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Spolupráce TK Fides a Ostravské 

Univerzity

- Sebezkušenostní stáže 

studentů

- Výuka odborníku z praxe na 

OSU

- Výzkum: 

- Zátěžové aktivity –

terapie dobrodružstvím v 

TK Fides: Výzkum SGS 

2015 – 2016

- Výzkum SGS 2017 –

2018 – zapojených 

dalších 6 TK v ČR



Systém adiktologické péče v Psychiatrické 

nemocnici Marianny Oranžské Bílá Voda

• Příjmové oddělení s detoxem a 
motivačním pobytem. 

• Terapeutická komunita pro 
drogově závislé Fides

• Terapeutická komunita pro 
smíšené závislosti Fénix

• Terapeutické oddělení pro 
alkoholově závislé Harmonie 

• Gerontopsychiatrické oddělení
– klienti s demencí a  péče o 
chronicky nemocné
adiktologické klienty

• TK TAO – komunita pro dg. 
F.2, F.6 a duální diagnózy



Prostředky využívané v léčbě 

drogové závislosti
• Metoda terapeutické

komunity

• Biologická léčba

• Psychoterapie 

• Vztahová terapie

• Ergoterapie

• Socioterapie

• Režimová terapie

• Relaxační techniky

• Sport, zátěžové
programy, volnočasové
aktivity

• Arteterapie, 
muzikoterapie



Co jsou zátěžové programy?

Jsou to sportovní akce, hry a 

pobyty v přírodě v  náročném 

prostředí a nebo s náročným 

programem ve smyslu 

psychofyzické zátěže. 



ZP v podmínkách TK Fides

• Cyklistika

• Turistika

• Běžky

• Horolezectví      

• Vodáctví

• Extrémní akce /zimní 

stanování apod./



Cíle ZP

• Zvýšit tělesnou, 
psychickou i sociální 
zdatnost.

• Možnost zažít úspěch.

• Posílení skupinové 
spolupráce.

• Poskytovat podněty pro 
zvládání náročných 
situací a frustrace. 

• Hledání vlastních rezerv.

• Poskytování a přijímání 
podpory a pomoci.



Příklad ročního rozpisu

Leden – stanování na sněhu

Únor – běžky

Březen – florbal Ova

Květen – kola

Červen – OH Tomky

Červenec – puťák

Srpen – lodě

Říjen – kola

Listopad - běžky



Zátěžové aktivity nebo terapie 

dobrodružstvím?

Adventure Therapy, Wildnerness Therapy
(Kelly & Baer, 1971; Walsh & Golins, 1976; Kirchner & Hártlová, 2011; Gass,

Gillis & Russel, 2012)

Definovány jako:

Součást léčebného procesu v TK.

Psychicky a fyzicky náročné.

Uskutečňující se formou několikadenních výprav 

sportovně-turisticko-poznávacího charakteru.

+ přinášejí velké množství zkušeností, které se dále 

využívají v návazné terapii v TK.



Cíl výzkumu, volba designu

Cílem projektu bylo zjistit, jaké jsou názory klientů            

na účinek zátěžových aktivit v jednotlivých 

fázích léčby.

(srov. Vlčková, 2011; Hendl, 2008)

SMÍŠENÝ DESIGN

KVANTITATIVNÍ ČÁST

Ověření teorií
 Dotazník
 Deskriptivní statistika, 
statistické testování 
hypotéz, asociace

KVALITATIVNÍ ČÁST

Hlubší porozumění 
významu ZA pro klienty 
 Písemné výpovědi 
klientů, rozhovory s klienty. 
 Analýza MCA



Kvantitativní část

• Jaké jsou převládající názory klientů TK Fides

Bílá Voda na léčebný účinek zátěžových aktivit 

krátce po jejich skončení?

• Jak se liší názory klientů TK Fides Bílá Voda na 

zátěžové aktivity v jednotlivých fázích léčby?





Výsledky a interpretace

Jak se liší názory klientů TK Fides Bílá Voda na 

zátěžové aktivity v jednotlivých fázích léčby?

- Testování hypotéz (U test Manna a Witneyho)

- Hodnocení sebeúcty, samostatnosti, 

spolupráce a zvažování hodnot je rozdílné u 

klientů 1. a 3. fáze po ukončené ZA.

(srov. Záškodná, 2004; Kooyman in Jeřábek, 2004; Rataj, 2007; Kuda, 

2007)



Kvalitativní část

Jak klienti popisují zátěžové aktivity?



Limity výzkumu

• Zkoumání názorů klientů pouze jedné TK.

• Vyplňování dotazníků, vedení rozhovorů (čas, 

ochota a motivovanost respondentů).

• Další faktory ovlivňující názory, než pouze 

absolvovaná ZA.

• Nestandardizovaný dotazník.



Realizace výzkumu 2017 - 2018

- zapojení 6 TK ( TK Fides, Fénix, Magdaléna, 

Sananim – Němčice, White Light I, Advaita)

Cílem je na základě výsledků a interpretací 

kvalitativní a kvantitativní analýzy dat a 

informací provést kritické zhodnocení 

definování, použití a účinku terapie 

dobrodružstvím v šesti terapeutických 

komunitách v ČR.
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