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 Prípadová štúdia   

 

Cesta zo závislosti – pohľad do psychoterapeutického denníka (prípadová štúdia) 

Journey to recovery – look into the psychotherapeutic diary (case study) 

Zuzana Žarnay 

 

Súhrn 

Nasledujúca kazuistika prezentuje priebeh trojmesačnej protialkoholickej liečby 35-ročného klienta. Kazuis-

tika je založená na jeho denníkových zápisoch. Je podrobnou deskripciou klientovej cesty k postupnému po-

rozumeniu svojej závislosti a k abstinencii a tiež obrazom toho, ako sa mení jeho prežívanie. Poukazuje na to, 

že denník sa môže stať nielen cenným nástrojom pre klienta, ale rovnako nápomocný aj pre psychoterapeuta. 

Pomáha mu lepšie porozumieť jeho životnej skúsenosti a tiež prispôsobiť terapiu jeho potrebám. 

Kľúčové slová: na mieru šitá psychoterapia, denník, protialkoholická liečba, prípadová štúdia. 

 

Summary 

Following study presents in detail a three month addiction (inpatient) treatment of 35-years old client, based 

on his written diary. It is a description of client's journey towards understanding his alcohol addiction and to 

recovery and also about the change of his emotional experience. This case presents, that diary could be not only 

a valuable tool for client himself, but also for psychotherapist. It helps him to gain better understanding of his 

life experience and to tailor the therapy course to his needs. 

Key words: tailor-made psychotherapy, diary, addiction treatment, case study. 

 

 Zistil som, že presne ten pocit, ktorý mi pripadal najsúk-

romnejší, najosobnejší a preto aj iným najmenej pochopi-

teľný sa ukázal byť vyjadrením, ktoré nachádza odozvu 

u mnohých ďalších ľudí. Viedlo ma to k presvedčeniu, že to, 

čo je najosobnejšie a jedinečné v každom z nás, je pravdepo-

dobne presne tým prvkom, ktorý by prehovoril najhlbšie 

k iným, ak by sme sa oň podelili alebo ho vyjadrili. To mi 

pomohlo pochopiť umelcov a básnikov, ktorí sa odvážili vy-

jadriť to, čo je v nich jedinečné.“ 

(Rogers, 1988, s. 26) 

 

Viacero autorov spomína písanie denníka ako dôležitú 

súčasť liečby závislosti, či už v rámci terapeutického kon-

textu (Yakhyaev, 2014; Stephenson et al., 1997) alebo v rám-

ci svojpomoci (DARA Rehab, 2008; García, 2007). Ako píše 

i Yakhyaev (2014), v rámci režimovej liečby písanie denníkov 

napomáha upevňovať denný režim a zvnútorňovať štruktúru. 
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Tiež pomáha abreakcii napätia a prehlbuje klientovo porozu-

menie vlastného prežívania. Ukotvenie v režime a zoriento-

vanie sa vo svojom vlastnom prežívaní predstavuje jednu 

z hlavných potrieb klientov. Písanie denníka ponúka klien-

tovi spôsob ako si znova porozumieť. Pennebaker (in Adams, 

1999) výskumom zistil, že pokiaľ sa probandi venovali písa-

niu o emočne náročných udalostiach či pocitoch len 20 minút 

denne počas troch alebo štyroch dní, fungovanie imunitného 

systému sa zlepšilo. 

Z výskumného hľadiska je prednosťou denníkov to, že 

umožňujú skúmať zaznamenané udalosti a zážitky v ich pri-

rodzenom kontexte a vyhýbajú sa skresleniu, ktoré poskytuje 

retrospektívne zhodnotenie. Zameranie pozornosti na seba 

zas ukazuje na proces zmeny v skúmanej premennej v prie-

behu času (Bolger et al., 2003). Asi najväčšou slabinou je ich 

závislosť na záväzku a motivácii pisateľa ako aj jeho schop-

nosti “písať”- vyjadriť svoje myšlienky, pocity. Opakovanie 

môže spôsobiť ťažkosti pri prinášaní nových tém či zníženie 

citlivosti (Bolger et al., 2003). 

Napriek ich značnému potenciálu sú denníky ako zdroj 

dát vo výskume využívané málo, skôr v zmysle záznamo-

vých hárkov, ktoré využíva aj kognitívne-behaviorálna tera-

pia (napr. Garrouste-Orgeas et al., 2014; Bolger et al., 2003). 
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V oblasti závislosti sa skúmaniu denníkov venoval predo-

všetkým Stephenson (Stephenson a Haylett, 2000; Stephen-

son a Zygouris, 2007). Vo svojom bádaní však denníky vyu-

žíva skôr ako jasne vymedzenú formu zápisov, ktoré spolu 

s inými metodikami majú slúžiť na mapovanie a predikciu 

výsledkov liečby, ich spracovanie je kvantitatívne. Z výsku-

mu (Stephenson et al., 1997) na malej vzorke šestnástich pa-

cientov vyplýva, že úspech v liečbe predikovali štyri charak-

teristiky denníkov: 1) zameriavali sa na osobný progres 

v liečbe (negatívne i pozitívne hodnotenie, 2) v priebehu 

liečby boli postupne menej kritický k sebe a viac pozitívny 

vo vzťahu k ostatným, 3) pozitívny voči liečebnému pro-

gramu a zároveň kritickí k sebe, 4) používali slová s význa-

mom „vhľad“ alebo „negativita“.  

Kvalitatívnym prístupom k denníkom sa zaoberal Mac-

krill (2007, 2008a, 2008b) a García (2007). Mackrill sa uberá 

cestou kros-kontextuálneho výskumu a zameriava sa na ex-

traterapeutické faktory, zatiaľ čo García (2007) chce vniesť 

viac svetla v otázke osobnej zodpovednosti závislého za svo-

je správanie. Takýto prístup môže byť prínosný práve v tom, 

že odbúrava mýty a stereotypy spojené so závislosťou a pri-

náša informácie, ktoré sú presnejšie a viac vypovedajú o re-

alite ľudí, ktorí sú závislí (Neale et al., 2005).  

 

Na mieru šitý prístup k liečbe závislosti 

Tak ako v Čechách, tak i na Slovensku je v liečbe prefe-

rovaný „Skálovský systém“ v rôznych obmenách (Kalina 

a Mladá, 2015). Ten je typický hierarchiou terapeutickej ko-

munity, režimom a represívnym systémom, založeným na 

bodovacom systéme či dôrazom na skupinovú psychoterapiu 

(Kalina, 2008b). Napriek jeho veľkej obľube a rozšíreniu, sa 

výskumu efektivity a prínosu takéhoto druhu liečby zatiaľ 

nevenovalo veľa pozornosti. Keď sa zameriame na jeden pr-

vok- a to skupinovú psychoterapiu, niektorí autori (napr. Ne-

špor, 2007) argumentujú, že jej preferencia pred individuál-

nou vyplýva z prospechu, ktorý má klient so vzájomných 

vzťahov s ľuďmi s podobnou skúsenosťou, konfrontácia ma-

ladaptívneho správania či význam učenia nápodobou. Analýza 

24 výskumov (výsledok obdobia 30 rokov), ktoré však porov-

návali skupinovú psychoterapiu versus iné formy liečby v pro-

tialkoholickej liečbe však preukázala, že efekt skupinovej či 

individuálnej psychoterapie za rovnakých podmienok je po-

rovnateľný (Weiss et al., 2004). I keď tento výskum možno 

považovať za predbežný, podobne ako Orford (2008), pouka-

zuje na to, že dlhodobejšie výskumy procesu zmeny a sledo-

vania vplyvu rôznych intervencií v čase chýbajú. 

Poznáme niekoľko modelov, ktoré vysvetľujú všeobecne 

zmenu v psychoterapii (napr. transteoretický model zmeny 

od Prochasku a DiClementa), či konkrétnejšie modely, ktoré 

hovoria priamo o závislosti (napr. teória v pozadí motivač-

ných rozhovorov od Millera a Rollnicka). Transformáciu zo 

závislosti k abstinencii však asi najlepšie opíšu práve sami 

závislí (Hansen et al., 2008). Ja si pre tento zámer volím 

práve prípadovú štúdiu. Ako píše Yin (2014) práve ony nám 

ponúkajú vhľad na liečbu či intervencie vo chvíli, keď sa pý-

tame „ako“ a „prečo“ fungujú. Vychádzam pritom z odporú-

čaní Fishmana (2013) o pragmatických prípadových štúdiách 

– tam, kde ich v tomto type kazuistiky bolo možné aplikovať. 

Pri analýze denníka som využila obsahovo-tematickú analýzu. 

 

Zdroj dát a etické otázky 

Pre svoju prípadovú štúdiu chcem využiť naturalistické 

dáta, ktoré ponúka klient vo forme svojho denníka a mapovať 

tak reálne podmienky, bez zásahu so svojimi teoretickými 

prekonceptami, ktoré by sa pri inom výskumnom dizajne 

mohli prejaviť (napr. dotazníky či interview). Denník v tomto 

prípade umožňuje podrobné longitudinálne skúmanie celého 

priebehu liečby, bez väčšieho skreslenia, ku ktorému môže 

dôjsť pri retrospektívnom pohľade. Denníkové zápisy sú 

obohatené o anamnestické dáta, prípadne o moje osobné úva-

hy a komentáre z denníka.  

Po ukončení liečby som oslovila klienta s tým, že by som 

jeho denník chcela využiť vo výskume, k čomu mi dal svoj 

informovaný súhlas. Vzhľadom na povahu dát a zaručenie 

jeho anonymity som citlivé dáta pozmenila alebo úplne vyne-

chala, pre túto prezentáciu som pracovne nazvala klienta Peter. 

 

Kontext 

S Petrom som sa stretla v rámci jeho protialkoholickej 

liečby, kde som pôsobila ako jeho psychoterapeutka. V prie-

behu liečby so mnou Peter absolvoval cca tri skupinové psy-

choterapie týždenne a tri individuálne sedenia. Vo svojom 

prístupe vychádzam z integratívneho modelu psychoterapie.  

Po pár týždňoch detoxifikácie v rámci psychiatrického 

oddelenia, prichádza Peter na trojmesačnú protialkoholickú 

liečbu. K liečbe ho nik nenútil, rozhodol sa náhle sám. Má 35 

rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie, je ženatý. S man-

želkou a synom žijú spolu v malej obci. Aktuálne je nezamest-

naný, pitie sa podľa vlastných slov výrazne zhoršilo v predchá-

dzajúcom zamestnaní, kde často pracoval aj desiatky hodín 

nadčasov mesačne. Práca pritom bola náročná, no nebola 

dostatočne finančne ohodnotená. 

Už pri vstupnom pohovore pôsobí nervózne, úzkostne, 

červená sa. Má zjavné problémy s komunikáciou, sám opi-

suje, že s pitím sa uňho vybudovala akási „sociálna fóbia“. 

Opisuje pritom, že v minulosti pred ľuďmi problémy nemal, 

fungoval v hudobnej kapele a zvykol vystupovať na verej-

nosti. 

V rámci liečby si začne písať denník. (Ten je v rámci 

liečby povinný.) Vracia ho to k spomienkam ako počas zá-

kladnej vojenskej služby každý deň písal svojej priateľke a aj 

keď sa neskôr rozišli, písať neprestal. Písanie ho baví. Už 

z prvých zápiskov je zjavné, že je veľmi schopný vyjadrovať 

svoje pocity a myšlienky na papier. Vo svojom písaní je otvo-

rený, motivovaný na sebe pracovať. 

V rámci skupinovej psychoterapie je však mĺkvy, ťažko 

sa zapája, má pocit, že do skupiny nezapadá. Svoj vklad ne-

považuje za dôležitý, nemá pocit, že skupinu môže obohatiť. 

Skupina je otvorená, tvorená zhruba pätnástimi členmi, čo 

tiež nenapomáha jeho adaptácii v nej. 

Mimo kontext skupiny, keď nevystupuje pred väčším 

počtom ľudí, je však uvoľnený, komunitou obľúbený. 

Rozhodujem sa preto viac využiť denník ako formu našej 

spolupráce. Denník teda neostáva len formou reflexie uply-

nulého dňa, ale akýmsi vzájomným dialógom na papieri. Mo-
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jim vstupom sú predovšetkým komentáre či postrehy k napí-

sanému, prípadne otázky, ktoré navádzajú k detailnejšiemu 

rozpracovaniu napísaného. 

Peter sa v závere liečby spontánne rozhodne, že by v pí-

saní denníka chcel pokračovať aj po liečbe, dohadujeme sa 

teda na jeho zasielaní elektronickou formou. Sám hovorí, že 

kým bude písať, nebude piť. Tento moment je zaujímavý aj 

z mojej výskumnej pozície. V čase, keď Peter prichádza 

s týmto nápadom aj sama začínam premýšľať nad potenciá-

lom denníkov a ich využití vo výskume. O tom však Peter 

nevie. Z jungiánskeho pohľadu by sa tak dalo hovoriť o urči-

tej synchronicite. 

Po ukončení liečby ostáva v kontakte a pokračuje v pí-

saní. Pre potreby výskumu ho požiadam o zapožičanie den-

níka z liečby pre účely výskumu.  

 

Priebeh liečby 

1. týždeň. Úvodné zápisy sú plné neistoty, ktorá je zme-

sou reakcií na nové prostredie i vlastný zdravotný 

stav. Jediný krát sa objavuje obava z recidívy, i keď 

explicitne ju nepomenúva. 

„Z čoho trauma? Aby sa to nezopakovalo. Bojím sa, že 

najbližšie to bude to isté.“ 

Tiež si veľmi jasne uvedomuje svoje osobnostné črty, 

ktoré súvisia so závislosťou. 

„neviem sa uvoľniť… stále som si kládol vysoké nároky 

na seba… uvoľniť som sa dokázal, len keď som si vypil...“ 

Všíma si aj ostatných pacientov z komunity a porovnáva 

sa, uvedomuje si vlastnú citlivosť, tendenciu o veciach veľa 

premýšľať, pripúšťať si veci. 

2. týždeň. Opakovane vyjadruje svoje odhodlanie k 

liečbe: „chcem dochádzať ako nový človek.“ 

3. týždeň. V treťom týždni prichádza na pôvod svojho 

strachu - „sociálnej fóbie“, ktorú na začiatku spo-

mína. Uvedomuje si, že strach sa stal naučeným. 

„… ten strach sa vo mne zakorenil a prežívam ho stále 

dookola. Stále sa vidím ako ten „trasúci sa tvor“, ktorý bol 

úplne na dne...“ 

Opakuje sa aj téma „preberania problémov iných na vlast-

ných chrbát“. Peter voči okoliu nie je ľahostajný, naopak zdá 

sa, že nedokáže uprednostniť vlastné potreby na úkor dru-

hých, čo mu v živote spolu s výkonovou orientáciou prináša 

do života komplikácie. 

Jeho vnímanie voči sebe je značne negatívne, poznačené 

snahou „byť lepším človekom.“ Moje terapeutické interven-

cie tak smerujú k zjemneniu vlastných presvedčení musím a 

mal by som na môžem a chcem, čo sa zdá, že postupne pri-

náša úľavu.  

4. týždeň. Vo štvrtom týždni Petra na skupine čaká pre-

zentácia vlastného životopisu a následne jeho rozbor 

s ostatnými pacientmi. Už od začiatku tento moment 

pre Petra predstavuje veľký stres a vykročenie ďa-

leko za komfortnú zónu. Zlomovým je asi bod, kedy 

si uvedomuje, že jeho strach je naučený a takisto sa 

môže naučiť znovu strach nemať. Večer pred životo-

pisnou skupinou si uvedomuje, že strach už necíti. 

„...ako ste mi poradila, „trénujem“ svoj strach prekonať. 

Snažím sa ho rozoberať, či je skutočný, opodstatnený, rozlíšiť 

pocity od skutočnosti. Myslím, že to pomáha. Nesnažím sa 

svojho strachu zbaviť, ale prijímam ho. A ono to potom samo 

zmizne.“ 

Významnou témou, ktorá sa začína objavovať je obava 

o budúcnosť, ktorá je spätá s finančnými problémami a aktu-

álnou nezamestnanosťou. Je to jedna z oblastí, v ktorej Peter 

prežíva výraznú neistotu. 

5. týždeň. Rozhodol sa, že prestane fajčiť a tiež opisuje, 

ako v minulosti meditoval a pomáhalo mu to nielen v roztrie-

dení svojich myšlienok, ale aj v nepití. 

6. týždeň. Peter rozmýšľa nad individuálnym pohovorom. 

Napriek tomu, že v denníku nemá problém nachádzať nové 

témy a naopak obsažne sú jeho zápisy veľmi bohaté, nevie si 

predstaviť, o čom by hovoril. 

Zároveň sa obhliada späť do minulosti a v jej svetle sa 

snaží porozumieť svojej súčasnej situácii. 

„cítim sa, že som v poriadku, ale ste mi nasadila chrobá-

čika do hlavy a teraz ma prenasleduje minulosť. Akoby som 

nepoznal sám seba.“  

7. týždeň. Prichádzajú sviatky a Peter odo mňa dostáva 

krátku otázku na zamyslenie: Kto je Peter?  

Zaujímavé je, že nasleduje exkurz do minulosti a príbeh 

o tom, kým chcel byť, kým bol. Príbeh od základnej školy až 

po nástup na vojnu. Tu sa v písaní zarazí a skonštatuje, že 

vlastne odpoveď na moju otázku nepozná. 

Nasleduje vyjadrenie, ktoré pre mňa výstižne opisuje 

Petra i vzhľadom na jeho fyzický zjav.  

„narodil som sa ako Lev, no v kútiku duše som drobulinký 

motýľ“ 

Prichádzajú tiež obavy z toho, že keď sa vráti z liečenia, 

už nebude vedieť byť veselý, odviazať sa. 

V jednu noc nemôže zaspať a pre seba si zhrnie spúšťače 

svojho pitia: 

„1. vysoké nároky na seba (preťažovanie)… 2. prílišná 

viera v dobro, v spravodlivosť = sklamanie … 3. večná nespo-

kojnosť, hlavne so sebou…. 4. v poslednej dobe uzatváranie sa 

do seba… 5. keď si vypijem, život je dobrý taký, aký je.“ 

8. týždeň. „...môj príbeh preruším, som skeptický ohľa-

dom toho, že by Vás zaujímalo čítať toľko hlúpostí v jednom 

denníku“ 

Po uistení, že ma jeho príbeh zaujíma a rada si prečítam 

pokračovanie, sa Peter vracia späť do minulosti a pokračuje 

v príbehu na mieste, kde narukuje na vojnu. Toto obdobie je 

poznačené sériou náročných životných situácií. Na vojne pri 

tragédii príde o život niekoľko kamarátov. O tomto incidente 

veľa informácií neposkytuje, no zároveň opisuje, že po prí-

chode z vojny mával depresie, „...nenachádzal svoje 

miesto… cítil sa akosi zbytočný.“ Krátko nato sa zoznámi s 

budúcou partnerkou. V rodine, ani okolí však tento vzťah nie 

je prijatý a tak obaja odídu (utečú) z domu. 
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„...bolo to ťažké obdobie. Obrovský tlak. Rodičia na po-

kraji nervového zrútenia. Spával som po pivniciach, keď 

všetky bary zavreli. A tu som našiel ozajstné začiatky môjho 

intenzívnejšieho vzťahu k alkoholu... nezvládal som situáciu 

s triezvou hlavou.“ 

V tomto období sa venoval aj ilegálnej činnosti, aby zís-

kal peniaze na živobytie. 

9. týždeň. Otvára tému psychoterapie a jej vnímania. 

„...pri tej dlhodobej psychoterapii mi neprekáža čas, ale 

tie „výlety“ do minulosti niekedy škodia. Niektoré veci už 

boli pochované a neviem, či je prospešné ich exhumovať.“ 

Neskôr v týždni sa k téme ešte vracia. 

„...ja by som už mal ostať v prítomnosti. Keď sa vraciam 

späť, mám pocit, že sa to stále viac komplikuje. Pred prícho-

dom som vedel, že mám problém, a teraz viem, že ich mám 

mnoho! … neviem ich však pomenovať. Je to akoby som bo-

joval proti niečomu, čo sa nedá definovať… a toto, taký ne-

rovný boj, ma vytáča a vyčerpáva.“ 

Zároveň prináša nápad, že by chcel s písaním pokračovať 

aj po liečbe. 

„...písomná forma mi viac vyhovuje, pretože sa k textom 

môžem vrátiť a tak lepšie nachádzať odpovede. Problém je v 

tom, že k tomu potrebujem aj Vás a Vaše otázky a komentáre. 

Inak by som sa točil stále dookola.“ 

Vracia sa ešte k príbehu z minulosti. Po úteku z domu sa 

po niekoľkých mesiacoch vracia domov. 

„...bol som už unavený zo všetkého… A keď som vravel, 

že po vojne som sa cítil mizerne, tak po druhom „návrate“ sa 

to už ani nepokúšam opísať.“ 

„Ten príbeh asi stavia celý môj problém do iného svetla. 

Pitie sa stávalo súčasťou môjho života a pomáhalo mi aj 

zvládať situácie, v ktorých som sa ocitol vedomky, či ne-

chcene. A teraz ho už nepotrebujem.“ 

10. týždeň. Z môjho pohľadu je asi najvýraznejším týž-

dňom, čo sa týka progresu v terapii. Peter pozoruje na sebe 

zmeny k lepšiemu v rôznych oblastiach. Táto téma sa obja-

vuje niekoľko dní po sebe. 

„...akoby som už nemal taký zmätok v hlave…. V myšlien-

kach sa už toľko nehrabem v minulosti… mala ste pravdu, že 

niektoré veci tam ešte neboli úplne uzavreté a to ma v podve-

domí zožieralo… asi mi pomohlo, že som vypísal zo seba 

všetko.“ 

„...odkedy sa snažím sústrediť na prítomnosť a neutekať 

ani veľmi dopredu, som sa nejako upokojil. Cítim to. To ne-

znamená, že to bude trvalé.“ 

V závere týždňa prichádza živý sen o recidíve, na ktorý 

sa zobudí a už nedokáže zaspať. Napriek tomu, o svojej ab-

stinencii nepochybuje. 

Zvyšok týždňa sa však necíti „vo svojej koži.“ Prichá-

dzajú aj pochybnosti vo vzťahu ku mne. Má pocit, že sa 

naňho hnevám. 

11. týždeň. Chcel by prísť na individuálny pohovor. Zao-

berá sa myšlienkami do budúcnosti, načrtáva dve možnosti, 

ktorými sa bude život po liečbe uberať. Obe varianty sú však 

neuspokojivé – buď bude strádať rodina alebo on. 

„...neviem, či obetovať svoje osobné šťastie alebo mám 

riskovať šťastie svojej rodiny“ 

Po pohovore sa cíti lepšie, nemal problém komunikovať 

a tiež bližšie rozobral možnosti do budúcnosti, v ktorých sa 

začali javiť viac než dve možnosti. 

12. týždeň. Pre chorobu nie som v práci, čo Peter vníma 

negatívne, zároveň opisuje stavy prázdnoty, ťažko znáša ča-

kanie na odchod domov. 

„...to je ten pocit, že všade dobre, no to najlepšie nikde! 

Viem, že to prejde, akonáhle prídem domov a „vykročím“, 

ale mám pocit, že sa za tých 10 dní zbláznim od ničnerobe-

nia.“ 

13. týždeň. V záverečnom týždni prichádza uvoľnenie a 

bilancovanie liečby. Uvedomuje si, čím prešiel, aké má ciele 

a verbalizuje odhodlanie nevzdať sa, zmenu zachovať, i keď 

má aj pochybnosti, ako to v novej situácii pôjde, keďže na to 

bude sám. Premýšľa aj nad tým, ako ho príjme okolie. Uve-

domuje si zmenu, ktorou on sám prešiel a zároveň „ne-

zmenu“, ktorú môže očakávať doma. 

Povzbudzuje ho však pozitívna spätná väzba od spolupa-

cientov, ktorú spontánne dostáva počas posledných dní na 

liečbe. 

Posledné zápisy sú tiež vyjadrením vďaky mne – ako te-

rapeutovi a vyjadruje prianie, aby sme ostali v kontakte. 

„Vy ste tá osoba, ktorá mi tu (a v živote vôbec) najviac 

pomohla. Je to tak, aj keď tomu neveríte.“ 

„...aj keď mám isté obavy a všetko som ešte v hlave nepo-

riešil, odchádzam s pocitom dobre vykonanej práce. V pod-

state som spokojný.“ 

 

Porozumenie vlastnej závislosti 

Obsahovo v denníku dominujú tri hlavné témy:  

- citlivosť 

„...prečo nemôžem byť ako normálni ľudia, neísť neustále 

do hĺbky?“ 

Peter je v denníku vnímavý, nielen voči vlastnému vnú-

tornému prežívaniu, ale aj voči prežívaniu druhých. Tieto po-

city nielen registruje, ale aj analyzuje, premýšľa o nich.  

 

- vlastná nespokojnosť 

„...nikdy nie som s ničím spokojný. Odjakživa sa ženiem 

do extrémov. Nikdy nie som spokojný s tým, čo je… stále by 

som niečo menil, stále mám pocit, že mi niečo chýba. To je 

choré, nie? Cítim sa, akoby som mal zviazané ruky. Mám v 

sebe energiu, ktorú neviem využiť.“  

Táto téma vypovedá o Petrovom pocite nepokoja, nena-

plnenia či existenciálnej prázdnoty, hľadaní miesta v živote. 

Je zároveň úzko prepojená s jeho vlastnou identitou - obra-

zom toho, kým by chcel byť, no aktuálne nie je.  

V kontexte nespokojnosti je symbolická jedna z posled-

ných viet denníka, v ktorej konštatuje, že je „v podstate spo-

kojný.“ 
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- vysoké nároky na seba  

„...to, že prestanem piť, ešte neznamená, že budem zod-

povednejší, pokornejší, úprimnejší, trpezlivejší, odvážnejší, 

pracovitejší, atď., proste lepší. Chcem byť lepší ako doteraz.“ 

Zatiaľ čo predošlá téma je skôr spätá s pocitmi, nároky 

súvisia skôr s jeho orientáciou na výkon, potrebou napĺňať 

nielen vlastné očakávania, ale aj požiadavky a očakávania 

druhých, čo ústi do pocitov, keď sa cíti preťažený. 

Je zaujímavé, že presne tieto tri témy sa objavujú už v 6. 

deň liečby. Opisuje ich ako problémy, ktoré ho aktuálne ťa-

žia, no explicitne ich neprepája so svojou závislosťou. Presne 

v polovici liečby sa k tejto trojici však vracia a zoznam do-

pĺňa o ďalšie položky - prílišná viera v dobro, spravodlivosť 

= sklamanie, uzatváranie sa do seba; keď si vypijem, život je 

dobrý, taký aký je. Tu ich už však prepája so závislosťou 

a vníma ich ako spúšťače či príčinu svojho extenzívneho pitia. 

V tomto období Peter spontánne začne písať aj svoj „ži-

votný príbeh.“ Domnievam sa, že tento moment je z hľadiska 

psychoterapie veľmi dôležitý a predstavuje akúsi potrebu in-

tegrácie minulosti do zmysluplného celku – vlastné porozu-

menie svojmu konaniu v kontexte vtedajších situácií. Neme-

nej dôležitá je akceptácia tohto príbehu a jeho hrdinu - Petra 

mnou ako psychoterapeutom, predovšetkým jeho tienistých 

stránok. Zažíva prijatie ako korektívnu emočnú skúsenosť 

a to mu dáva priestor, aby aj on mohol prijať sám seba. 

V jednom momente Peter v príbehu písaného v 3. osobe 

sg., prechádza do 1. osoby. Tu opisuje „ozajstné začiatky in-

tenzívnejšieho vzťahu k alkoholu“. Je to sled tragických uda-

lostí od vojny, ktoré vníma ako začiatky svojej závislosti 

(obr. 1).  

 Obrázok 1. Cesta k závislosti. 

Ak sme identifikovali Petra ako citlivého, v tomto bode strá-

ca tragicky hneď troch kamarátov, následne priateľku. Vracia 

sa domov, kde ašpirácie, ktoré mal, nie sú naplnené, nena-

chádza svoje miesto vo svete, stáva sa „zbytočným.“ Znova 

sa zamiluje, no ide o lásku „zakázanú“, čo vyústi do ešte väč-

šej izolácie a odlúčenia a následne do úteku zo situácie. Fy-

zicky i neskôr mentálne pomocou alkoholu. 

Tieto tri témy sa v priebehu liečby vynárajú a zakaždým 

prinášajú iný kontext a pohľad na ne. V závere liečby nena-

chádzame happyend, tieto témy sa naďalej otvárajú a je s ni-

mi konfrontovaný, no cíti sa vyrovnanejší, viac verí vo vlast-

né schopnosti prekonať životné prekážky, ktoré prídu, čo po-

pisuje ako „väčší mier vo vnútri.“  

Analýza tohto denníka však nie je zaujímavá len tým, čo 

v nej obsahovo nachádzame, ale aj v tom, čo v nej chýba. 

V tomto prípade je to absencia iných postáv- aktérov, ktorí 

by vystupovali v Petrovom živote. Nachádzam síce niekoľko 

zmienok o rodine, či kamarátoch, no nie sú obsahovo bohaté, 

redukujú sa na fakty, absentujú mená. Akoby medzi Petrom 

a ostatnými existovala pomyselná bariéra.  

Tento obraz dobre dopĺňa aj náš vzájomný terapeutický 

vzťah. Hoci Peter ku mne cíti dôveru, náš kontakt je „najsil-

nejší“ prostredníctvom denníka. Už po úvodnom vstupnom 

pohovore sám naznačuje, že by potreboval ďalší individuálny 

pohovor. K tomuto kroku sa však odhodlá až dva týždne pred 

ukončením liečby. Z pohľadu naratívnej analýzy by sme 

mohli hovoriť o osamelom hrdinovi príbehu, ktorý si v živote 

musí (?) poradiť sám. Dobre to ilustruje krátka epizóda z náv-

števy rodiny: 

„...prišli rodičia. Nemôžem vám klamať. Otec si vedľa 

mňa dal pivo a poldeci rumu. Dokonca sa ma mama spýtala, 

či nechcem nealkoholické pivo! Oni sú zlatí. Vôbec o tom ne-

vedia, že mi mohli ublížiť a ja ich s tým ani nemienim zaťa-

žovať.“ 

Táto osamotenosť však nerobí z Petra tragického hrdinu, 

naopak celý denník je výpoveďou o vnútornej sile Petra, 

ktorá sa prejavuje v jeho schopnosti životné prekážky preko-

nať, postaviť sa im a to bez ohľadu na dôsledky. S tým súvisí 

aj silné presvedčenie Petra už od začiatku liečby o svojej 

schopnosti do budúcnosti abstinovať. I tu je zaujímavé, že 

od začiatku sa abstinencia spája s predstavou, že Peter to 

zvládne sám. 

 

Záver 

Detailný rozbor denníka poukazuje na mikroprocesy, kto-

ré sa odohrávajú v priebehu liečby v hlave klienta, otvára 

témy, ktoré sú preňho dôležité v danom okamihu. Takýto po-

hľad pomáha psychoterapeutovi lepšie prispôsobiť jeho in-

tervencie tak, aby boli klientovi šité na mieru a tiež vytvára 

ďalší priestor na posilnenie terapeutickej aliancie. Tak ako 

Schneider, Austin a Arney (2008) sa domnievam, že denník 

tiež predáva klientovi väčšiu kontrolu nad terapeutickým 

procesom a tým pádom aj väčší pocit kontroly v jeho vlast-

nom živote. Má možnosť vyberať si témy, ktoré sú preňho 

dôležité a venovať im priestor, ktorý potrebuje a na druhej 

strane si vybrať ako, a či vôbec bude reagovať na terapeutove 

podnety. Takéto posilňovanie klientových kompetencií sa 

pritom ukazuje v liečbe ako veľmi dôležité. Hendershot et al. 

(2011) uvádzajú, že sebadôvera má jednu z kľúčových rolí 

pre udržanie abstinencie. Peter ku konci liečby opisuje „väč-

šiu istotu“ či „väčší mier vo vnútri“, čo hovorí v prospech 

jeho schopnosti abstinovať. Stříšovská (2012), ktorá sa tak-

tiež zamerala na mapovanie priebehu trojmesačnej liečby, vo 

svojej štúdii zistila, že v priebehu liečby dochádza „k vý-

znamnému zlepšeniu globálneho sebahodnotenia (sebaprija-

tia), hodnotenia obsahu sebapojatia (reálneho ja) i self-effi-

cacy“. Zároveň nám však chýba katamnestické sledovanie, 

ktoré by bližšie opísalo vzájomné vzťahy týchto zmien a 

schopnosti abstinovať. 

Komunikácia, kde je prostredníkom papier, sníma 

z klienta tlak, ktorý by mohol pociťovať pri konfrontácii tvá-

rou v tvár – či už v individuálnom alebo skupinovom 
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settingu. Peter z kazustiky tiež vyzdvihuje možnosť k napí-

sanému sa vrátiť, nachádzať nové odpovede. Zdá sa, že v 

jeho prípade viac než učenie nápodobou, potrebná reflexia 

jeho konkrétnej situácie v pomalšom tempe písomných úvah. 

„Výhoda“ u Petra je, že skúsenosti s písaním už má, je na 

tento spôsob dokumentovania svojho života už „nacvičený“ z 

vojny a má k nemu vzťah. 

Domnievam sa, že tak ako u tohto klienta, denník sa môže 

stať efektívnou doplnkovou metódou aj u iných klientov, 

ktorí sú skôr introvertní a lepšie pracujú v individuálnom 

settingu, ktorý liečba závislosti založená predovšetkým na 

skupinovej psychoterapii neponúka. Táto štúdia je ukážkou 

toho, ako denník môže fungovať pri klientoch, ktorí sú do 

liečby motivovaní a samozrejme sa nedá generalizovať.  

Zároveň môže klient i po liečbe, v procese doliečovania, 

získať platformu, kde môže vyjadriť svoje pocity, v čase 

a priestore, ktorý je preňho dostupný a zároveň dostať spätnú 

väzbu, pochopenie, či podnety na ďalšie zamyslenie. V prí-

pade, že si počas liečby so svojím psychoterapeutom vytvorí 

dobrý vzťah a terapeut si získa jeho dôveru, z hľadiska kon-

tinuity je pre neho príjemnejšie v tomto vzťahu pokračovať 

a nemusieť začínať zase „odznova“. Môže to byť rovnako 

dobrá alternatíva pre tých klientov, ktorým skupinové formy 

doliečovania (kluby abstinentov, Anonymní alkoholici) pre 

rôzne príčiny nevyhovujú, či nie sú dostupné. 

Integratívna psychoterapia hľadá metódy a postupy, kto-

rými by podporila zmeny v živote klienta mimo sedenia 

a podporila klientove schopnosti tak, aby svoj život zvládal 

aj v terapeutovej neprítomnosti (Evans a Gilbert, 2011). Den-

níky v tomto prípade môžu byť efektívnym premostením me-

dzi liečbou a návratom do bežného života, ktorý môže byť 

hlavne v začiatkoch náročný. 

Predložený denník tiež poukazuje na to, že hoci je proti-

alkoholické liečenie zložené z rôznych typov terapií (skupi-

nová, pracovná, arteterapia, atď.), prednášok, relaxácií či 

iného programu, Peter sa v denníku vzťahuje skôr k vlast-

nému prežívaniu, nerozoberá konkrétny obsah prednášok či 

skupín. Denník tak neodpovedá na otázku, ktoré časti liečby 

sú pre klienta významné. Možno však povedať, že liečba je 

preňho významná ako celok, časopriestor, v ktorom môže 

byť v kontakte sám so sebou. Explicitne opisuje Peter ako 

nápomocný „len“ denník a osobu terapeutky.  

V tomto prípade klient prichádza do liečby už motivo-

vaný, pripravený spolupracovať a pracovať na sebe. To na-

značuje, na dôležitosť procesov, ktoré sa odohrali ešte pred 

samotným nástupom do liečby. Mackrill (2008b) uvádza, že 

práve klientove pre-terapeutické stratégie zmeny (predstava 

toho, čo mu pomôže), môžu byť vodítkom k tomu, ako bude 

klient fungovať v terapii (spôsob, akým bude spolupracovať; 

ako terapiu využije; či ako si bude interpretovať to, čo sa 

práve deje). V tomto kontexte by bolo žiadúce, výskumne sa 

zamerať aj na začiatok liečby od bodu, kedy sa klient pre 

liečbu rozhodol a neobmedziť sa len na priestor ohraničený 

fyzickým nástupom na liečbu. 

Táto štúdia, podobne ako Kalina (2000), napáda mýtus 

„jedinej správnej liečby.” „Čím skôr dostaneme závislých 

ľudí na liečenie, tým je viditeľnejšie, že sú rôznorodí a ich 

problémy nemôžu byť riešené rovnakým spôsobom. Vyža-

duje to jednak nové diagnostické a terapeutické znalosti 

a zručnosti, jednak pružnosť v obsahu, forme a dĺžke liečby. 

Odborníci si musia neustále klásť otázky, kto a za akých pod-

mienok má prínos z terapie a ako tento prínos zvýšiť“ (tam-

tiež, par. 5). Podobnú paradigmu prináša aj integratívna psy-

choterapia, ktorá „prijíma to, čo je dané, a rešpektuje klientov 

svet taký, akým preňho je“ (Evans a Gilbert, 2011).* 

 

*Poznámka: Tri roky po liečbe Peter naďalej pokračuje v písaní a podľa 

vlastných slov abstinuje. 
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Pregabalín

Liečivo: Každá tvrdá kapsula obsahuje 75 mg alebo 150 mg alebo 300 mg pregabalínu. Lieková forma: Tvrdé kapsuly. Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptiká, iné antiepileptiká. ATC kód: N03AX16. 
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sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme močom, podlieha zanedbateľnému metabolizmu u ľudí (<2% dávky zachytenej v moči vo forme metabolitov), neinhibuje liekový metabolizmus in vitro a neviaže sa na 
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kognitívnych funkcií a hrubej motoriky spôsobenom oxykodónom. Fertilita, gravidita a laktácia: Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu. Pregabalin sa 
smie užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod). Pregabalín sa vylučuje do materského mlieka, je potrebné prijať rozhodnutie, či ukončiť 
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