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Závislost

• Závislost =  okolnost, osoba, či věc, kterou daný člověk 
potřebuje, i když si to třeba jen myslí, ke své existenci

• Většinou se jedná o závislost na věcech, lidech či okolnostech, 
které vyvolávají u dané osoby pocit radosti či uspokojení

• Člověk je opravdu závislý na třech složkách (potřebuje je ke 
své existenci). Dokážete je vyjmenovat?



Závislost

• Závislost =  okolnost, osoba, či věc, kterou daný člověk 
potřebuje, i když si to třeba jen myslí, ke své existenci

• Většinou se jedná o závislost na věcech, lidech či 
okolnostech, které vzbuzují u dané osoby pocit radosti či 
uspokojení

• Člověk je přirozeně závislý na třech složkách (potřebuje je 
ke své existenci). Dokážete je vyjmenovat?

Tekutiny, potrava a vzduch



Závislost

• Závislost na dané látce (např.: alkohol, drogy..) se postupem vyvíjí

• 1) Běžné užívání/požívání kvůli příjemným účinkům
2) Zvýšení potřeby dané látky
3) Ztráta kontroly (nadměrné dávkování / negativní důsledky v běžném 
životě)
4) Těžké abstinenční příznaky, rozpad osobnosti

• Nejznámější závislosti:
Alkohol, drogy, cigarety, hrací automaty, hazardní hry, sázení ale také 
třeba workoholismus, fitness a adrenalinové sporty

• Závislosti moderní doby (především u mladších generací):
PC, Internet, Facebook, počítačové hry, online hry, telefon



Léčba závislosti

• Léčba závislosti se odvíjí od stádia, ve kterém se člověk nachází

• V prvních fázích závislosti pomůže vlastní vůle

• V pokročilejších člověk potřebuje pomoc okolí (přátelé, rodina)

• Při velké míře závislosti je již vhodné vyhledat odbornou pomoc –
psychologa, specializované léčebny

[1 - zdroj. 2012-8-01]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vegas_slots.JPG>
[2 - zdroj. 2012-8-01]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zwei_zigaretten.jpg>
[3 - zdroj. 2012-8-01]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Various_whiskies.jpg>



Návykové látky

• Látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku, sociální chování či 
ovládací a rozpoznávací schopnosti člověka

• Běžně se o nich mluví jako o drogách

• Dělí se do dvou skupin, dle působení na centrální nervový systém: 

Působící: Halucinogenní látky a psychostimulancia – marihuana, 
hašiš, pervitin, efedrin, kofein, kokain, LSD
Účinky: euforie, snížení zábran, zvýšení sebevědomí, zvýšená aktivita

Nepůsobící: Návyková narkotika – heroin, morfin, fentanyl a jiné 
opiáty a opioidy
Účinky: zvýšení výkonnosti a energie, pocit euforie




