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Didaktoterapie, tj. racionální terapie prováděná hromadně pro celou komunitu pacientů 
ve formě přednášek, je obvyklou součástí léčby závislostí, nebývá však předmětem diskuse 
či podrobnější analýzy. Při popisech různých modelů léčby jsou o ní jen krátké zmínky 
jako o didaktopsychoterapii, terapii s edukativními, didaktickými, osvětovými či skupinově 
diskusními prvky, jádrem sdělení všakje analýza j iných metod a postupů. Může to souviset 
s předpokladem malých rozdílů při provádění této výrazně pedagogicky chápané metody, 
která patří ke klasickému inventáři používaných prostředků. Kratochvíl (1976) definuje 
racionální psychoterapii jako tu, která "se obrací k logickému myšlení pacienta ... snaží se 
především působit na jeho rozum, soudnost, kritičnost" (str. 76), a dodává, že "U psycho
patů, alkoholiků a sexuálních aberací má znalost vlastní poruchy, jejích příčin a následků, 
závažný význam. U alkoholiků se současně očekává, že vědomosti o škodách, které alkohol 
v organismu i v psychice způsobuje, budou součástí odstrašujícího efektu celé terapie" 
(str. 78). Na druhé straně je však známé, že zpracování informací u závislých osob bývá 
vysoce výběrové a často chybné, že mají četné obranné mechanismy, oplývají racionaliza
cemi, bagatelizacemi, projekcemi, popírají zjevné souvislosti, poskytují nevěrohodné 
údaje, vycházejí z nerealistických očekávaní, jsou deficitní v dlouhodobém plánování. Tyto 
mechanísmy mohou redukovat efekt racionálně terapeutického působení a podmiňovat 
určitou skepsi, pokud jde o účinnost edukativních prvků. Na druhé straně nelze ovšem 
popřít, že i kolektivně poskytované informace mohou přispět k příznivým změnám moti
vace, náhledu, postojů. 

Jistě existuje převážná shoda v užitečnosti určitých znalostí, jako jsou třeba zdravotní 
důsledky abúzu, ale vzhledem k obsáhlosti problematiky závislostí předpokládáme, že 
mnohé poskytované údaje se liší podle koncepce terapeutů. Náš přístup je charakterizován 
pojetím závislosti jako sekundárního řešení prímárních potíží, a proto akcentujeme vše
obecnou informovanost o biologických, psychologických a sociálních podmínkách vývoje 

Předneseno na schůzi Purkyňovy společnosti v Praze dne 2. 12. 1992. 
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člověka. Role alkoholu a drogy je jen jedním aspektem každého tématu. Pokud jde o akcent 
na předávaní poznatků, jejichž znalost se vyžaduje, v našem pojetí přednáška spíše tvoří 
referenční rámec pro přemýšlení pacienta o sobě samém. V průběhu si dělají poznámky, 
důraz se však klade na kvalitu využití pro vlastní problém. Nové vědomosti nejsou cílem, 
ale prostředkem ke změně přístupu k sobě i světu. Pacient někdy zahajuje léčbu s očeká
váním, že důležité údaje se týkají výhradně abúzu a je překvapen informacemi z jiných 
oblastí. 

Na základě své koncepce a zkušeností s problematikou závislostí jsme vytvořili soubor 
12 přednášek, které probíhají v délce 60 - 90 minut jednou týdně, takže během tříměsíční 
léčby na režimovém oddělení pacient absolvuje všechna témata, příčemž pořadí, v němž 
u něj probíhají, není podstatné. Přednášky pacienti písemně zpracovávají, dostávají indivi
duální úkol};', jejichž výsledky se opět konfrontují komunítně, s tématy se pracuje i na 
skupinách. Ctyři témata jsou biologická, čtyři psychologická, čtyři sociální: 1. Vliv dědič
ných, vrozených a získaných faktorů na vývoj člověka; 2. somatická poškození v důsledku 
závislostí; 3. poškození mozku, deteriorace, demence, epilepsie; 4. vznik závislosti, její 
vývoj, typy a léčba; 5. psychické rysy, rozum, cit, vůle, temperament, charakter; 6. duševní 
poruchy, neurózy, psychopatie, psychózy ve vztahu k závislostem; 7. motivace lidského 
jednání, soubor potřeb primárních a sekundárních, konflikty a stádia zralosti; 8. vztah 
k sobě, sebeuvědomování, sebehodnocení, seberealizace; 9. mezilidské vztahy, rodina, 
partnerské vztahy; 10. vztah k činnosti, práce, zájmy, funkční vztahy; ll. morálka, trestná 
činnost a nucené léčby; 12. smysl života, perspektivy a cíle. 

Na oddělení je 40 lůžek, pacientský soubor je z hlediska kognítivních dispozic značně 
heterogenní. Přibližně pětina mívá středoškolské, výjimečně, kolem 5 %, vysokoškolské 
vzdělání, na druhé straně stejný je počet pacientů premorbidně intelektově inferiomlch 
nebo deteriorovaných. Jinak jde o osoby s průměrnýmí intelektovými schopnostmi, se 
základním vzděláním a eventuálně výučním listem. Kvalita zapojení v didaktoterapii se 
jednak liší podle intelektových schopností a vzdělání a s tím spojené zvídavosti a ochoty 
přijímat nové poznatky, jednak podle obecnějších předpokladů efektivity terapie, jako je 
osobnost, rozsah a typ problémů před léčbou a motivace. Kvalitní zapojení velmi dobře 
diferencuje motivované a nemotivované. 

Při stylizaci přednášek vycházíme z předpokladu nevalného vzdělání, kdy úroveň 
obecných znalostí je často nižší než intelekt. Aby se pacient mohl kompetentně rozhodovat 
a aby chápal specifické důsledky závislosti pro svůj život, je třeba, aby měl informace 
o jiných alternativách, než je ta, kterou si v životě zvolil. Substituce normy vlastní úzkou 
zkušeností bývá někdy až křiklavá, jak ilustruje názor 20-letého toxikomana, že 80 % osob 
do svých 18 let vykoná aspoň jeden nepodmíněný trest. Na druhé straně není neobvyklá 
idealizace života bez závislosti, jak ukazuje citace: ,,nejvíc mě zaujalo, že každý člověk má 
v životě problémy, které musí řešit". Ve všech oblastech biopsycho-sociálních souvislostí 
je tedy třeba zabývat se i normou, kterou pacient nezná, nevidí nebo ji zapomněl na své 
cestě k patologii. 

Uvádíme popis obvyklých reakcí pacientů na přednášková témata na základě 12-leté 
zkušenosti, jak snadno nebo obtižně akceptují různé informace ve vztahu k abúzu. 

Základní údaje o zákonech dědičnosti na úrovní všeobecného vzdělání bývají pro 
pacienty často překvapením, neboť o svých příznivých a nepříznivých dispozicích nepře
mýšlejí v kontinuitě dědičných předpokladů. Cítí se špatní a odlišní, což vyjadřují přirov
náním "černá ovce rodiny". Přednáška se mj . týká problému, který formulují ve svých 
dotazech na původ a příčinu poruchy. Jsou seznámení na jedné straně s hypotézami 
vrozených faktorů při vývoji závislosti a na druhé straně s teoriemi získaného problému. 
Přestože se uvádí interakce všech vlivů, tento názor nepřijímají. Konzistentně dvě třetiny 
až tři čtvrtiny závislých na alkoholu a prakticky každý toxikoman chápou závislost u sebe 
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jako výhradně získanou. Popírají příspěvek genetických vlivů i v případe průkazného abúzu 
ze strany otce, kdy jeho chováním jako děti trpěli. Představa, že by byli k závislosti nějak 
determinováni nebo jí znevýhodňovali vlastni potomky, je pro ně natolik nepřijatelná, že 
odmítají tuto možnost, i když by je mohla oprostit od případných pocitů viny. Terapeutická 
predikce rozdílných názorů v této oblasti je nejistá: pacienti, kteří akceptují vrozený 
charakter svých potíží, někdy zaujímají rezignační postoje - je to v nich, nemohou s tím 
nic dělat, bude je to pronásledovat celý život. Ti, kteří problém považují za výsledekylastni 
svobodné vůle, si tak vytvářejí nerealistické očekávaní kontroly konzumace. Učelem 
přednášky je poskytnout novou dimenzi pro uvažováni o vlastni osobě. 

Při přednáškách o zdravotnich důsledcích abúzu v oblasti somatické i psychické jde 
o varovný efekt těchto informací a zároveň odměňující efekt abstinence, neboť popisovaný 
proces zlepšeni je subjektivně postřehnutjiž po několika týdnech ústavní léčby. Zpracováni 
tématu u méně motivovaných bývá slabé, často popírají i objektivizované potíže, s nimiž 
se léčili, zatímco motivovaní snadněji popisují somatické následky a mají z nich strach. 
Otevřený popis tělesných komplikací se tedy zdá být důležitým diferenciačním kritériem 
náhledu na problém ve smyslu abstinenčnich plánů, na rozdíl od názorů na poškozeni 
mozku. Pokud jde o úroveň mentálních funkcí s prožitkem poklesu, alkoholici bývají re
zervovaní a často se omezují na sociálně tolerované, z normy příliš nevybočující, reverzi
bilní potíže. Bývá to téma úzce se dotýkající sebepojetí, k němuž se snadněji vyjadřují 
pacienti s již léčeným poškozenim, např. epileptici. Toxikomani své úvahy často doplňují 
kurióznimi údaji, přičemž současně vyzdvihují své schopnosti a připouštějí defekt. 30-letý 
s 15-letou toxikomanickou kariérou a ochrannou léčbou: ,,Podle soudních znalců mám IQ 
nadprůměrný, už si přesně nepamatuj u, ale bylo to nějak kolem 118, což si myslím je dost, 
když např. Hermann Goring měl 132 ... moje inteligence byla a možná ještě je dobrá, ale 
častým ovlivňováním toxickými látkami poškozená ... ". 

Přednáška o závislosti je často v centru pozornosti pacientů. Ti by rádi dostali jedno
duchou a jednoznačnou definici závislosti, často ji terapeutovi sami nabízejí v podobě 
naivních formulací, že ,,někdy slyšeli, že závislý je ten, kdo vypije třeba jen dvě piva, ale 
každý den", přičemž v podtextu tohoto návrhu leží prohlášení "tak já nejsem závislý, 
protože sice vypiju těch piv deset, ale denně je mit nemusím". Mnohem silněji než 
toxikomani vyjadřují alkoholici požadavekjednoznačného ano - ne, strukturace problému, 
černobílého hodnocení. Oblast diagnostiky závislostí na sebe váže celé trsy racionalizací 
všeobecně známých, k jejichž odbourávání pomáhá popis fenoménů ztráty kontroly, který 
pacienti původně nedefinují medicínsky jako součást diagnózy, ale morálně jako otázku 
silné vůle. Rovněž změny tolerance, vysvětlení abstinenčních příznaků a fakt, že schopnost 
abstinence nevylučuje závislost, přispívají k náhledu. Pacient vstupně nemotivovaný, 
popírající jakýkoli alkoholový problém, příjatý v psychóze, k výskytu potíží konstatuje: 
,,nespavost, roztržitost, bolesti hlavy, klepání rukou. Zkrátka se musím znovu napít, aby 
tohleto všechno zase přešlo . Nejhorší opilost je, když už mi přestal chutnat alkohol a musím 
se napít nealkoholického nápoje". Pokud jde o diagnózu vlastniho stadia dle Jellinka, popis 
formou přednášky často stačí u dobrovolníků, pacienti v psychóze se obvykle hodnotí 
mírnějším stupněm. Abstinenci někdy podmiňují požadavkem, aby byla snadná, a jindy 

. zas pacient citlivý na ohrožení sebeúcty spoléhá na až magickou sílu a sebekontrolu. 
Odpovědi na otázku, v jaké společnosti by se mi nejlépe abstinovalo, poskytují užitečné 
informace v tom směru, jak ukazují dva extrémy: "V takové, jaká je tady v sanatoriu nebo 
podobné, kde není přístup k alkoholu a nejsou ani peníze. Tím je to jednoduché. V každé 
jiné společnosti se abstinovat nedá, aspoň pro mě momentálně". A proti tomu názor, že 
,,nezáleží ani tak na společnosti, jako na mé osobě. Jestliže budu ve společnosti, kde se 
alkohol požívá, pak záleží na mně samotném, zda podlehnu nebo vydržím. Tam prostě 
dokážu, že nemusím alkohol mít, kdežto ve společnosti,. kde alkohol není, je to věc 
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samozřejmá. Není umění být ve společnosti nepijících a tam nepít, tím prakticky nic sám 
sobě nedokážu, ale v opačném případě zjistím, zda mohu věřit sám sobě a dokázat čelit". 
První citace byla od vysokoškoláka přijatého v debaklu, predelirantním stavu a s depresí, 
druhá od horníka, který páchal sebevraždu pro rodinné problémy a byl přijat v deliriu. 
Prožitek bezmocnosti u prvního a potřeba síly u druhého jsou rub a líc jedné mínce, vedou 
např. k podobným názorům na Antabus, k němuž mívají pacienti mnoho výhrad a otevřeně 
pozitivní postoj manifestují především pacienti s recidivou po několíkaměsíční abstinenci 
s Antabusem. Neplatí, že by pacienti vyjadřující bezmocnost v sebekontrole byli ochotni 
Antabus akceptovat spíše než pacienti s prožitkem plné sebekontroly. Manifestovaná 
bezmocnost, která je signálem přání zrecidivovat, často vede k úpornému odmítání jak 
pomocných prostředků, tak požadavků na vlastní osobu. 

Při psychologických tématech jde o základní údaje o psychických strukturách a funk
cích, o nichž si myslíme, že by měly být součástí bazálního školního vzdělání důvodněji 
než znalost třeba fyzikálních vzorců. Sebehodnocení se někteři pacienti vyhýbají, uchylují 
se ke konvenčním prohlášením, že to,jací jsou, musí spíše posoudit druzí, nebo se vyskytují 
vágní odpovědi v podobě přání. Např.: ,,Mohu s určitostí napsat pouze jednu dobrou 
vlastnost, a to, že mám velice rád děti ... ale co se týče ostatních, to nemohu posoudit sám, 
jelikož pro mne by to třeba byla dobrá vlastnost, ale pro ostatní špatná, a proto, pokud bych 
je vypsal, mohlo by to být považováno za lež, a to by byla jedna z dalších špatných 
vlastností, kdybych lhal, mně by odpověď na toto téma připadala jako sebechvále ... " 
Přednáška často vede k větší otevřenosti. Poruchy ve vztahu k sobě a otázky sebehodnocelÚ 
jsou obecnějším problémem, takže nepřekvapuje, že se v antologii nemůžeme omezit na 
vysvětlení závislostí a doporučení abstinence. Paradoxně to ilustruje citace z práce pacien
ta, kteří soudí: ,,Moje nejlepší vlastnost je, že pokud beru Antabus, tak nepiju.". 

V přednášce o motivaci lidského jednání se pacienti seznamují s rozlišením vrozených 
a získaných potřeb, hodnotí, jak u nich byly uspokojovány vyšší specificky lidské, a u kte
rých mohl mít alkohol nebo droga substituční funkci. Používá se dobře srozumítelná Mas
lowova hierarchie. Význam učení a vyhasínání, srovnání potřeby látky s jinými získanýrlÚ 
pohnutkamí pomáhá měnit její definici z nevysvětlitelné, trvalé nebo démonické podoby. 
Jde zde také o posun ch4pání ke komplexní kauzalitě lidského jednání v interakci vnějších 
a vnitřních podmínek.. Ukol, jehož výsledky se dají dobře použít jak pro tuto přednášku, 
tak pro vztah k sobě a v mezilidských vztazích, je zadání, aby pacient popsal, jak se cítí 
v opilosti, a jak by na něj střízlivého působil opilý člověk na ulici nebo v dopravním pro
středku. Výsledky opakovaně potvrzují McClellandovu hypotézu o potřebě moci a kontroly 
okolí při vývoji závislosti, což umožňuje uvést jiné způsoby jejího uspokojování s psycho
logickým, nikoli morálním zdůvodněním. 

Při přednášce o mezilidských vztazích se zaměřujeme na vztahy základní - k rodičům, 
partnerům, dětem, a jejich vývoj v životní perspektivě. Uvádíme prvky z transakční ana
lýzy, popisují se manipulace ve vztazích, faktory zkreslující sociální percepci a nerealis
tická interpersonální očekávání. Většina pacientů jak motivovaných, tak bez náhledu, cítí 
v oblasti mezilidských vztahů nespokojenost, a aspoň částečně vědí o své vztahovačnosti, 
pocitech méněcennosti, viny a pod ... . , potíže ale často zužují jen na problém závislosti, 
případně vkládají do vztahů absolutní požadavky jako 100 % důvěra, 100 % upřímnost, 
100 % ochota pomoci, které při nesplnění vedou ke 100 % zklamání. Přednáška otvírá 
prostor pro pochybnosti o důvodnosti původních přesvědčení. 

Ve vztahu k činnosti vedle hodnot spojených s prací, zájmy, koníčky a jejich ohroželÚ 
abúzem je důležitá problematíka volného času. Pacienti někdy uvažují v dímenzi plnělÚ 
a neplnění povinnosti, slovo zábava tabuizují, protože ho spojují s konzumací, a jejich 
poléčebné plány se vyznačují nerealistickým maxímalismem. Předpokládají, že si musí 
celou dobu bdění naplnit pracovními a jinými úkoly. Pokud jde o negativní vliv alkoholu 
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na pracovní výkon a zájmové aktivity, přednáška stačí, aby ho většina připouštěla. Popření 
se pochopitelně častěji vyskytuje u intelektuálů, kteří argumentují, že stav intoxikace je 
provázen bohatšími nápady, lepší koncentrací na mentální výkon, snižuje únavu apod., a 
u pacientů špičkových v kvalifikovaných profesích, přesvědčených, že pod vlivem alko
holu mají jistější ruku a menší trému. Osvědčuje se popis diskrepance subjektivního 
očekávání a objektivního výsledku. Vesměs se všichní shodují na nepříznivém vlivu 
alkoholu na dlouhodobou pracovní kariéru. Toxikomaní však souvislost pracovních potíží 
s drogou bagatelizují a používají k vysvětlení svého selhávání i k omluvě budoucích 
problémů nedostupnost atraktivních a zajímavých profesí, např. ,,nefetoval bych, kdybych 
byl pilot, to by mě bavilo. A když by to nešlo? Tak kdybych byl cestovatel.". Eventuálně 
kladou idealistické nároky na pracovní vztahy. 

Při přednášce o trestné činnosti se vedle jednání zákonem sankcionovaného hovoři 
o morálním vývoji a internalizaci sociálních norem, o chování bezohledném či sobeckém. 
Považujeme však za důležité upozornit, že alkoholik nerovná se kriminálník, neboť s touto 
rovnicí pacienti někdy do léčby přicházejí. Trestnou činnost zaměňují s důkazem závažnosti 
problému, což přispívá k odmítání diagnózy ve smyslu ,já jsem sice měl halucinace, ale 
tak moc závislý nejsem, protože jsem nikdy neměl výtržnosti ani žádnou jinou trestnou 
činnost". Na základě přednášky pacienti snadno připouštějí facilitaci trestného jednáni 
intoxikací. Dosud netrestaní toto téma nevnímají jako subjektivně významné, pacienti 
s ochrannou léčbou často ve svém připadě identifikují jiné přičiny trestného jednání, např. 
"třeba jsem se dost často a rád pral,jen pro to dobrodružství a pocit síly". Prakticky všichní 
považují za zbytečné nucené léčení, nepředpokládají změny motivace v procesu terapie. 
O těchto názorech hovoříme s tím, že člověk není statický, že vývoj a změna postojů není 
chyba, což může v komunitě usnadnit situaci kolísajícím nuceně hospitalizovaným. 

Pokud jde o smysl života, domníváme se, že každý psychoterapeut se u svých pacientů 
musí k tomuto tématu nějak postavit. Prožitek jeho ztráty není obvyklý jen u závislých. 
Poukazujeme na skutečnost, že neexistuje obecný smysl života, že jde o ryze individuální 
odpověď, kterou si každý stále hledá, a účelem terapie je, aby se na této cestě podařil další 
krok. Uvádějí se příklady životních hodnot, na něž lze navazovat, životních stylů, prezen
tismu a plánování. Snažíme se zpochybnit pocity bezmocnosti, kdy pacienti argumentují 
nemožností určovat běh života jako univerzální a zdůvodněnou v souvislosti s fixací na 
bezprostřední pohodu s nechutí plánovat a přejímat zodpovědnost s rizikem neúspěchu. 
Citují se výroky ilustrující takový životní postoj i s jeho ímplikacemi pro recidivu, popisuje 
se vývoj abstinence s příklady, statistikami a odměnami. Na jedné straně se pacienti obávají 
sociálních reakcí na fakt své léčby a abstinence, na straně druhé život v abstinenci vidí jako 
snadný, jako by je automaticky osvobozovala od stresů a problémů, nebo ji chápou jako 
cílovou hodnotu bez úvahy o způsobech realizace. 

Při anketě subjektivního významu různých terapeutických a režímových prvků pacienti 
preferovali programy psycho-terapeutické a medicínské, kdy 75 % za velmi důležitý 
považovalo individuální kontakt s terapeutem, 40 % na jedno z prvních tři míst kladlo 
primářskou vizitu, třetina takto významně hodnotila didaktoterapii. Daleko vzadu, převáž
ně jako nedůležité, hodnotili různé režimové prvky, jako rozcvičky, sportovní terapii, dle 
očekávání Antabus, ale i možnost volného času, rekreačních aktivit a propustek během 
léčby. Zajímavé rovněž bylo, že pacienti zahajující léčbu nemotivovaně, tj. psychózy 
a nucené léčby, v didaktoterapii anticipovali jako důležité spíše biologické přednášky, jako 
by sami kladli důraz na medicínský model, zatímco dobrovolní pacienti vyzdvihovali 
Význam témat sociálních. 

U všech přednášek využíváme kromě tzv. učebnicových vědomostí, příkladů z praxe 
a metafor rovněž zkušenosti z reakcí bývalých pacientů na témata, uvádíme je a analyzu
jeme. Pacienti zjišťují, že jejich dosud nezveřejněné stanovisko, které chápou jako výsledek 
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své jedinečné životní historie, se opakovaně vyskytovalo u jejich předchůdců, ocitají se 
v roli hodnotitelů jeho možných důsledků, a překonávají tím původní fixované postoje. 

Ze zkušenosti terapeutů je didaktoterapie smysluplná průkazně u poloviny, která není 
jen v pasivní roli posluchačů, ale která se také aktivně s tématy vyrovnává v rovině 
kognitivní i emocionální. Psané sdělení je úsporné a obsažné, pro pacienta závazné, 
formuluje je leckdy po dlouhém přemýšlení . Eventuální ambivalence, úzkosti, prožitky 
deficitu, přání a očekávaní jsou zjevnější. Vedle předpokládaného efektu prezentace infor
mací inkongruentních s původními postoji u pacienta je jedním z důležitých zdrojů údajů 
pro terapeuta, který zároveň téma modifikuje, akcentuje nebo opakuje informace podle 
složení a reakcí komunity. V tomto smyslu je didaktoterapie individualizací komunitně 
prováděné práce, a je přitom personálně i časově úsporná. To je v našich podmínkách 
nezbytné vzhledem k tomu, že na 40-lůžkové režimové staníci je při značné heterogenitě 
pacientského souboru vyčleněn plný úvazek pouze jednoho vysokoškoláka. Získáváme 
údaje jak jedinečné, tak i z velké části společné, což nám umožňuje modelovat příklady, 
které mnozí vzájemně odlišní pacienti přijimají bezprostředně jako své vlastní, aniž by 
docházelo k paušalizaci a schématickému chápání problému. 

Souhrn 

Sdělení popisuje didaktoterapii, tj . systém 12 přednášek používaných v rámci racionální psycho· 
terapie na režimovém protialkoholním a protitoxikomanickém oddělení, a obvyklé reakce pacientů 
na různé informace z oblasti biopsychosociálních souvislostí závislosti. Analyzuje se ochota pacientů 
akceptovat nebo naopak popírání poskytovaných informací a význam didaktoterapie pro změnu 
postojů . 
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