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Vcelku panuje obecný souhlas , že bádání v oblasti alkoholové a nealkoholové toxi
komanie přináší specifické obtíže, dané již mnohdy deficitní spoluprací našich klientů , 
plynoucí jak z jejich nízké motivace , tak řady dalších bariér intrapsychických , komu
nikačních apod . 

Mezi ně patří též řada mýtů s jejich známým deformujícím účinkem. Lze říci , že de
mytologizace v naší oblasti je zcela aktuální a že jsou zde ještě dosti značné " rezervy'· , 
a i již uvažujeme mýty nejen na úrovni jedince , odborníka či laika , malé skupiny, ale 
i celé naší společnosti . 

Jde nepochybně o problémy mezinárodní, o čemž svědčí jak materiál Amerického 
Červeného kříže obsahující partii .,mýty o alkoholu teenagerů ' ' , tak i rozbory profeso
ra F. Uglova v nedávno přeložené knize Zo zajatia ilúzií (1988). 

Z historického aspektu lze uvést , že sám pojem mýtu má v behaviorálních vědách 
své vcelku velmi čestné místo . Zasloužil se o to - mimo jiné - profesor K. G . Jung, 
který ve své analytické psychologii učinil z mýtu "kámen úhelní" svého rozboru tzv. 
"kolektivního nevědomí". Jeho zajímavá a mnohočetně kritizovaná koncepce přináší 
však vcelku jen málo podnětů pro aktuální každodenní AT praxi , pro niž je charakte
ristická promptní angažovanost. 

Protože náš přístup je orientován na aspekty teoretické i praxi našeho oboru a snaží 
se pro její alespoň dílčí zkvalitnění přinést určité podněty , zvolili jsme jiné aspekty 
mýtu . Ten vymezujeme- částečně podle definice A. S. Rebera- jako chybné, vědec
ky neudržitelné, leč široce sdílené přesvědčení, jež má významnou motivační valenci 
pro lidské chování. Mezi badateli není bohužel terminologické jednoty. Někteří- jako 
citovaný Uglov- používají výrazu iluze. jiní termínu fikce. 

Pracovně jsme si mýty- s přihlédnutím k bohaté až sotva přehledné zahraniční pro
dukci -rozděli li na: a) mýty ve vědecké teorii toxikomanie, tj . v oblasti metodologie 
i konkrétní- např. výzkumné- metodiky a na b) mýty ve sféře ši roce pojaté praxe , ať 
již jde o povědomí klientů, jejich terapii či nápravně výchovné zacházení. sociální, 
event. trestní politiku apod. 

Do první naší skupiny patří mýty vzniklé na základě víry v metodologickou unidi-
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menzionalitu (jednorozměrnost), což se projevuje prakticky- například ve výzkumu 
-zkoumáním činitelů pouze jediného řádu. To nutně vede k chybné akcentaci působe
ní proměnných jediného druhu (např. sociální, psychologické či biologické povahy), 
ač etiologie toxikomanie je -jak známo - nepochybně multifaktoriální. To se potom 
negativně promítá do terapeutických a preventivních postulátů trpících jednostran
ností. Podobným mýtem- na konkrétnější rovině- je víra v metodickou unidimenzio
nalitu (např. přístrojového typu) , kdy badatel věří jediné metodě, která nepokrývá ce
lou šíři problematiky a své výzkumné snažení staví pouze na ní. Adekvátnější zde 
zpravidla bývá- ovšem někdy výjimka potvrzuje pravidlo- použití baterie metod , je
jichž výsledky se navzájem alespoň částečně ověřují. 
Podobně může být ohrožen výzkumník , pokud se snaží jediným, příčným (transver

zálním) výzkumem- bez žádoucích longitudinálních a často i mezinárodně kompara
tivních aspektů - řešit "jednou provždy" rozsáhlou a mnohostrannou problematiku 
alkoholové či nealkoholové toxikomanie , ač by byla nepochybně žádoucí návazná se
kvence výzkumů s postupným vyrovnáváním parametrů biologicko-fyziologických , 
psychologických a sociálních v kontrolních a experimentálních vzorcích . 

Pokud jde o naši druhou skupinu mýtů, vyberu pouze některé obecnější mýtotvorné 
činitele, mezi než patří: 
- v oblasti terapie např. víra v efektivnost pouze jediného, často nekomplexního pří

stupu k pacientovi-toxikomanovi (např . pouze v rámci psychoanalytické psychotera
pie apod.); 

- totéž platí pro sféru nápravně výchovného přístupu k toxikomanickému klientovi , 
kde je akcentována některá , např . pouze represívní složka , ač její pomocná úloha 
je prakticky všemi uznávána a bez nutné terapie je neefektivní; 

- dále podobně působí vcelku naivní představa, že se našemu teritoriu , obecně naší 
mládeži a našim nápravně výchovným ústavům zvláště , vyhnou nové rafinované dru
hy drog, jejich abúzus s mnohdy bizarními formami aplikace apod ., ačkoli v řadě 
svých prací vyslovili naši badatelé ústy především Drtila , Rubeše, Marečka, Mišší
ka , Sochůrka , a řady dalších svoje nejzávažnější varování; 

- podobně je strukturován laický mýtus o snadném a rychlém vymýcení drogové závis
losti ze speciálních zařízení např . NVÚ, učňovských internátů metodami pouze 
zvýšeného dohledu, zpřísněného režimu apod.; 

- pokud jde o vlastní mýty toxikomanů lze jejich rozsáhlou paletu převážně charakte
rizovat jako racionalizaci vlastního abúzu, ať již jde o vcelku naivní , ale i nebezpečné 
bludné názory, že "alkohol je nutno se učit pít již od mládí" , že "jeho užívání je 
prospěšné v mrazivém ovzduší" , "v ledové bouři" apod. Dále sem patří rafinovaněj
ší klamné názory, že "černá káva a sprcha vede k rychlému vystřízlivění z alkoholic
kého opojení", dále že "je vždy snadné poznat - i laikovi - stupeň opilosti druhé 
osoby", že "podnapilá osoba je schopná kompenzovat svůj "defekt za volantem", 
dále, že "nezávisle na své hmotnosti a zkušenosti s etylalkoholem se dva různí jedin
ci stejně opijí touž dávkou alkoholu" apod. 

Pokud jde o nealkoholovou toxikomanii, kdo by neznal nebezpečné racionalizace 
závislých jedinců, že měli užívat jen "dobré drogy", že" drogy je možné a vhodné samo
léčitelsky užívat např. u deprese , že "statutotvorná droga vyřeší budoucnost odsou
zeného, změní jeho život žádoucím způsobem bez jeho vlastní angažovanosti" , dá
le že "droga poskytuje možnost neopakovatelných vjemů a zážitků a že u~ožňuje jedi-
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nečné sebepoznání", dále že "je nutná pro sílu a pracovní výkon v NYÚ" a konečně , 
že "existují vcelku neškodné drogy, např . marihuana" a že výsledky léčení ukazují , že 
"toxikomanii ne lze stejně vyléčit" . 

Je vcelku jasné , že diagnostikování a vyvrácení těchto mýtů v rukou odborníka pod
le devizy "Plato et Aristoteles amicus, amica maior veritas"- je převážně snadné, ne
musí však tomu býti vždy . Připomeňme si v maximální skutečnosti boj o hašiš v SRN, 
za jehož přátele se vcelku prohlásili i takoví odborníci jako jsou Homann (1972), 
Quensel (1980 , 1982, 1985) , Behr (1982) a řada dalších. Kari Ludwig Tascher ve své 
studii o záludnosti působení hašiše (1987) svými moderními vědeckými poznatky jed
noznačně vyvrátil všechny mýty o neškodnosti zvl. trvalého konzumu této drogy, demy
tologizoval ji jako léčebný prostředek a prokázal její nebezpečnost jako "startovací" 
drogy pro heroin a jiné tvrdé drogy. Na základě vlastních dat, získaných z empirie 
i vlastních zkoumání (1983 , 1986, 1987) postuloval Tiischer nutnost nekompromisní
ho boje proti hašiši právními , osvětovými i terapeutickými prostředky. 

Tento přístup lze pokládat za modelový a je výzvou pro nás pro všechny , kteří se an
gažují v této splečensky nesmírně závažné oblasti , abychom též prováděli všemi do
stupnými prostředky- zvláště prostřednictvím masových médií- soustavnou a progra
movanou demytologizaci všech relevantních nebezpečných drog v rámci svých mož
ností. Ty nyní podstatně rozšířil také nově přijatý zákon o ochraně před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi , který vstoupil v platnost dnem 1. července 1989 a je pouze na 
nás , abychom tuto novou slibnou šanci adekvátně využili . 
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