
ABSTRAKT

Východiska: Navázání a udržení uspokojivého a naplňujícího partnerské vztahu po ukončení
adiktologické léčby je často metou, kterou lidé uvádějí jako jeden z cílů v jejich dalším životě
bez návykových látek. To, že jsou schopni navázat, udržet a rozvíjet kvalitní partnerský vztah
je jakýmsi potvrzením jejich nově nabytých kompetencí a jejich nové role ve společnosti.
Lidé, kteří mají partnerský vztah již z dřívější doby, kdy užívali návykové látky, musí čelit
problémům, které jejich závislost ve vztahu s partnerem způsobila.

Cíle:  Cílem práce je analyzovat  styl  citové vazby (CV) jednotlivých klientů doléčovacích
programů v jejich současném partnerském vztahu jakožto možného zdroje opory nebo zátěže,
která  významně  ovlivňuje  jejich  život  i  to  jak  řeší  svoje  problémy a  popsat  míru  jejich
spokojenosti v těchto vztazích. .  

Výzkumný soubor:  Výzkumný soubor tvořilo  39 respondentů,  kteří  byli  v době výzkumu
klienty certifikovaných  doléčovacích  adiktologických  služeb se sídlem na území  hlavního
města Prahy. Výzkumný vzorek tvořilo 19 žen a 20 mužů ve věku mezi 19 a 47 lety.

Metody:  Výsledná  data  byla  získána  pomocí  baterie  dotazníků,  tvořenou  dotazníky:
dotazníkem sociodemografických charakteristik, dotazníkem struktury vztahů ECR (Brennan,
Clark & Shaver, 1998; Mikulincer & Shaver, 2010) a dotazník CSI (Funk & Rogge, 2007)
zabývající se spokojeností v partnerském vztahu.

Výsledky:  Většina respondentů měla partnerský vztah, většina respondentů byla ve vztahu
spokojená, ustrašený styl CV se vyskytl u nejvíce respondentů a ve skupině bez vztahu byli
zastoupeni v nejvyšší míře, pokud vztah měli, byli s ním ustrašení jedinci nejčastěji spokojeni,
respondenti se zaujatým stylem CV byli ve stejné míře spokojeni i nespokojeni ve vztahu a
všichni měli partnerský vztah. Distancovaní jedinci se vyskytli jak ve skupině s partnerským
vztahem, tak ve skupině bez něj v podobné míře a převážně byli ve vztahu spokojeni.

Závěr:  Lidé, kteří mají zkušenost se závislostí mívají nejčastěji ustrašený styl citové vazby,
spokojenost  v  partnerském  vztahu  prokazatelně  nesouvisí  se  stylem  CV  a  nacházíme
souvislost mezi stylem CV a tím, jestli jedinec má partnerský vztah nebo nemá. Ve skupině
respondentů  s  partnerským vztahem byly  vyváženě  zastoupeny  distancovaný,  ustrašený  a
zaujatý styl citové vazby a u skupiny respondentů bez partnerského vztahu byl zastoupen v
převážné míře ustrašený styl  CV, distancovaný v nižší  míře a zaujatý se nevyskytl  vůbec.
Jistý styl CV se vyskytl v zanedbatelné míře.
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