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ZÁVISLOSTI 
Závislost je stav, kdy je někdo podmíněn okolností či situací, 

kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Závislost lze 

definovat i jako nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé 

důsledky. 

Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje (např. přejídáním je velice 

často potlačována samota, smutek, sebelítost).  

Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, 

které ho sužují, nicméně při kocovině nebo i po následném vystřízlivění se dotyčný zpravidla cítí 

ještě mnohem hůře a osaměleji, než kdyby vůbec nepil, alkohol tak jako každá jiná návyková látka 

nebo závislost na ní řešení problémů jen odkládá a dlouhodobě tak více škodí, než pomáhá). 

Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní 

pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti -> pokud je tento přínos spojen s výraznými škodami 

na zdraví nebo na společenských vztazích a pokud člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika 

racionálně zvažovat, pak jde o PATOLOGICKOU ZÁVISLOST. 

PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI: 

o Závislost na PROŽITCÍCH – způsobují hormony, které se uvolňují bezprostředně při 

vykonávané činnosti či přítomností objektu závislosti (adrenalin, dopamin, serotonin, 

testosteron, noradrenalin). 

o Závislost na LÁTKÁCH – omamné látky (chemické látky primárně působící na centrální 

nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, 

vědomí a chování). 

PŘÍZNAKY: 

o Vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, přátel a rodiny 

o Snížené sebeovládání specificky ve vztahu k předmětu závislosti 

o Zvyšování tolerance – osoba „snese“ čím dál větší množství a účinek je ve vztahu k množství 

čím dál menší, takže se zvyšuje potřeba 

o Abstinenční příznaky po vysazení 

o Náladovost a agrese při nemožnosti přístupu k látce či předmětu závislosti 

ODSTRANĚNÍ ZÁVISLOSTI: 

o Metoda odpírání – lze u osob, u kterých se závislost neprojevila ve vážnější formě 

o Vedení k vyhýbání se rizikovému chování 

o Odstranění příčin (odkrytí toho, co závislost přináší, řešit problém, před kterým utíká) 

o Péče okolí – volnočasové aktivity, spolupráce školy, rodičů a vedoucích 

o Odvykací program – u vážnějších závislostí (hlavně drogy a léky) 

o V nejzazších situacích lékařská pomoc – medikace, terapie 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba
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NEJČASTĚJŠÍ ZÁVISLOSTI: 

a) Závislost na drogách a lécích (NARKOMANIE, TOXIKOMANIE) 

Začíná zpravidla potřebou „zkusit“ něco nového, pokračuje častým užíváním drog 

a vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších 

stádiích vede k narušení i základních společenských a životních činností, nakonec 

k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození. 

Fáze: experimentální – sociální užívání – každodenní užívání – užívání k dosažení normálu 

Příznaky užívání: opiáty (morfin, heroin) – silně tlumivé; stimulační drogy (pervitin) – výpadky 

zraku, úzkost, strach, bezúčelné chování, bezvědomí; halucinogenní drogy (LSD) – pronásledování, 

halucinace, mylné představy o realitě 

b) Závislost na moderních technologiích a internetu (NETOLISMUS) 

Jedná se o chorobnou závislost na internetu ve 

všech formách (hraní webových her, chatování, 

sledování e-mailů, běžné surfování, počítačové hry, 

sociální sítě). Lze se v širším slova smyslu zařadit i 

tzv. virtuální drogy – TELEFON a TELEVIZE. 

Nejrizikovější skupinou jsou děti a mladiství.  

Příznaky: neodtržitelnost od internetu, nedodržování pitného a stravovacího režimu, nervozita 

či agrese při absenci, mizí jiné zájmy a přetrvává pouze touha po technologiích, ignorace okolí a 

uzavírání se do sebe sama. 

c) Patologické hráčství (GAMBLERSTVÍ) 

Jedná se o chorobnou závislost na hraní hazardních her, popř. výherních automatů. 

Lze sem ale zařadit i sázky. Lákavým pro gamblery je představa rychlého zisku 

peněz nebo jiné hmotné výhry. Pravidla jsou přitom nastavena z dlouhodobého 

hlediska pro hráče (gamblery) nevýhodně. Z narůstající chuti sázek a riskovat 

rostou finanční problémy, které se gambler snaží vyřešit další účastí na hrách. 

Fáze: vyhrávání – prohrávání – zoufalství 

Příznaky: hra jako životní náplň, žádný finanční strop hry, ztráta pojmu o čase, výčitky svědomí, 

prohlubující se příznaky, rostoucí potřeba hry a výhry, problémy se spánkem 

d) Závislost na cigaretách 

U mladistvých je hlavním faktorem vliv vrstevníků, kouření dospělých v jejich 

okolí, reklama, média a snaha zahnat stres kouřením (případně se jedná o módní 

záležitost) a určitý společenský standard (pokud jdou všichni kouřit, jdu také 

abych se nevyčlenil z kolektivu). 

e) Závislost na alkoholu 

Ve své podstatě velmi podobná závislosti na omamných látkách. Rizikovou skupinou 

jsou hlavně děti a mladiství, kteří mají potřebu vyzkoušet alkohol a své hranice. 

Často míru neodhadnou a zážitek končí hospitalizací, otravou alkoholem či pobytem 

na „záchytce“. Ke vzniku závislosti jsou náchylnější ženy (převažuje však 

alkoholismus u mužů). U dětí je třeba dbát na prevenci. 


