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Při práci se závislými jedinci a jejich rodinami se velmi často setkáváme s 
problémem sexuálrúho zneužívárú . Dle výzkumů se procento sexuálně zneužitých 
závislých žen pohybuje od 30 % do 70 % před 16. rokem jejich věku (Mellink, 1996). 
Zvláště mezi mladými toxikomankami musíme počítat s faktem, že naprostá větši

na z nich má buď tuto zkušenost již z dětství nebo ji p rodělala jako součást toxiko
manického životrúho stylu. Addiktologové by proto měli být schopni s tímto trau
matem, který je navíc společenským tabu, adekvátně zacházet. V jejich profe
sionálrú přípravě je proto třeba věnovat zvláštrú pozornost. Vedle teoretické znalos
ti by měli být tímto tématem osloverú i na hlubší osobnostrú úrovni tak, aby pa
ciemti mohli vycítit terapeutovu vstřícnost a osobnostrú kompetenci s tímto téma
tem zacházet. 

Protože z výcvikové zkušenosti vime, že se v rodinách addiktologů objevuje téma 
závislosti významně častěji než u jiných psychoterapeutů, je možno usuzovat i na 
častější výskyt sexuálrúho zneužití. To viceméně potvrzuje naše dosavadrú pozo
rováni v pětiletém psychoterapeutickém výcviku SUR, kde se profesionálové 
zabývají kromě jiného i svými osobnostrúmi strukturami . Téma sexuálrúho zneužití 
se u několika stovek učastíků výcviku za 25 let objevovalo zcela výjimečně. To platí 
i pro posledrú léta, kdy uvědoměrú si tohoto tématu mezi psychoterapeuty rost e. 
Výjimku tvoří výcvikové komwůty Skálova institutu (v současné době 78 
účastrúků), kam jsou přijímarú přednostně pracovrúci z oblasti závislostí a účastrú 
se ho z 9% laičtí terapeuti, bývalí uživatelé drog. Zde i bez záměrného upozorňoválú 
11 % účastrúků mluvilo o své osobrú zkušenosti (vlastrú nebo svého partnera) se se
xuálnim zneužitím. 

Věnováno doc. MUDr. Jaroslavu Skálovi , CSc. k jeho oSlllr!csátiIlám 
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Z těchto důvodů, tedy z hlediska častějšího výskytu problematiky sexuáhúho 
zneužíválú jak u závislých pacientů, tak u pracovIÚků samotných, jsme ~e rozhodli 
ve spolupráci s holandským terapeutickým centrem Boumanhuis, který nám pos
kytl lektory, věnovat v pětiletém výcviku addiktologů tomuto tématu zvláštIÚ po· 
zornost. 

Účast!úci výcviku měli v prvIÚm roce možnost zúčastIÚt se dvoudenního, 
převážně přednáškového workshopu na téma "ženy a závislost" . O toto téma byl 
překvapivě zájem spíše od jiných profesionálů než účastIÚků Skálova institutu. Ve 
druhém roce v rámci přednáškového semináře si účastIÚci Skálova institutu vys
lechli 90- minutovou přednášku na téma Ženy a drogy. Tato přednáška byla již me
zi 8 přednáškami semináře hodnocena z hlediska informačIÚho i osobnostIÚho 
přínosu nejlépe . Po 3 měsících jsme do týdne druhého roku společného výcviku (32 
účastIÚků pracujících ve 3 skupinách) zařadili toto téma jednak do komUIŮty 
(krátké přednášky) a poté přímo do pracovIÚch skupin. Každá skupina prodělala 
dva 90- minutové workshopy zaměřené na téma zacházeIÚ s osobIÚm tajemstvím a 
symptomy sexuálIÚho zneužití . Přednášky i workshop vedly holandské lektorky. V 
den vystaveIÚ skupiny workshopu proběhlo skupinové sezeIÚ před a po něm, bez 
zahralúčlúch lekt.orek a v přít.omnosti svých dvou vedoucích a stálého supervizora 
(tab. 1). 

Tabulka 1. Program sexuálIÚho zneužití zařazený do pravidelného výcviku 

I. de n 2. de n 3. den 

30 min . pj"ednáška 45 mill . prednáška 
Psychic. a spo l ečen . 

faktory sex. zneu ž. Terapie sex. zneužití 

I. skupina ll. skupina III. skupina 

SkupinovE' seze lú I. Skupinové seze,ú I. Skupinové sezení I. 

Dva DO- min. wOI'kshopy Dva 90-min . workshopy Dva DO-min. workshopy 
Zacháze lú s tajemstvím Zacházení s tajemstvím Zacházem s tajemstvím 
a a a 
Symptomy sex. zneužití Symptomy sex. zneužití Symptomy sex . zneužití 

Sku pinové sezem ll. Skupinové sezem ll . Skupinové sezení ll . 

Večerm beseda na téma Sex. 
zneužití 

Ukázalo se, že toto téma skutečně otevřelo na skupinových sezeIÚch možnost 
zpracováIÚ své osobIÚ zkušenosti . Procento sděleIÚ vlastIÚho prožitku sexuálIÚho 
zneužití ve vlastIÚm partnerství či v rodině se tak v komUIŮtě zvýšilo z původIÚch 
9,4 % na 28,1 % . Z hlediska dynamiky skupiny způsob zpřítomňováIÚ tématu byl 
velmi pozoruhodný. V tomto článku uvádíme velmi redukovaný popis skupinového 
děIÚ ve třech skupinách, jednak po přednášce a poté bezprostředně po workshopu 
(tab . 2) . 
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Tabulka 2 Popis skupinového procesu po přednášce 
a workshopu na téma Sexuálrú zneužívárú. 

Prví den - dění v první skupině 
Po pfednáice "Psychické a společenské faktory" prováující sexuální zneužití 

Rkupina otvírá diskusi o "druhplU pohlaví", vyjadi'11jí s i vzájenwý obdiv . 

Po 90-minutovém workshopu 
o zacháuní se svým tajemstvím a symptomech se:~uálního zne/lžívání 

Sku pina mluví o SVP11l ne pi'ítomném č l e nu se sexuálním zneužitím v an811ll1Pzc . Té t.o <Ii s
kuse se nejaktivnE'\ji ú častni č l e n s toutéž zkušeností . 

Protagonistka skupiny mluví o "z l'a< lě " svého otce , se kterým udržovala koalici proti matce 
s problémem alkoholu . Nyru on za čal také pít. Cítí k němu značný fyzi cký odpor a pi'estává 
kontrolovat svou agresivit11 . 

Druhý den - dění ve druhé skupině 

Po dvou pfednáikách (Společenské a psychické faktory, symptomy sexuálního 
zneužití 

Protagorustka, zna cn€' angažovaná v práci s paci enty, se cí tí osamocená , bezce nná, a s 
kontrol ou své matky za zády velmi nešikovná . "Nejsem ani dost citlivá k mužlllll v naš í 1'0-
dině" , pláče . 

Po 90-minutovém workshopu 

o zacháuní se svým tajemstvím a symptomech sexuálního zneužívání 

]l]avnJ myšlen.kou sku pinového sezeru je "znovunastoleni kontroly nad muži " pot í'. co do
šlo k fyzickému napaderu pal'tnerem. Že ny si notují v kontrole blízkosti partnerského vztahu . 

Třetí den - dění ve třetí skupině 

Po dvou pfednáikách (společenské a psychické faktory, symptomy sexuálního 
zneužití) 

Po stížnosti na neočekávan E'\ vysokou energeti ckou zátE'\ ž tohoto týdne s kllpina i'eší 
problém poru chy příjmu potravy, Pl'oblémy prožívá lú svého tě la a sexllálníllli probl émy v 1""'1-
nerství . 

Po 90-minutovém workshopu 

o zacháuní se svým tajemstvím a symptomech sexuálního zneužíván í 

Muži v tomto sezeru vystupují v roli ochráncil a terapeutů sexl1á lnE'\ ZIlCl1žit)'r!1 ž (~ n 

Otevírají Pl'oblém vztahu s partnerkami , které byly sexuálnp zneužity jiným mužem. 

Pátý den - Třetí den po expozici workshopu ve druhé skupině 

Ve skupině se odehrává střet mezi sexuálně zneužitou protagon.istkou a další č l enkou 

žijící s bývalým pacientem. Obě mají sklon k blízkým kontrolujícím vztahilTil vll či slah.ÝTl1 
mužům . 
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Účastíci hodnotili program hlavně pro přínos do skupinového a komunitního 
dění (průměrná školní známka 1,75), poté pro kvalitu workshopu (2,04), informační 
přínos (2,24) a nejméně pro subjektivní přínos (2,26) (Graf 1 a 2) . 

Graf 1 Hodnocení holandského workshopu z hlediska přínosu 

T - pj-jnos z hl ediska informací. teorie 
W - kvalita provedent>11O worksh opn 
II pi'ínos do kOlllnrůttú a skupinové dynamiky 
() subjektivní přínos z hl ediska svého osobnostlúho růstu 
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Graf2 Hodnocení holandského workshopu z hlediska přínosu 

T -- pi'ínos z hlediska infonuací, teori e 
W - kvalita provedeného workshopu 
n - pi'ínos do konltllútlú a skupinové dynamiky 
O - snbjekt ivni pÍ"Ínos z hlediska svého osobnostlúho I'ůstu 
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Hodnocení dle š koltúh o známkování : 1 nejlepší , 5 nejhorší, 
0 - 14 četnos t účastníků dávajících tuto známku 
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ÚčastIÚci také s rovnáva li tento program s ost.at ním komuni tním programem a 
ani v tomto smyslu vedle velice a t raktivIÚho zaměře lú Pllvodlú ho progra mu nedo
padl špatně (průmě rná známka za holandský progra m 2,25 ve srovnáIÚ s osta tJúm 
programem 1,63) (Graf 3 a 4) . 
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Současně při závěrečném hodnoceIÚ výcvikového týdne byl 16 % úča stlúkll t ent o 
program hodnocen jako nejkvalitnější a 8 % hodnocen jako subjektivně nejpří

nosnější . Závěrečná beseda, která dostala podobu kousavé diskuse o fenúlú stickém 
hnutí, byla naopak hodnocena velmi špatně a ukázala, jak citlivě se musí s tímt o 
tématem, má- li být skutečně konstruktivně uchopeno, zacházet. 

Závěrem lze řici, že analýza přinosu tématu sexuálIÚho zneužíválú potvrdila 
značnou důležitost vnášeIÚ této problematiky do výcvíkového programu nejenom 
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pro zvýšenou četnost tohoto problému mezi závislou populací, ale i pro potvrzelú 
očekávaného zvýšelú mezi addiktology. Propracoválú této problematiky i na úrovni 
osobnost!ú je předpokladem pro terapeutické zpracoválú u závislých osob v léčbě. 

Souhrn 

Aut orka referuje o zasazení tématu sexuálního zneužití do výcvikové komuníty 
(skupinová psychoterapie) v podobě krátkých přednášek a workshopů. Referuje o 
reakci č l enů komunity i odrazu tohoto tématu ve skupinové dynamice . Upozorňuje 
numo jiné na zvýšené procento této problematiky v oblasti drog. 
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