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Souhrn 

Východiska: Hodnoty a smysl života jsou koncepty, které spolu úzce souvisí. Tyto 
koncepty jsou dule žitým aspektem v léčbe užívání nelegálních návykových látek, ale 
mohou se stát izákladním aspektem pn kontaktní práci v kontaktním centru. 

Cílem pilotní studie bylo zmapovat hodnoty a smysl života u klientu kontaktního 
centra v Olomouci. Pndruženým cílem bylo zmapovat tzv. slepá místa v poskytování 
služeb pro klienty s ohledem na zjištenou hodnotovou orientaci. 

Soubor: Výberový soubor tvorilo 13 klientu kontaktního centra (K-centra) z pu
vodne 15 oslovených klientu. Jednalo se o aktivní uživatele pervitinu. Druhou sku
pinu tvonli 3 pracovníci K-centra. 

Metodika: Portrait Values Questionnaire, dotazník Logo test, polostrukturované 
interview. 

Výsledky: Nejvíce participantu mají nejvyšší hodnotu universalismus a stimula
ci. Devet participantu prožívá špatné naplnení smyslu a vyskytuje se u nich existen-
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ciální frustrace. Svoji situaci se snaží rešit s kontaktními pracovníky. Pracovníci 
mají prehled o životní situaci klienta. Klienti však nekdy z mnoha duvodu popírají, 
že by s nimi pracovníci situaci rešili. Nabízené služby odpovídají dIe našeho pi
lotního šetrení potrebám klientum. Klienti využívají služeb kontaktního centra. Ne
používa jí však pojem klíčový pracovník, ale preferují jméno daného pracovníka, 
který s ním individuálne reší jeho situaci. 

Závery: Výsledky mohou prispet ke zvýšení informací o dané cílové skupine 
a o jejich potrebách. Zjištené výsledky poukazují na to, že návyková látka mnohdy 
již není cílem, ale prostredkem jak tíživou situaci zvládat. Zároveň tyto zjištení se 
mohou uplatnit pri kontaktní práci s klienty kontaktních center a mohou prispet ke 
zmene zpusobu poskytování služeb. 

K l í č o v á s lova: uživatelé návykových látek - hodnoty - smysl života - kon
taktní centrum 

E. Maierová, K. Doležalová, L. C. Hrubý: ANALYSIS 
OF LIFE V ALUES AND PURPOSE OF LIFE 
IN CLIENTS OF A CONTACT CENTRE 
FOR SUBSTANCE ABUSE 

Summary 

Background: Life value s and purpose of life are two closely interrelated concepts. 
They are an important aspect in treatment of substance abuse, and they can repre
sent the core aspect of work in a contact centre. 

Objectives: Primary goal was to establish and map main value s and meaning of 
life of clients from contact centre Olomouc. Secondary objective was to determine 
blind spots in provided services to clients based upon results from primary goal. 

Sample: The research sample consisted from 2 groups. First group contained 13 
clients of contact centre, all active users of crystal meth, and the second group was 
formed by three workers of the contact centre. 

Methods: Portrait Values Questionnaire, Logo Test questionnaire, semi-struc
tured interview. 

Results: Most participants see universalism and stimulation as the highest va
lues. Most participants also do not fully experience purpose in their lives and they 
demonstrate signs of existential frustration. They try to improve their situation 
with the help of contact workers, who have a good understanding of their clients ' li
fe situation. In many case s, however, for multiple reasons, the clients deny that the 
workers have ever addressed their life situation. Services offered in the contact cen-
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tre correspond to the clients' needs, and the clients do use them. Nevertheless, the 
clients do not use the term key worker, and they prefer the name of the worker, who 
works with them. 

Conclusion: The results can provide additional information about the target 
group and their needs. The findings suggest that substance of ten is not an end goal 
in itself, but rather a means how to manage a dire situation. The findings can also 
improve work in contact centre s and help adjust the way services are offered. 

Key w o r ds: drug users - values - purpose oflife - contact center 

Úvod 

Hodnoty a smysl života jsou koncepty, které se sebou úzce souvisí. Ty to 
koncepty jsou duležitým aspektem v léčbe užívání nelegálních návykových 
látek, ale mohou se stát i základním aspektem pfi kontaktní práci v nízko
prahovém kontaktním centru pro uživatele drog. Mohou stát v pozadí moti
vačních rozhovoru pfi zmene životního stylu klienta nebo pfi práci na klien
tove abstinenci. Jak uvádí Cakirpaloglu (2009), vsoučasné psychologii nee
xistuje jednotná koncepce o hodnotách, neboť jednotliví autofi vycházejí 
z odlišných teoretických základu i empirických zkušeností a nelze proto 
konstatovat ideální či konečnou definici. Psychologický slovník definuje po
jem hodnota jako: " ... vlastnost, kterou jedinec pfisuzuje určitému objektu, 
situaci, události nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potreb 
a zájmu." (Hart! a Hartlová, 2009, s. 192). Hodnoty jsou presvedčením 
o dobrém či prospešném, o špatném či nežádoucím a regulují tak indivi
duáIní nebo skupinovou aktivitu (Cakirpaloglu, 2009). Jak uvádí Schwartz 
a Bilsky (1987, in Schusterová, 2008), hodnoty tak mohou produkovat moti
vační cíle, které se skrývají za hodnotovými orientacemi. V psychologii se 
mužeme setkat s radou teorií o hodnotách. V tomto výzkumu využíváme 
teorii Shaloma Schwartze. Schwartz (2009) vychází z teoretických konceptu 
a výzkumu a na základe techto poznatku charakterizuje šest hlavních zna
ku hodnot. Jedná se o tyto znaky. Hodnoty jsou presvedčení, které jsou ne
oddelitelne vázané na emoce, nejedná se o pouhé objektivní názory. Vzta
hují se k žádoucím cílum, které motivuje chování. Presahují určité specific
ké situace, jsou abstraktními cíly. Slouží jako standardy či kritéria a rídí 
tak volbu či odhad jednání a dení. Ale v každodenních situacích, když se 
rozhodujeme, si vliv hodnot málokdy uvedomujeme. Hodnoty jsou pro kon
krétního jedince serazeny podle relativní duležitosti. Tvorí usporádaný sys
tém priorit, což človeka charakterizuje jakožto jednotlivce. Relativní duleži-
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to st ruzných hodnot vede k jednání. Ty to vlastnosti mají všechny hodnoty, 
pnčemž to, co odlišuje jednu hodnotu od druhé je typ cíle či motivace, kte
rou hodnota vyjadruje. Tato teorie hodnot definuje deset obecných hodnot, 
jejichž základem je práve motivace. Ty to hodnoty mohou být univerzální, 
protože jsou založeny na základních požadavcích lidské existence, které 
pomáhají zvládnout. Mezi hodnotovými typy existují vzájemné vztahy, které 
mají dynamickou povahu. Ty uvádíme v obr. 1. Hodnoty jsou často považo
vány za cíle a jejich dosažení slouží buď k osobním anebo společenským záj
mum. Z toho vyplývá Schwartzova hypotéza, že hodnoty slouží primárne in
dividuálním zájmum (moc, úspech, hédonismus, stimulace, seberízení) 
a tvorí souvislou oblast. Tato oblast leží proti jiné oblasti tvorené tremi hod
notami, která primárne slouží kolektivním zájmum (benevolence, tradice, 
konformizmus). Univerzalismus a bezpečnost slouží obema typum zájmu 
a jsou umísteny na hranicích mezi temito celky CReháková, 2006). 

Obrázek 1. Teoretický model vztahu mezi deseti 
motivačními typy hodnot 

(upraveno podle Schwartze, 2009) 

Otev('en·ost ke zm~ne Prekročení sebe 'aRta 

Po í.ení eg.. Konzer\'.u::e 
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Výzkum Lernera & Lyverse (2006), se zabývá hodnotami uživatelu 
a mystickými obrazy vyvolané psychedelickými drogami v ruzných kul
turách. Studie vychází z predpokladu, že pokud psychedelické drogy mohou 
vyvolat nekteré mystické zážitky, pak by se meli uživatelé techto látek lišit 
v hodnotách a presvedčeních oproti uživatelum jiných nelegálních látek 
a neuživatelumBylo do ní zahrnuto 183 respondentu z Izraele a Austrálie, 
mezi nimiž byli uživatelé psychedelických látek (LSD, psylocybin), uživatelé 
nelegálních drog (marihuana, amfetaminy, heroin) a neuživatelé návyko
vých látek. Studie se zabývala také empatií a copingovými (zvládacími) 
strategiemi respondentu. Hodnoty autori zkoumali pomocí Inventáre život
ních hodnot (Life Values Inventory) z neho ž použili kvantitativní část tý
kající se 14 životních hodnot, pričemž v rámci studie bylo analyzováno 
9 hodnot (Spiritualita, Zájem o životní prostredí, Zájem o ostatní, Finanční 
prosperita, Kreativita, Sounáležitost, Oddanost rodine nebo skupine, 
Ú spech a Pokora). Výsledkem bylo zjištení, že uživatelé psychedelických 
drog více skórují v životních hodnotách Spiritualita a Zájem od druhé než 
ostatní skupiny a mají nižší skóre v hodnotách Finanční prosperita bez 
ohledu na kulturní puvod. 

Studiem vztahu mezi hodnotami a návykovými látkami se zabývala 
i Kočárová (2010), která zkoumala preferenci motivačních typu hodnot po
mocí Schwarztova dotazníku hodnotových portrétu (PVQ). Identifikovala 
hodnotové orientace pnslušníku taneční subkultury (uživatelu tzv. taneč
ních drog) a srovnávala je s hodnotovými typy "bežných" adolescentu stej né 
vekové kategorie (na základe celorepublikové analýzy hodnotových portrétu 
uskutečnené v rámci European Social Survey). Do analýzy zahrnula 69 re
spondentu. Na základe výsledku konstatovala, že pro 44,3 % respondentu, 
je nejvýznamnejší hodnotou Požitkárství, Samostatno st, Stimulace a Bene
volence. Nejméne významné jsou hodnoty Moc, Tradice a Konformita. V po
rovnání s celorepublikovým šetrením je u cílové skupiny významne více za
stou pen hodnotový typ Otevrenost ke zmene, který zahrnuje hodnoty Hedo
nismus, Samostatnost a Stimulace (prevládajícím typem se stal pro 67,9 % 
príslušníku taneční scény oproti 43,1 % celorepublikového prumeru). V sou
vislosti s preferencí hodnotových typu se míra užívání drog neprokázala ja
ko statisticky významný činitel. To autorka vysvetluje tím, že buď spolu ty
to dve položky nesouvisí, nebo byl možný problém v nekterých limitech vý
zkumu a v definici promenných. 

Hodnotovou orientací klientu kontaktních center se ve své práci zabýva
la Ondrová (2005). Zjišťovala preferenci struktury terminálních a instru
mentálních hodnot u 33 klientu kontaktních center a srovnávala je s výsled
ky výzkumné studie Hehana a Cakirpaloglu (2000). Jako výzkumnou meto
du použila Rokeachuv dotazník hodnot. Na základe výsledku konstatuje, že 
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podle žebríčku hodnotové preference lze obecný profil klientu charakterizo
vat jako smerující ke svobode a nezávislosti. 

Termín smysl života používáme podle Rabana (2008) zpusobem, jenž je 
každému pochopiteiný. Pokud má náš život určitou náplň, účel a cíl, tak je 
naše zdejší existence chápána jako smysluplná. Smyslem naplnený život je 
takový, ve kterém muže človek uplatnit své nadání, dispozice a všechny 
stupne své vnitrní svobody. Duležité pojmy vztahující se ke smyslu života 
jsou také jeho protiklady, tedy stavy, kdy je život pociťován jako prázdný, 
bezcílný a nehodnotný. Podle Frankla (1979, in Tavel, 2007) má dnešní 
človek stále více pocit vnitrní prázdnoty, pocit nesmyslnosti vlastního bytí, 
tedy existenciálního vakua. Tento stav nastupuje tehdy, pokud človek uspo
kojuje pouze své pudy a potreby. Nepociťuje tak naplnení, ale spíš nudu 
a prázdnotu. Podle Frankla (1999) muže človek ješte pociťovat existenciáiní 
frustraci, tedy pocity existenciáiní prázdnoty, bezobsažnosti. Existenciáiní 
vakuum není podle Frankla (1990) samo o sobe duševní chorobou, ale po
chybnosti o smyslu, které prináší, jsou spíše stavem existenciálního zou
falství či nouze. Franklovo chápání smyslu, které jsme si v našem výzkumu 
zvolili, mužeme shrnout do nekolika tezí (Tavel, 2007):" Vúle ke smyslu je 
snahou o smysluplnost existence. Smysl je transcendentní. Smysl je žití pro 
cíl. Smysl je neco konkrétního, jedinečného a neopakovatelného. " 

Podle Kavenské (2009) se v dosavadních studiích projevila souvislost me
zi závislostmi na psychoaktivních látkách a nedostatkem životního smyslu. 
Kavenská (2009) se ve své výzkumné studii zameriia na zjišťování rozdílu 
v prožívání smysluplnosti života mezi pacienty léčících se ze závislosti na 
alkoholu a bežnou populací. Zároveň zkoumala, zda prožívají smysl rozdílne 
na začátku a na konci na léčby. K temto účelum využila Logo-test. Ukázalo 
se, že se pacienti na počátku léčby významne liší v míre prožívané smys
luplnosti oproti bežné populaci (27 % pacientu prožívá špatné naplnení 
smyslu). Zároveň se potvrdilo, že pacienti vykazují rozdílnou míru prožíva
né smysluplnosti na začátku a na konci léčby (u 39 % došlo ke zlepšení). 
Tumpachová (2005) zkoumala závislé na alkoholu a drogove závislé podstu
pující intenzivní šestitýdenní psychoterapeutickou léčbu. Její výzkum 
ovšem nepotvrdil prítomnost existenciální frustrace, výsledky klientu 
z Logo-testu spadaly nejvíce do pásma prumerných výsledku. Výzkum však 
potvrdil pozitivní zmeny ve vnímání a prožívání smyslu života. Výsledky 
Logo-testu prokázaly statisticky významné zmeny v prožívání smysluplnos
ti. Nicholson a kol. (1994) ve své studii srovnávali 49 drogove závislých na 
začátku rezidenční léčby s kontrolní skupinou 49 lidí bez problému se závis
lostí. Používali test smyslu života PIL, a test LAP (Life Attitude Profile -
Profil životních postoju). Tento test vytvoril Reker a Peacock jako vícedi
menzionáiní nástroj pro merení smyslu života na základe Franklova kon-
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ceptu "vole ke smyslu" (Homola, 2000). Na základe dosažených výsledku 
v obou testech se prokázal statisticky významný rozdíl mezi zkoumanými 
skupinami. Prožívaná smysluplnost drogove závislých byla signifikantne 
nižší. Lauková (2003, in Tavel, 2007) zjistila, že mladí lidé užívající heroin 
mají vyšší míru existenciáiní frustrace ve srovnání s vysokoškoláky v témže 
veku. Na základe výzkumu konstatovala, že zkoumaní mladí lidé jsou málo 
orientovaní na smysl kvuli nižšímu sociokulturnímu prostredí, ve kterém se 
pohybují. Objevila také, že se vzrustající délkou konzumace drog se zvyšuje 
míra existenciáiní frustrace. Její míra je také vyšší u tech jedincu, kten se 
neléčí. 

Cíle 

Prvním výzkumným cílem bylo zjistit, které hodnoty jsou pro participan
ty nejduležitejší. Druhým cílem bylo zjistit, zdali je jejich život smyslupný. 
Tretím cílem bylo popsat, jakým zpusobem participanti vnímají duležitost 
životních oblastí, mezi které jsme zahrnuli - bydlení, práci, návykové látky, 
prátele a partnera/partnerku, rodinu. Zároveň nás zajímalo, zda se s temito 
otázkami obracejí na pracovníky nízkoprahového centra. Čtvrtým výzkum
ným cílem bylo porovnat výpovedi participantu s výpoveďmi pracovníku K
-centra, respektive jejich klíčovým pracovníkem. Tento pracovník je osoba, 
která s klientem sestavuje individuální plán v rámci poskytování služby. Na 
základe toho to porovnání, identifikovat slepá místa nabízených a poskyto
vaných služeb. 

Kontaktní centrum je služba, jehož posláním je poskytovat odborné so
ciální a poradenské služby osobám s projevy návykového (závislostního) 
chování. Dále se snaží snižovat negativní dusledky užívání nelegálních 
nealkoholových drog. Duležitou součástí služeb je také podpora a motivace 
klientu ke zmene dosavadního životního stylu (s výhledem abstinence) 
a snaha o jejich znovu uplatnení v bežném zpusobu života. 

Metodika 

Naše studie využívá kvalitativní pnstup, konkrétne se jedná o design 
pnpadových studií, které se zabývají hodnotami a prožíváním smyslu života 
aktivních uživatelu návykových látek. 

Ve výzkumu jsme použili tfi nástroje. Dotazník hodnotových portrétu 
(PVQ - Portrait Value s Questionnaire) je metodou, kterou navrhl 
S. Shwartz jako alternativu k zjišťování hodnot (SVS - Schwartz Value 
Survey). PVQ je oproti metode SVS konkrétnejší, méne časove náročná 
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a prístupná i lidem s nižším stupnem vzdelání CReháková, 2006). Dotazník 
obsahuje krátké slovní portréty 40 ruzných lidí, pnčemž každý portrét popi
suje cíle, aspirace či prání osoby. U každého slovního portrétu respondent 
určuje, do jaké míry se dané osobe podobá. Odpovídá na škále "vubec se mi 
nepodobá" až "velmi se mi podobá", tj. skóre 1 - 6. Maximum znamená nej
vetší podobno st s daným portrétem (Schwartz, 2006). PVQ dotazník je 
v České republice používán v rámci výzkumu European Social Survey a do
ba jeho administrace v tomto výzkumu nepresáhla 15 minut. Hodnotové ty
py jsou syceny určitým počtem položek/portrétu, jejich počet ovšem není 
stejný (napr. stimulace je sycena tremi položkami, univerzalismus šesti po
ložkami), (Schwartz, 2006). 

Druhou použitou metodou byl Logo-test autorky E. Lukasové. Díky testu 
lze posoudit, v jakém stupni a v jakých ohledech prožívá človek svuj život 
smysluplne nebo naopak, zda strádá a má pocity prázdnoty. Hlavním úče
lem testu je určit míru stupne ohrožení - nakolik je človek "existenciálne 
zabezpečen" kladným zakotvením v oblasti životních hodnot anebo ohrožen 
upadnutím do "existenciáIní prázdnoty" (Balcar, 1995b). Pro výzkum jsme 
využili dotazník standardizovaný pro české prostredí. Dotazník má celkem 
čt yn části. Kdy se jednotlivé odpovedi skórují dIe manuálu. Hodnoty s vy
sokým skóre ukazují na špatné naplnení smyslu života. 

Tretí metodou bylo polostrukturované interview. Otázky pro klienty byly 
tematicky rozdeleny do okruhu, které se zamerovaly na konkrétní oblasti -
sociální zázemí, práci, prátele a současné partnery rodinu, spolupráci s kon
taktním centrem. V rámci techto otázek jsme vždy mapovali, jak vsoučasné 
dobe tyto oblasti prožívají. Dále jsme se dotazovali, jak vnímají duležitost 
peti životních oblastí, mezi které jsme zahrnuli - návykové látky, bydlení, 
práci, prátele a partnera/partnerku, rodinu. Ty to oblasti hodnotili na škále 
1 - 5 (priorita - neduležité). Poslední okruh otázek se zabýval otázkami, 
které souvisely s výsledky v dotaznících. Celkove rozhovor obsahoval 72 otá
zek. V rozhovoru s pracovníky kontaktního centra, se otázky týkaly vždy 
konkrétního klienta. Jaké zkušenosti pracovník s klientem má, co podle nej 
aktuálne reší, zdali je se svým životem klient spokojený atp. 

Proces získávání dat byl zahájen v zárí 2013 a trval do června 2014. Cel
ková doba realizace trvala s jedním klientem cca 1,5 hodiny. Pro zvýšení va
lidity výsledku byly realizovány rozhovory s klíčovými pracovníky oslo
vených klientu. 

Zpracování kvalitativních dat probehlo kvalitativními metodami, jako je 
deskriptivní prístup, metoda prostého výčtu, metoda vytvárení trsu, metoda 
kontrastu a srovnávání. Dotazníky byly zpracovány dIe manuálu metod. 

232 



E. MAIEROV Á, K. DOLEŽALOVÁ, L. C. HRUBÝ / ANALÝZA 
HODNOT A SMYSLU ŽIVOTA U KLIENTU KONTAKTNÍHO 
CENTRA PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Sou bor 

Výber souboru probíhal dvema metodami. První metoda byla zámerný 
účelový výber pres instituci. Zvolili jsme Kontaktní centrum v Olomouci, 
Společnosti Podané ruce o.p.s, které splňovalo stanovená kritéria (pracuje 
s uživateli návykových látek, je partnerem projektu pod jehož záštitou 
výzkum probíhal). Druhou metodou, kterou jsme využili, byla metoda prí
ležitostného výberu (Miovský, 2006). 

Kritérii pro zarazení participantu do výzkumu byla skutečnost, že jsou 
klienty Kontaktního centra a jsou ochotni se do výzkumu dobrovolne zapo
jit. Do výzkumu bylo zahrnuto 13 participantu z celkove oslovených 15 par
ticipantu. S ohledem na počet participantu se jedná o pilotní studii. 
V tab. 1. stručne charakterizujeme soubor. Celkový soubor čítal 13 partici
pantu (devet mužu a čtyfi ženy). Prumerný vek participantu byl 30,6 let. 
Etické zásady výzkumu a ochrana osobních údaju byly dodrženy. Klienti po
depisovali informovaný souhlas s účastí ve výzkumu. 

Tabulka 1. Popis výberového souboru 

Kl K2 K3 K4 K5 K6 K7 KB K9 K10 Kll K12 K13 

Pohlaví M M Ž Ž Ž M M M Ž M M M M 

vek 25 27 28 32 28 31 24 22 30 39 40 34 38 

Vzdelání SOU ZŠ SOU SOU ZŠ ZŠ SOU SOU SŠ SOU SŠ ZŠ ZŠ 

Docházení 2 1 8 5 10 2 0,5 2 8 10 7 10 1 
do K-centra 
(roky) 

Preferovaná M,P M,P P P A,P P M,P M,P P P P P P 
NL 

Délka 12 12 13 5 14 16 12 8 15 21 6 20 17 
užíváníNL (M) (M) (M) (M) 
(roky) 7 7 9 4 

(P) (P) (P) (P) 

Legenda: 
NL = návyková látka; A = alkohol; M = marihuana; P = pervitin 
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Pro zvýšení validity záveru výzkumu tvon další výberový soubor klíčoví 
pracovníci Kontaktního centra, kten s participanty spolupracují. Tab. 2 
uvádí, pro které klienty jsou pracovníci klíčoví. 

Tabulka 2. Profil klíčových pracovníku K-centra 

Pl P2 P3 

Pohlaví Ž M Ž 

Délkapraxe 5 let 2 roky 1 rok 
v K-centru (roky) 

Klíčový pro klienty Kl, K3, K4, K5, K7, K8, K10, Kll, K2, Kg, K6 
K12, K13 

Tabulka 3. Nejvyšší a nejnižší dosažené hodnoty 
na základe PVQ dotazníku 

Hodnoty s nejvyšším skórem Skóre Hodnoty s nejnižším 
skórem 

Kl POŽITKÁRSTVÍ / SEBERÍZENÍ 5,6 MOC 

K2 STIMULACE 5,6 BEZPEČí / MOC 

K3 STIMULACE 5,3 MOC 

K4 UNIVERZALISMUS 5 MOC 

K5 POŽITKÁRSTVÍ 5,3 MOC 

K6 UNIVERZALISMUS / STIMULACE 5,6 MOC 

K7 KONFORMITA 6 MOC 

KB STIMULACE 5,3 BEZPEČí / MOC 

K9 UNIVERZALISMUS 5,2 TRADICE / BENEVOLENCE 

K10 POŽITKÁRSTVÍ 5,6 STIMULACE 

Kll ÚSPECH 5 TRADICE 

K12 UNIVERZALISMUS 5,6 MOC 

K13 UNIVERZALISMUS 5,3 MOC 
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Výsledky 

Hodnoty klientu kontaktního centra 

Prvním výzkumným cílem bylo zjistit, které hodnoty jsou pro participan
ty duležité. Hodnotové preference jsme zjišťovali na základe Dotazníku hod
notových portrétu. V tab. 3. uvádíme hodnoty, které u participantu dosáhli 
nejvyšších a nejnižších skórU. 

Hodnoty s nejvyšším skórem jsou pomerne rUznorodé, ovšem mužeme si 
povšimnout častého zastoupení hodnoty Univerzalismus, Stimulace a Požit
káfství. Pro hodnotu Univerzalismus je charakteristické porozumení, uzná
ní, tolerance a ochrana všech lidí i pnrody, což vychází z potfeby pfežití je
dince i skupiny Pro hodnotu Stimulace je charakteristická touha po vzruše
ní, potfeba zažívat nové veci a výzvy v živote, což je odvozeno z pfedpokla
du, že optimáIní úroveň aktivace vyžaduje pestrost a rozmanitost podnetu. 
Hodnotu Požitkáfství charakterizuje touha po potešení, rozkoši a smys
lovém požitku sebeuspokojení. 

V rámci polostrukturovaných interview byli klienti s výsledky z dotaz
níku konfrontováni a vyjadfovali se k tomu, do jaké míry s výsledky sou
hlasí. Jedenáct ze 13 participantu shodne reagovalo, že výsledky odpovídají 
tomu, co je pro ne v živote duležité. "To me vystihlo, úplne se v tom po
znávám a mám to tak od detství, je to pro me hodne ditležité. " (Kll) 

U hodnot s nejnižším skórem je ponekud homogennejší zastoupení. Mezi 
nejméne preferovanými hodnotami byla Moc. Pro hodnotu Moc je charakte
ristická touha dosáhnout prestiže a sociálního statusu, získat kontrolu či do
minanci nad jinými lidmi i zdroji. Hodnota Bezpečí je charakteristická tou
hou po bezpečí, stabilite a harmonii sebe sama, ale i touhou po bezpečnosti 
společnosti a vztahu. V rámci interview o hodnotách s nejnižším skóre par
ticipanti též hodne reagovali, že výsledky odpovídají jejich prožívání. 

Deset hodnotových typu se dále seskupuje do čtyf hodnotových typu 
vyššího stupne. Z této perspektivy mužeme konstatovat, že mezi participan
ty je zhlediska nejvyššího skóre zastoupen typ "otevfenost ke zmene", který 
vytváfejí hodnoty Stimulace, Požitkáfství a Sebenzení (ačkoliv v nekterých 
z techto hodnot participanti neskórovali vysoko, vždy patfili mezi vyšší hod
noty). Typem, ve kterém participanti skórovali s nejnižším počtem bodu je 
"posílení ega", které vytváfejí hodnoty Moc a Úspech. 
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Smysl života klientu kontaktního centra 

Druhým výzkumným cílem bylo zjistit, jak participanti prožívají svuj ži
vot, zdali pro ne má smysl. Prožívání smysluplnosti života jsme zjišťovali 
pomocí Logo-testu, který vyplnilo 12 ze 13 participantu. V tab. 4 jsou shrnu
ta pásma, kterých participanti dosáhli na základe svého skóru. Prumerný 
hrubý skór (HS) Logo testu souboru byl 16,7 ± 3,2 (rozpetí 11 - 20). 

Tabulka 4. Dosažené pásmo v Logo-testu 

Pásmo Logo-testu Q1 Q2 + Q3 Q4 
nejvyšší úroveň strední úroveň nejnižší úroveň 
naplnení života naplnení života naplnení života 

smyslem smyslem smyslem 

Počet respondentu O 3 9 
(N= 12) 

N a základe tabulky je patrné, že participanti nejvíce skórovali v pásmu 
Q4 (9 participantu). Osoby, které dosáhnou umístení v tomto pásmu, pro
žívají špatné naplnení smyslu a vyskytuje se u nich existenciální frustrace. 
Ta sama o sobe není nemocí, ale p:fispívá ke vzniku mnoha duševních po
ruch, které se v její p:fítomnosti snadno rozvíjejL Stojí také v pozadí mnoha 
psychogenních onemocnení a abnormních zpusobu života (napr. sklonu 
k drogové závislosti). 

Druhým pásmem, ve kterém participanti často skórovali, je pásmo Q2 + 
Q3 (3 participanti). Osoby, které dosáhnou umístení v tomto pásmu, nemají 
ani mimorádne dobrou ani mimorádne špatnou úroveň prožívání smyslupl
nosti a nachází se tak ve stredním pásmu. Lze u nich predpokládat, že 
vsoučasnosti jsou ve svém živote dostatečne vyrovnaní, ačkoliv si tuto vy
rovnanost nemusejí za nečekaných okolností nutne zachovat. 

Životní oblasti klientu kontaktního centra 

Tretím výzkumným cílem bylo popsat, jakým zpusobem participanti 
vnímají duležitost peti životních oblastí, mezi které jsme zahrnuli - návy
kové látky, bydlení, práci, prátele a partnera/partnerku, rodinu. Zároveň 
nás zajímalo, zda v K-centru tyto veci reší, zdali si žádali o radu či pomoc. 
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Užívání návykových látek 

Všichni participanti byli aktivními uživateli pervitinu, ale lišili se v čet
nosti jeho užívánÍ. Čty:fi užívali jen príležitostne a prednost pred pervitinem 
pro ne mela marihuana. Návykové látky nevnímalo jako ústrední hodnotu 
osm participantu, pro zbylé byly duležité a umisťovali je na první místa po
mysIného žebnčku. "Mám je (drogy) rád, chutná mi to ... takže hned za byd
lením ... protože tedka, jak nemáme elektriku, jak nemám tady ten svitj stan
dard, tak mi ten perník ani nechutná... takže proste mít ten standard byd
lení, teplo domova, tak to je úplne na prv ním míste a pak sou drogy. « (Kl O) 

Se svou situací ohledne užívání drog byli participanti vesmes spokojeni. 
Pet participantu se pokoušelo své užívání omezit. Čty:fi participanti se 
nevnímali jako závislí a dIe svých slov mohli kdykoliv pre stat, kdyby chteli. 
Čty:fi participanti nebyli se svojí situací spokojení, ovšem pouze jeden z nich 
se ji pokoušel aktivne zmenit a pracovníci K-centra mu pomáhali v hledání 
detoxifikační jednotky. Participanti svoje užívání v rámci K-centra nerešili, 
spíše zde re šili bezpečné braní a využívali výmenného servisu. Ovšem p:fi
znávali, že zpusob a užívání bývá predmetem diskuzí s pracovníky. Osm 
participantu melo zkušenost s léčbou. 

Bydlení 

Bydlení bylo pro participanty duležitou hodnotou, ačkoliv pro nekteré 
neznamenalo prioritu, osm participantu ji umisťovalo na první místo. Klient 
Kll uvedI: "Bydlení je základ, z dobrýho zázemí mitžu chodit pravidelne do 
práce a nepríjdu o ní. Ditležitý je mít strechu nad hlavou a dobrý zázemí. « 

Žádný z participantu nebydlel ve svém vlastním byte. Pet participantu byd
lelo v podnájmu, z toho dva z nich žili se svým partnerem/partnerkou. Další 
čty:fi participanti žili na squate spráteli, ačkoliv je za prátele neoznačili 
(vyjadrovali se o nich jako o "známých"). Dva participanti (konkrétne dve 
ženy) bydlely u rodiču. Jeden participant bydIel v chatce, jedna žena bydlela 
v azylovém dome s detmi. Se svojí situacÍ nebylo se dm z nich spokojeno, 
nekten podnikali kroky ke zmene, jiní zmenu pouze plánovali, ale pat:fičné 
kroky neuskutečnili. Faktem je, že v K-centru si vetšina o pomoc v této 
oblasti nepožádala, ani zde o tom nehovon. Jejich nespokojenost pramenila 
z ruzných zdroju a tak se odlišne staveli k možnosti, jak svoji situaci 
zmenit. Pet participantu tuto pomoc využívá. 
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Práce 

Práce je pro participanty také duležitou hodnotou a devet z nich ji umis
ťovali na první príčku pomyslného žebríčku. Všichni participanti nekdy 
v živote pracovali, ovšem v dobe interwiev byli zamestnaní pouze čtyri. Jed
nalo se o manuální práci na stavbe. Dva participanti se obe šli zcela bez 
penez a žili z toho, co jim poskytuje K-centrum a charita. Ostatní si peníze 
obstarávali rozličnými zpusoby (sociální dávky, peníze od rodiču, krádeže, 
brigády, nelegální činnost). Polovina participantu byla se svojí situací spo
kojena, druhá polovina nikoliv. "Je to na houby, takhle. Ono nejhorší je, že 
človek celej život pronudarí, od ničeho k ničemu chodí, to je špatný. « (Kl) 
S tím pak u nich i souviselo prožívání smyslu života. Krome čtyr partici
pantu nikdo práci v rámci K-centra nerešil. Ostatní se shodne vyjadrovali 
v tom smyslu, že si za současnou situaci mužou sami a proto si to také sami 
vyreší. "Myslim si, že tady sou jinačí lidi, kteŤ"Í to potrebujou rešit víc jak já. 
Já sem schopný ... sou tady lidi, který si tu práci sami proste neseženou, já si 
ju sám seženu, sám si ju domluvím. « (Kll) 

Partnerské vztahy 

Partnerské vztahy vnímalo dvanáct participantu jako prioritu. "Vztahy 
jsou hodne dúležitý, ale musíte být na stejné vlne ... Když je človek v part
nerství a dává do nej neco, tak musí stejne i získávat. « (K4) Osm partici
pantu melo partnery/partnerky, pnčemž často jimi byli uživatelé. Dva parti
cipanti tvonli pár, což pnneslo zajímavý dvojí pohled na jejich situaci z hle
diska jejich spokojenosti. Životní spokojenost a spokojenost ve vztahu totiž 
vnímali rozdílne. Participanti byli se svými partnerskými vztahy víceméne 
spokojeni až na pet z nich, co žádnou partnerku tou dobou nemeli. 

Vztahy s práteli byli pro vetšinu participantu duležité, ačkoliv pouze část 
z nich mela v živote opravdu dobrého kamarádalkamarádku. Jedenáct par
ticipantu se pohybovalo jak mezi uživateli, tak mezi neuživateli návykových 
látek. Shodovali se v názoru, že uživatelé pro ne neznamenají prátele, ale 
spíše známé, se kterými jsou nuceni trávit volný čas. 

Nekterí participanti vztahy celkove v K-centru nereší, protože je buď vní
mali jako príliš osobní a citlivou vec anebo pro ne nebyly tou dobou jejich 
hlavním problémem. Toto téma vztahu vetšinou začíná v bežném konver
začním tématu s pracovníky či to vyplývá z iniciativy pracovníka, že se na 
toto téma zámerne dotazuje. 
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Rodina 

Participanti za rodinu považovali odlišné spektrum osob (prítelkyne, ka
marádka, bratr, máma apod.), ovšem puvodní rodina pro osm z nich nezna
menala nic pozitivního, což souviselo s jejich negativními zkušenostmi 
z detstvÍ. Zmínka o rodine v mnohých vyvolala silné negativní emoce 
a povídat si o puvodní rodine bylo pro mnohé participanty težké, často až 
bolestivé a v nekterých prípadech se to neobešlo bez slz. Mnoho z nich melo 
na detství špatné vzpomínky, od čehož se také odvíjel jejich současný pohled 
na rodinu i jej ich současný vztah k rodičum. KS se vyjádril takto: "Rodinu 
jsem vyloučil ze svého života. Nejmilejší človek na celém svete je z mojí rodi
ny deda, a ten už nežije. Tím to pro me haslo. Já sem doma nebyl strašne 
dlouho, to už o nečem svedčí. Nepotrebuju videt rodinu." Jednalo se o velmi 
špatné zkušenosti z detství (zanedbávání, týrání, nezájem), kdy na svou ro
dinu nechteli vzpomínat. O budoucí rodine premýšlelo sedm z nich a shodo
vali se v názorech, za jakých okolností by ji založili (mít stálé zamestnání, 
bydlení). Pro pet participantu puvodní rodina naopak znamenala hodne, 
protože jim pravdepodobne poskytovala to, co predešlým participantum ni
koliv - zázemí, podporu, zájem. "Dost pro me znamená, protože sem s nema 
byl do tficeti let sem byl srodičema. .. Znamenaj pro me hodne, máma 
hlavne, tu mám rád. Táta je takovej svitj, si delá co chce." (K6J V dusledku 
emotivních reakcí participantu pfi rozhovorech o rodine, toto téma v K
-centru sami nerešÍ. Zájem často vyvíjejí kontaktní pracovníci. Klient K12: 
"Často se me na to ptají, protože vedí, že jsem to dlouho rešil, tak je to fajn. 
Vždycky ale záleží na me jestli to chci rešit, nebo ne. " 

Pohled pracovníku kontaktního centra 

Čtvrtým výzkumným cílem bylo porovnat výpovedi participantu s vý
poveďmi pracovníku K-centra, respektive jejich klíčových pracovníku a na 
základe toho identifikovat slepá místa nabízených a poskytovaných služeb. 

Klienti K-centrum navštevují v rezné frekvenci, což ve velké míre ovliv
ňuje celkovou práci a povedomí pracovníku o tom, co klienti aktuálne rešÍ. 
Frekvence návštev byla od každodenního kontaktu po návštevy jednou za 
me síc či nekolikrát do roka. Od jejich "docházky" se také odvíjely služby, 
které využívali (napr. v dopoledním provozu prevážne hygienický a potravi
nový servis, zdravotnický a výmenný servis, odpoledne individuální pora
denství apod.). Co se týče aktivity klientu, pracovníci se shodovali v názoru, 
že klienti jsou schopni si témata k rešení sami pfinášet. Ovšem záleží vždy 
na okolnostech i osobnosti dotyčného klienta (nekdy spontánne hovorí 
o tom, co je aktuálne tíží, nekdy prímo pficházejí s žádostí o radu či pomoc 
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vlivem aktuální situace, nekdy o problému sami nezačnou mluvit a spíše to 
vyplyne z konverzace a kontaktní práce). 

Výpovedi pracovníku a klientu ohledne bydlení se potkaly v šesti prípa
dech. Ve zbylých prípadech klienti podle svých slov v K-centru bydlení 
nerešili, což neodpovídalo zkušenostem, které s nimi jejich klíčoví pracovníci 
meli. Podle pracovníku klienti naopak toto téma rešili, buď jim v této oblasti 
prímo pomáhali anebo si s nimi o jejich bytové situaci povídali. Pracovníci 
se v tomto tématu orientovali. 

V oblasti práce se shodovaly výpovedi pracovníku se šesti klienty. Ostat
ních se dm klientu podle svých slov práci v K-centru nerešili, což pracovníky 
potvrzeno nebylo. Podle pracovníku práci s klienty rešili jak ve forme inten
ZÍvnejší spolupráce či jednorázové pomoci, tak v podobe hovoru na toto 
téma. Napr. pracovník P3 uvedI: "Pobavíme se na to téma konkrétní práce, 
zjišťujeme treba, jaký by to mohlo mít rizika, jaký pozitiva, co by k tomu 
mohla potrebovat, protože K9 hledá poviHšinou práci jako je hotelnictví, hos
pody, barmanka, servírka." 

Co se týče oblasti návykových látek, výpoveď se shodovala pouze v jed
nom prípade. Dve klienty tvrdily, že drogy v rámci K-centra nikdy nerešily, 
což jejich klíčové pracovnice nepotvrdily. Naopak s nimi o užívání často ho
vorily a rešily jej hlavne v souvislosti s detmi. Užívání bylo predmetem roz
hovoru v rámci bezpečného braní a výmenného servisu. Vetšina klientu ne
byla v té dobe motivována ke zmene životního stylu ve smyslu abstinence 
a léčby. 

Výpovedi pracovníku a klientu ohledne partnerských vztahu se shodova
ly v sedmi prípadech. Dve klientky podle svých slov vztahy v K-centru vu
bec nerešily, čemuž ale neodpovídala výpoveď jejich klíčové pracovnice. Se 
čtyrmi participanty nebyla tato oblast dostatečne probrána, vzhledem 
k prubehu rozhovoru, neboť toto téma pro ne nebylo príjemné. Stej ne tak 
tématika rodiny, která vyvolávala negativní emoční reakce. Podle pracov
níku puvodní rodina nebývá pro klienty častým tématem, které chtejí a jsou 
ochotni rešit. 

Ve výpovedi pracovníku a klientu ohledne toho, co je tou dobou nejvíce 
tížilo, šlo nalézt podobnosti v šesti prípadech, zbytek výpovedí se príliš ne
shodoval. Co se týče slepých míst v poskytovaných službách, identifikovali 
jsme pouze fakt, že osm klientu nevedelo, že má svého klíčového pracov
níka. Klienti pojem klíčový pracovník neznají, ale spíše používají jména pra
covníku, se kterými individuálne reší svá témata. Na základe toho mužeme 
konstatovat, že nabízené služby Kontaktního centra korespondují s potreba
mi klientu. Celkove lze shrnout, že klienti dIe svých výpovedí byli se služba
mi v K-centru spokojení. To, že kontaktní centrum není službou jen o rešení 
problému hezky vystihl výrok pracovníka P2: "Je tady určité neodsuzující 
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prostredí... Spousta lidí sem chodí v podstate i za náma, nejen za tou 
službou, ale i za náma si sednout, pokeeat. Často jenom posedet vedle sebe. 
Není podmínka mluvit, furt neeo vytahovat, porád neeo probírat, ale i s lid
ma s kterýma se cítíš v bezpečí nebo je ti dobre, se pobavit treba o počasí ne
bo o fotbalu. " 

Diskuze 

Výberový soubor není zcela homogenní, jednalo se o p:fíležitostný výber 
participantu s ohledem na p:fípadové studie kvalitativního designu pilotního 
výzkumu. Jako jeden z limitu studie je malý počet participantu, chybející 
kontrolní soubor, chybející diagnostické vyšet:fení, klinické zhodnocení 
závažnosti užívání návykových látek, kvalitativní design studie. Metodika, 
kterou jsme použili, znázorňuje pokus o nalezení vhodných vzorcu pro 
výzkum dané problematiky. Kombinovali jsme metody dotazníkové spolu 
s polostrukturovanými interview, čímž byla zajištena validizace dat z do
tazníku participantem. V tomto ohledu se zvolená kombinace metod osved
čila, zdá se tedy být vyhovující. 

Naše zjištení do jisté míry korespondují s výsledky Kočárové (2010), 
která na základe PVQ dotazníku identifikovala hodnotovou orientaci p:fí
slušníku taneční subkultury (uživatelu tzv. tanečních drog) takto: nejvý
znamnejší hodnotou Požitkárství, Samostatnost, Stimulace a Benevolence. 
Nejméne významné jsou hodnoty Moc, Tradice a Konformita. Výsledky obou 
šetrení se tak shodují v tom, že mezi uživateli návykových látek jsou prefe
rovanými hodnotami Stimulace a Požitkárství a nejméne významnou hod
notou Moc. Toto zjištení do jisté míry potvrzuje mínení o uživatelích drog 
jakožto osob, pro které je duležité si užívat, doprávat a stimulovat svoji oso
bu jiným zpusobem než je blízké bežné populaci. 

Participanti v dotazníku Logo testu nejčasteji skórovali v pásmu Q4, te
dy v pásmu se špatným prožíváním smysluplnosti. Existenciáiní frustrace 
se projevuje v "krizích smyslu", tzn., že človek prožívá pocity prázdnosti, 
marnosti, trvalé omrzelosti, nudu, povšechní ztrátu zájmu a hodnot (Balcar, 
1995a). Druhým, nej častej i zastoupeným pásmem, bylo pásmo Q2 + Q3, pro 
které je charakteristické strední naplnení smysluplnosti života. Muže to být 
dusledkem užívání návykových látek a jejich životním stylem. Skutečnost, 
že uživatelé návykových látek svuj život neprožívají smysluplne, dokládají 
inekteré studie. Napr. podle Kavenské (2009) z 62 mužu závislých na alko
holu 27 % neprožívalo svuj život smysluplne. Také podle Laukové (2003, in 
Tavel, 2007) mají vyšší míru existenciáiní frustrace mladí lidé užívající he
roin (ve srovnání s vysokoškoláky v témže veku). Podle Kopasové (2003, in 
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Tavel, 2007) mají alkoholici ve srovnání s bežnou populací menSI míru 
naplňování potreby smysluplnosti. Výzkumem smysluplnosti a kvality živo
ta u lidí závislých na alkoholu se zabývali i Benkovič a Garaj (2009), kten 
zjistili, že lidé závislý na alkoholu meli nižší úroveň smyslu života než kon
trolní skupina. 

Výpovedi klientu naznačují, že jsou pro ne duležité jiné hodnoty, než 
návykové látky, jak bývá predpokládáno. Na tento výsledek je ovšem nutné 
pohlédnout kriticky, je totiž pravdepodobné, že klienti hovonli spíše o tom, 
,jak by to chteli mít", než jak to ve skutečnosti prožívají. Klienti kon
taktních center se totiž často ocitají ve fázi, kdy pro ne návykové látky 
nepredstavují problém. Nebo si jej jako problém nepnpouštejí, kdy jejich 
motivace ke zmene je velmi krehká. Svou roli také mohla sehrát skutečnost, 
že závislý človek problémy související s návykovými látkami nevnímá a ne
pnznává si je, a proto se vedome i nevedome snaží o to, aby se vyhnul stret
nutí s vlastní minulostí, současností a budoucností, v čemž mu práve pomá
hají účinky návykových látek, které užívá (Hajný, 2007). Tato skutečnost 
byla patrná v prubehu rozhovoru, neboť pro vetšinu participantu bylo 
obtížné hovont o své rodine a minulosti, o tom, co plánují do budoucnosti. 

Na druhou stranu pro ne mohou být hodnoty jako práce, bydlení a vzta
hy prioritou. Potom se nabízí otázka, nakolik toto presvedčení pochází 
"z nich" a nakolik je odrazem požadavku společnosti, úradu, pracovníku 
a potažmo me, jakožto výzkumníka. Jistá míra ovlivnení stran výzkumníka 
je možná a určitou roli tak mohla sehrát nevedomá i vedomá snaha prezen
tovat se v lepším svetle. 

Ačkoliv klienti verbalizovali ve vetšine oblastí svoji nespokojenost, situa
ci aktuálne nemenili a problémy v K-centru dlouhodobe nerešili (spíše se 
jednalo o jednorázové konzultace). V techto skutečnostech se odráží další 
specifičnost klientu kontaktních center, kterí podle Broži (2003) podceňují 
reálnou situaci, mají tendenci ji vnímat lépe, než ve skutečnosti je a v du
sledku toho si nežádají o pomoc. Svoji situaci tak nemusejí vnímat jako pro
blematickou, kterou je nutno rešit. 

Pracovníci se shodovali v názoru, že klienti jsou schopni si témata k re
šení sami pnnášet, ale záleží na okolnostech i osobnosti dotyčného klienta 
(nekdy spontánne hovorí o tom, co je aktuálne tíží, nekdy pnmo pricházejí 
s žádostí o radu či pomoc vlivem aktuální situace, nekdy o problému sami 
nezačnou mluvit a spíše to vyplyne z konverzace a bežných hovoru). Pora
denství je jim poskytováno formou individuální či skupinové jednorázové 
konzultace anebo individuálne formou dlouhodobé spolupráce. Což lze kon
statovat na základe celkové analýzy rozhovoru, ve které pracovníci svými 
výpoveďmi potvrzovali, že se v živote i problémech svých klientu dobre 
orientovali. 
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Mužeme se tak zamyslet nad duvody, proč klienti tvrdili, že v K-centru 
nikdy nic nerešili. Možné príčiny mužeme spatrovat ve skutečnosti, že se 
jedná o specifickou klientelu na počátku úvah o zmene, tudíž potrebu zme
ny si nemusejí uvedomovat, není pro ne dostatečne zvnitrnena a na základe 
toho nemusí vnímat veci, které s nimi jejich pracovníci již re šili. Další príči
na muže pramenit ze specifických osobnostních projevu, které uživatele 
návykových látek charakterizují. Tím muže být eventuelní snaha prezento
vat se v lepším svetle (vše zvládnou, se vším si ví rady, nikoho nepotrebují, 
sami vedí nejlépe apod.). Používání obranných mechanismu ve snaze uchrá
nit svuj sebeobraz. To dokládá Kudrle (2003), podle nehož je pro závislého 
jedince typické nejenom užívání obranných mechanismu, ale také to, že 
zjevné skutečnosti jsou zkreslovány, popírány a celkove podivne zduvodňo
vány ve snaze ubránit svoji realitu. Závislí jedinci se snaží často až zoufale 
bránit svoje sebepojetí a pojetí druhých pred zaplavením pocity studu 
a hanby, pocity odcizení a osamelosti. Dále je možným vysvetlením špatná 
pameť, pozornost atp. 

Záver 

V tomto článku jsme se snažili popsat hodnoty a smysl života u 13 klien
tu kontaktního centra pro aktivní uživatele drog v Olomouci. Nejvíce parti
cipantu mají nejvyšší hodnotu universalismus astimulaci. Devet partici
pantu prožívá špatné naplnení smyslu a vyskytuje se u nich existenciáiní 
frustrace. Svoji situaci se snaží rešit s kontaktními pracovníky. Pracovníci 
mají prehled o životní situaci klienta. Klienti však nekdy z mnoha duvodu 
popírají, že by s nimi pracovníci situaci re šili. N abízené služby odpovídají 
dIe našeho pilotního šetrení potrebám klientum. Klienti využívají služeb 
kontaktního centra. Nepoužívají však pojem klíčový pracovník, ale preferují 
jméno daného pracovníka, který s ním individuálne reší jeho situaci. vý
sledky mohou pfispet ke zvýšení informací o dané cílové skupine. Zároveň 
mohou vést ke zmene poskytování služeb. Vzhledem k motivační fázi pre
kontemplace, ve které se klienti nejčasteji nacházejí, mužou tyto poznatky 
vé st k další kontaktní práci a práci na zmene jejich životního stylu. 

Poznámka: Podporeno grantem "Vznik a rozvoj partnerské síte pro realizaci stáží 
a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci" CZ.1.07/2.4.00/ 
31.0153. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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