i při provádění
„validizace“, kdy jsem svoji interpretaci procesů zotavování aplikoval na příběhy
respondentů, které jsem z analýzy vyřadil. Nakonec jsem se však rozhodl jít směrem výběru
sice malého počtu osob, ale takových, u kterých je téměř nezpochybnitelné, že by byli
označeni za závislé, pokud by v době užívání pervitinu navštívili ordinaci psychiatra.
Nízký počet respondentů jsem se snažil vykompenzovat důkladností analýzy, kdy jsem využil
hned dvou způsobů. Identifikace překvapivých momentů je přitom poměrně nezvyklým
způsobem analýzy, který by mohl být obviněn ze subjektivismu, nicméně v souladu
s Gergenem (2009) se domnívám, že jakákoliv teorie by měla prokázat svou schopnost
uplatnění v praxi a proto se mi zdálo vhodné využít svojí praxi pro to, abych ukázal, jakým
způsobem jí mohou výzkumné rozhovory informovat. Vzhledem k tomu, že jsem se pro tento
způsob analýzy rozhodl až dlouho po skončení rozhovorů, nebylo už možné požádat o stejné
– tedy o identifikaci překvapivých momentů v rozhovoru – respondenty. Při zpracovávání dat
jsem vzhledem k nízkému počtu respondentů nepovažoval za nutné využívat jakýkoliv
software, nicméně snažil jsem se pečlivě zveřejňovat svoje postupy tak, aby bylo vidět, jak
jsem k předkládaným závěrům dospěl.
Určitým omezením byla také zvolená metoda sběru dat. Byl jsem víceméně odkázán na
rozhovor, který se navíc týkal období vzdálené více než pět let. Nemohl jsem tedy proces
přestávání sledovat „v akci“, ale zpětně se k němu dopracovávat skrze výpovědi jeho
účastníků. Tím jsem se možná do značné míry ochudil o tělesnou a kontextuální realitu, jak ji
popisují Weinberg (2005) nebo Duff (2007). Abych se k této realitě mohl přiblížit ještě více,
musel bych zvolit buď longitudinální design studie nebo alespoň etnografické zkoumání –
ideálně několikrát zopakované v čase. Toto omezení jsem se snažil minimalizovat tím, že
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jsem několikrát respondenty zpětně oslovil, a ač mi odpověděla jen menší čas, i tak jsem měl
alespoň větší možnost ověřovat si některé závěry i v průběhu času.
Jsem si vědom toho, že jsem nenabídl žádné srovnání zde identifikovaných procesů s procesy,
které se odehrávají v prostředí léčebných nebo jiných pomáhajících zařízení. Není to však
proto, že bych považoval zde identifikované procesy za exkluzivní pro přirozené zotavení.
Spíš naopak: věřím, že by přesně tyto procesy mohly být využity i k porozumění procesů
asistovaných odborníky, tak jak to ostatně prokázalo hned několik studií (Kellog, 1993;
Koski-Jannes, 2002; McIntosh & McKeganey, 2002). Zvolil jsem však jiný způsob, jak
ukázat souvislost mezi mnou naznačenými procesy a odbornou pomáhající praxí.
Prostřednictvím překvapivých momentů v rozhovorech jsem ukázal, jaké vědění mě oslovilo
jako pomáhajícího odborníka. Toto vědění bylo plně v souladu s Gergenovým (2009) pojetím
vztahového zotavení (angl. relational recovery). Pomáhající odborník je z tohoto pohledu
jeden ze vztahových zdrojů, který může – podobnou formou jako jiné osoby v rámci vztahové
sítě jednotlivce – přispět (nebo také nepřispět) k spoluvytvoření vztahové trajektorie na cestě
k novému pocitu sounáležitosti.
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8

Závěr

Tato práce představuje příspěvek k porozumění procesům, které umožňují lidem přestat
s dlouhodobým užíváním drog. Samotný proces hledání tohoto porozumění by však byl velice
zajímavou autoetnografickou studií. Od schválení výzkumného záměru mojí disertační práce
do dnešního dne, kdy dopisuji konečný text, uplynulo téměř sedm let a za tu dobu se
několikrát zcela převrátil způsob myšlení, se kterým jsem ke zkoumanému procesu
přistupoval. Nakonec jsem se usadil v perspektivě, kterou jsem označil jednoduše jako
vztahovou a která nám umožňuje sledovat procesy nikoliv na úrovni jednotlivce nebo na
úrovni interakce mezi jednotlivci, ale na úrovni vztahovosti samotné. Z této perspektivy už
proces nevypadá tak osaměle, jak jsem si jej představoval na začátku. Člověk nemůže
s drogami přestat „sám“ – v doslovném významu tohoto slova. Z mého výzkumu vyplývá
drobná, ale podstatná úprava tohoto tvrzení, které bych zformuloval takto: K tomu, aby člověk
dokázal přestat s dlouhodobým užíváním drog sám, potřebuje druhé, kteří mu to umožní.
Moje studie ukázala, že proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu je velice
přirozený proces, dobře reprezentovaný termínem „přirozené zotavení“. Primárním cílem
tohoto procesu přitom nemusí být ukončení užívání pervitinu. Na jeho samotném počátku
může stát drobná nespokojenost, nebo přetrvávající neklid, který potom vede k různým
jednáním, pro něž jsem zde použil termín přechodová trajektorie. Do utváření těchto
trajektorií jsou přitom vždy zapojeni druzí – přítomní i nepřítomní, reální i imaginární, živí i
neživí. Pokud proces probíhá úspěšně, začne vznikat a rozvíjet se nový pocit sounáležitosti –
opět v rámci specifických vztahů, do jejichž re-konfigurování je jedinec aktivně a rovnocenně
zapojen. Zotavení z dlouhodobého užívání drog v tomto smyslu znamená, že se člověk cítí
„doma“ ve vztahovém plynutí, které již není spojeno s pravidelným užíváním drog.
Domnívám se, že se tato perspektiva dá využít při nabízení jak neformální, tak formální
pomoci lidem, kteří přestávají s užíváním drog. Především z této perspektivy vyplývá, že aniž
bychom cokoliv dělali nebo nabízeli, už samotnou svou přítomností se účastníme přechodové
trajektorie člověka, který přestává nebo chce přestat s užíváním drog. Tato přítomnost může
být sama o sobě velice užitečná, pokud je responzivní, pokud je v ní obsažen zájem o druhého
a pokud umožňuje změnu. Můžeme se však také pokusit o rozšíření možností změny,
zprostředkování dalších vztahů, které se mohou podílet na vytváření přechodové trajektorie,
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nebo o koordinaci těchto vztahů. Můžeme k tomuto procesu přispívat také bez přítomnosti
lidí, kteří s drogami přestávají: tím, že budeme důvěřovat v možnosti – i zdánlivě
nepravděpodobných – změn a budeme tuto důvěru šířit i ve svém okolí.
V úvodu jsem psal o třech motivacích / nadějích, se kterými jsem k této disertační práci
přistupoval: osobní, praktické a výzkumné. Osobní zvědavost byla bohatě uspokojena už
samotnou realizací rozhovorů, které se mi zdály tak bohaté a tak plné nového poznání, že
jsem přestal věřit v možnost jejich přenosu v celé komplexnosti. Praktické využití se začalo
samo ukazovat v mojí každodenní praxi – tím, jak jsem jinak vnímal svoje klienty, jinak
s nimi mluvil, jinak se s nimi cítil. Výzkumná motivace na své naplnění ještě čeká – jsem
zvědavý, jak toto téma, tento typ výzkumu a toto chápání procesu přirozeného zotavení
obstojí u akademické veřejnosti.
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10.1 Příloha č. 1
Dotazník pro účastníky výzkumu „Self-change“
Nejprve bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši ochotu podílet se na našem výzkumu. Jeho
výsledky chceme využít pro zlepšení služeb v drogové prevenci a léčbě a Vaše účast nám
může k tomuto cíli významným způsobem pomoci.
Hlavní částí výzkumu bude zhruba hodinový neformální rozhovor, ještě předtím bychom
však od Vás rádi získali některé informace prostřednictvím tohoto dotazníku.
Základní údaje
Náš výzkum je anonymní, to znamená, že nebudeme zjišťovat Vaše jméno a příjmení a
pozměníme také další údaje, které by Vás mohly identifikovat. Pro statistické účely bychom se
Vás však rádi zeptali na několik základních informací:
Kolik Vám bylo let při posledních narozeninách?
…………………………….
Jaké je Vaše pohlaví?
1. muž
2. žena
Kolik obyvatel má obec, ve které jste se narodil/a?
1. do 999 obyvatel
4. 20 000-49 999 obyvatel
2. 1 000-4 999 obyvatel
5. 50 000-99 999 obyvatel
3. 5 000-19 999 obyvatel
6. více než 100 000 obyvatel
Jak byste popsal/a Vaši etnickou příslušnost?
1. česká
2. romská
3. slovenská
4. moravská

5. arabská
6. jiná –
specifikujte:……………………

V současné době žijete:
1. sám/sama
2. s rodiči
3. sám/sama s dítětem
4. s partnerem

5. s partnerem a dětmi
6. s přáteli
7. jinak – specifikujte

Jaké je v současné době Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. nedokončené základní
2. základní
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3. střední bez maturity
4. střední s maturitou

5. vyšší (VOŠ)
6. vysokoškolské

Jaké je Vaše současné zaměstnání? (prosím popište co nejpřesněji)
………………………………………………………………………………………………..
Kolik obyvatel má obec, kde v současné době bydlíte?
1. do 999 obyvatel
4. 20 000-49 999 obyvatel
2. 1 000-4 999 obyvatel
5. 50 000-99 999 obyvatel
3. 5 000-19 999 obyvatel
6. více než 100 000 obyvatel
Jaký je Váš rodinný stav?
1. svobodný/á
2. ženatý/vdaná

3. rozvedený/á
4. vdovec/vdova

Kolik máte dětí?
…………………………………………………………..
Situace v období užívání pervitinu
Nyní si vzpomeňte na období, kdy jste pravidelně užíval/a pervitin a pokuste se zodpovědět
tyto otázky:
V kolika letech jste pervitin užil/a poprvé?
………….
Jak dlouho jste užíval/a pervitin pravidelně? (v letech)
………….
Jaké jiné nelegální drogy jste užíval/a pravidelně?
…………………………………………..………………..
Měl/a jste někdy pozitivní test na virovou hepatitidu (žloutenku) typu B nebo C?
1. ano
2. ne
3. nikdy jsem nebyl/a testován/a
Byl/ jste někdy soudně trestán/a?
1. ano
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2. ne
Situace v posledním roce užívání pervitinu
Následující otázky se vztahují k poslednímu roku, kdy jste užíval/a pervitin:
Jakým způsobem jste pervitin užíval/a?
1. injekčním
2. kouřením

3. šňupáním
4. požitím

Jak často jste užíval/a pervitin za měsíc? (stačí váš odhad za „typický“ měsíc)
1. 1x týdně či méně
4. denně
2. 2x týdně
5. jiná frekvence – popište:
3. 3-6 dní v týdnu
Cítil/a jste v posledním roce užívání pervitinu silnou touhu nebo nutkání vzít si pervitin?
1. Ne
2. Někdy
3. Často
Nedokázal/a jste se ve vztahu k pervitinu ovládat? (Vzal/a jste si drogu, i když to bylo
nevhodné, nebo ve větším množství, než jste chtěl/a?)
1. Často
2. Někdy
3. Ne
Měl/a jste po vysazení drogy tělesné odvykací potíže („absťák“), nebo jste bral/a
pervitin, abyste zmírnil/a odvykací potíže?
1. Ne
2. Někdy
3. Často
Zvyšoval/a jste dávku, abyste dosáhl/a účinku původně vyvolaného nižší dávkou?
1. Často
2. Někdy
3. Ne
Zanedbával/a jste kvůli pervitinu záliby, nebo jste potřeboval/a více času k získávání
pervitinu, k jeho užívání nebo k zotavení se z jeho účinku?
1. Ne
2. Někdy
3. Často
Pokračoval/a jste v užívání pervitinu přes škodlivé následky, o kterých jste věděl/a?
1. Často
2. Někdy
3. Ne
Můžete, prosím, případné škodlivé následky popsat?
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Situace těsně před ukončením užívání pervitinu
Nakonec máme několik otázek, které se vztahují k období těsně před tím, než jste skončil/a
s užíváním pervitinu:
Jaké bylo Vaše nejvyšší dosažené vzdělání před ukončením užívání pervitinu?
1. nedokončené základní
4. střední s maturitou
2. základní
5. vyšší (VOŠ)
3. střední bez maturity
6. vysokoškolské
Žil/a jste v té době:
1. sám/sama
2. s rodiči
3. sám/sama s dítětem
4. s partnerem

5. s partnerem a dětmi
6. s přáteli
7. jinak – specifikujte

Jaký byl Váš rodinný stav?
5. svobodný/á
6. ženatý/vdaná
7. rozvedený/á
8. vdovec/vdova
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Kolik jste měl/a dětí?
………………………….
Jaké bylo Vaše zaměstnání?
………………………………………………………………
Za vyplnění dotazníku Vám mnohokrát děkujeme. Pošlete jej, prosím, buď e-mailem na
adresu pnepustil@centrum.cz nebo přineste s sebou na domluvený termín schůzky.

Pavel Nepustil

10.2 Příloha č. 2
Souhlas s pořízením audiozáznamu

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů se vyjadřuji takto:
Dávám najevo souhlas Pavlovi Nepustilovi s pořízením audiozáznamu rozhovoru,
který jsem poskytl v rámci výzkumu „Self change“ dne………………….. a k jeho
následnému zpracování se zaručením přísné anonymity týkající se mých osobních údajů.
Současně prohlašuji, že jsem tento souhlas projevil dobrovolně a je mi známa časově
neomezená možnost jeho odvolání.

V…………..dne………………………..
Jméno:…………………………………..
Podpis:………………………………….
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