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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá vztahem mezi autoimunitními procesy na biologické úrovni 

(skrze prokázané neurologické autoimunitní onemocnění – roztroušenou sklerózu) a možnými 

autoagresivními procesy na úrovni duševní. Práce je členěna do několika bodů. Nejprve se 

zabývá imunitou člověka v obecné rovině. Začátek této diplomové práce seznamuje čtenáře s 

nejdůležitějšími imunitními pojmy, autoimunitou a principem chorob tohoto systému. Poté je 

popsána agrese z psychologického hlediska, do kterého zapadá rozdělení na agresi a 

autoagresi. Na to navazují kapitoly o projektivní psychodiagnostice s přihlédnutím ke 

zjišťování různých forem agresivity.  

Následně se tato práce zaměřuje konkrétně na studium případných autoagresivních projevů u 

pacientů trpících nejrozšířenější autoimunitní chorobou CNS, roztroušenou sklerózou 

mozkomíšní. Druhá polovina práce popisuje autorem provedený výzkum na toto téma. 

 

 

Klíčová slova: 

Autoimunita, autoimunitní nemoci, roztroušená skleróza, autoagrese, autoagresivita, 

frustrační tolerance, Rosenzweigův obrázkově-frustrační test (PFT). 

 

  



 
 

Summary: 

This diploma thesis deals with the relation between autoimmune processes at biological level 

(through proven neurological autoimmune disease - multiple sclerosis) and possible 

autoaggressive processes at the mental level. It is divided into several points. The first one 

introduces human immunity in general. The first part is followed by immune system 

description, including autoimmunity and the principle of diseases of this system. Thereafter, 

psychological aggression is described, in which the division into aggression and auto-

aggression fits. This is followed by chapters on projective psychodiagnostics taking into 

account the detection of various forms of aggression. 

Then, the thesis focuses on the study of possible auto-aggressive manifestations in patients 

suffering from the most widespread neurological autoimmune disease, multiple sclerosis. The 

second half of the thesis describes the author's research on this topic. 

 

Keywords: 

Autoimmunity, autoimmune diseases, multiple sclerosis, autoaggression, autoaggressiveness, 

frustration tolerance, Rosenzweig Picture-Frustration Test (PFT). 
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E-D   Ego-defense 
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S-E  Super-ego vzorce 
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Úvod 

 

Zdraví je pro člověka jednou z nejdůležitějších – ne-li přímo tou nejdůležitější – 

hodnotou. Ne bezdůvodně se říká, že nemocný člověk si přeje na celém světě jen jednu 

jedinou věc – uzdravit se.  

V odborné literatuře je možné se setkat s celou řadou definic zdraví, z nichž zřejmě 

nejužívanější je ta, již vyznává Světová zdravotnická organizace (WHO). Její znění by bylo 

možné volně překládat coby nepřítomnost žádného rušivého, obtěžujícího či výrazně 

negativního vlivu v životě člověka, ať již ve sféře jeho fyzického, psychického či sociálního 

fungování (MZd ČR, 2004). 

V předkládané diplomové práci vycházím ze skutečnosti, že na zdraví je v současnosti 

nahlíženo nejen z hlediska biologického fungování organismu (biomedicínský model), ale i v 

souvislostech psychického a sociálního života v rámci integrativního přístupu, neboť 

hovoříme o bio-psycho-sociálním modelu člověka (Křivohlavý, 2001; WHO, 2001; Kebza, 

2005; Fischerová, 2013; Holčík & Zástěra, 2014). Vedle tohoto přístupu ke zdraví se začíná 

rozvíjet celostní, tzv. holistický přístup, který kromě zdraví fyzického, duševního a sociálního 

zohledňuje i zdraví tzv. osobní, citové a duchovní; tento ve východní medicíně běžný přístup 

v našem kulturním kontextu poměrně naráží na stigma alternativnosti, neefektivnosti až 

nevědeckosti (Bedrnová & Pauknerová, 2015).  

Zároveň si přeji aspoň trochu prozkoumat jeden střípek v mozaice psychosomatiky, 

tedy oboru, který objevuje souvislosti mezi duší a tělem při vzniku a průběhu nemoci. Tímto 

střípkem je pro mě fenomén autoimunitních chorob. Uvažuji nad tímto tématem v několika 

dimenzích a zajímají mě různé polarity, ze kterých se toto multi-faktorové téma skládá. 

Jednou z nich je již zmíněná polarita „čistě biologického přístupu“, reprezentující 

mechanistický či materialistický pohled na svět, a na druhém extrému „psychologizující 

přístup“, který je v některých vrstvách společnosti také poměrně pevně uchycen. 

Tento svůj pohled opírám o principy kvalitativního výzkumu v psychologii, které Mey 

a Mrucková (2010, str. 58) popisují v teorii hermenautického kruhu: „Jednotlivé může být 

pochopeno jen skrze celek a celek zas pouze skrze to jednotlivé“. 
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Diplomová práce si klade za cíl prakticky zmapovat aspoň jednu z mnoha teoreticky 

předpokládaných souvislostí mezi somatickými nemocemi a nějakým psychologickým 

předpokladem či možná dokonce psychologickou příčinou vzniku daného onemocnění nebo 

charakteru jeho průběhu. Lékařští praktici, se kterými jsem dané téma osobně diskutoval, se 

shodli na velkém vlivu psychiky přinejmenším na rychlost a úspěšnost léčby. V praxi 

považovali vlastně všichni mnou dotazovaní za samozřejmé, že např. pooperační stav, 

množství a vážnost komplikací jsou přímo úměrné psychickému stavu pacienta a jeho 

přístupu k dané situaci, přeneseně k jeho přístupu k sobě a k „osudu“. Přesto je pro mě 

s velkým podivem, že je dnes stále ještě pro mnohé lékaře obtížné akceptovat samotný 

koncept psychosomatiky. Dokonce i přes existující studie, jež prokazují nejen souvislost 

s aktuálním psychickým rozpoložením, ale i pozitivní vliv psychoterapie na léčbu; za mnohé 

uveďme výzkumy ukazující ekvivalentní efekt farmakoterapie a psychoterapie u léčby 

deprese (Nemeroff, a další, 2003; Weissman & Klerman, 1981) nebo Balaštíkem popsanou 

kazuistiku o vlivu psychoterapie na úspěch hojení komplikovaného recidivního zánětlivého 

stavu u urologické pacientky (Balaštík, 2017).  

Můj zájem tedy bude sledovat možné souvislosti onemocnění označovaných jako 

autoimunitních choroby, jež budou představovat medicínské hledisko a jejichž prevalence 

v populaci v posledních desetiletích roste, s konkrétními psychickými rysy a projevy v 

chování a jednání osoby postižené takovým onemocněním, a to se zaměřením na fenomén 

agresivity. 

Diplomová práce by měla poskytnout dostatečné penzum poznatků souvisejících s 

tématy, jakými jsou imunita člověka, agresivita, projektivní psychodiagnostické metody, 

popř. screening stavu klienta. Toto penzum, jež bude pocházet ze zdrojů odborných 

monografií či statí prezentovaných autory z oborů psychologie, psychiatrie a 

neuroimunologie, pak poskytne základ pro druhou polovinu diplomové práce, v jejímž rámci 

bude představen vlastní empirický výzkum ve zvoleném tématu. 

V centru pozornosti pro mě stojí zejména onemocnění označované jako roztroušená 

skleróza, o němž bude hovořeno jak v rámci poruch imunity – tedy v souvislosti s 

autoimunitními onemocněními – tak zároveň i ve vztahu ke snaze toto onemocnění 

identifikovat, popř. diagnostikovat tendence, které mohou vést k jeho vzniku a rozvoji. 

Předkládané hypotézy a na ně navazující výzkum pojímám jako snahu upozornit na možné 

souvislosti mezi fyzickým stavem a intrapsychickým nastavením člověka. V případě 

autoimunitních onemocnění osobně předpokládám, že bude možné vysledovat vztah mezi 
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stanovenou somatickou diagnózou a určitými konkrétními tendencemi v druhu a směru 

intrapsychické agresivity. 

Moje osobní motivace pro zvolené téma vychází za prvé z faktu, že autoimunitní 

onemocnění jsou v současnosti ještě do značné míry velkou neznámou. U mnohých z nich 

není snadné jejich přítomnost v prvopočátcích diagnostikovat, což má následně samozřejmě 

negativní vliv na možnost učinit patřičné zákroky proti jejich dalšímu nechtěnému rozvoji. 

Většina autoimunitních chorob dnes stále ještě patří do kategorie nevyléčitelných či dokonce 

neléčitelných. Jedná se tedy o poměrně palčivé téma, které je složité jak z hlediska pacienta, 

tak také lékařů a terapeutů, u nichž postižený hledá pomoc ve své zdravotní situaci. 

Druhým motivátorem mého zájmu je pak snaha upozornit na možné psychosomatické 

aspekty těchto onemocnění, jelikož odborná i laická veřejnost je již otevřenější brát 

psychosomatiku na vědomí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Imunita 

Imunita je fascinující komplex velmi složitých mechanismů obrany, které si lidský 

organismus evolučně vyvinul. 

Imunitu lze z hlediska biologického definovat jako: „schopnost organismu bránit se 

vlivům cizích látek a odolávat bez závažnější újmy napadení škodlivinami (patogeny).“ 

(Paulík, 2017, str. 177). Důležitým poznatkem k imunitě je pak fakt, že na jejím fungování či 

naopak dysfunkci se podílejí jak somatické, tak zároveň také psychické složky (Ader & 

Cohen, 1975). 

Jak bylo zmíněno v úvodu, imunitní systém už není v posledních letech vnímán jako 

nezávislý na řídící funkci CNS; dříve se totiž uvažovalo, že je coby řídící systém evolučně 

starší a samostatný. Z toho však nutně nevyplývá, že je řízen centrálním nervovým systémem. 

Naopak, jak shrnuje Blalock (2005) ve svém článku „Imunitní systém jako šestý smysl“, 

nervový a imunitní systém využívají stejný chemický jazyk pro komunikaci – jak uvnitř 

svého systému, tak dokonce v rámci komunikace mezi sebou navzájem; oba systémy 

produkují společný set neurotransmiterů, hormonů a cytokinů, a zároveň pro ně sdílejí stejné 

receptory v obou systémech. Důsledkem toho je, že toto sdílení receptorů umožňuje 

imunitnímu systému sloužit jako šestý smysl registrující možná rizika (např. bakterie, viry), 

která jsou pro CNS běžnými smysly neregistrovatelná.  

Objevné a překvapující je pak to, že máme důvodné podezření předpokládat, že 

komunikace probíhá i obráceně. Neprokázaně, avšak představitelně, tím možná přicházíme na 

kloub stavebním kamenům psychosomatiky. Jestliže víme, že duševní a biologické procesy 

jdou „ruku v ruce“, jinými slovy víme, že např. silná emoce má svůj symetrický ekvivalent 

v biochemii limbického systému (Carter, 2010), pak už zbývá jen krok ke zpětnovazebnému 

působení psychikou ovlivněných biologických struktur mozku na nejhlubší úrovně lidské 

tělesnosti (orgány, tkáně, buňky) přes imunitní, endokrinní a neurovegetativní systém (Orel, 

2015). 

Příbuzným a neméně fascinujícím faktem v tématu vzájemných interakcí mezi psyché 

– CNS – imunitním systémem – dalšími tělesnými strukturami jsou tzv. zrcadlové neurony, 
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kterými se někteří vědci snaží vysvětlit jevy jako je empatie, soucit, emoční rezonance 

(Bauer, 2005). 

Samotnou existenci zrcadlových neuronů prokázaly výzkumy týmu prof. Rizzolattiho 

(Rizzolatti, Fogassi, Fadiga, & Gallese, 2002) z parmské univerzity, kteří magnetickou 

rezonancí snímali neuronovou aktivitu mozků opic pozorujících jiné opice při nějaké akci a 

došli k objevu, že neuronální aktivita pozorující opice má shodnou lokalizaci jako v případě 

opice, která sama provádí konkrétní úkony. Pozorující opice tyto úkony takříkajíc v duchu 

simuluje, když při nich pozoruje jinou opici. „Ty neurony, které mohou ve vlastním těle 

realizovat určitý program, ale aktivují se i tehdy, kdy jedinec pozoruje nebo jiným způsobem 

prožívá, jak jiné individuum tento program realizuje, nazýváme zrcadlové neurony“ (Bauer, 

2005, str. 23). 

Od dětství jsme tedy z biologické (evoluční) danosti schopni zrcadlit a zároveň si 

vytvářet vlastní identitu. Toto zrcadlení nám pomáhá rozumět druhým bytostem a umožňuje 

schopnost sociálního a rodinného soužití. Vlastně dělá z člověka bytost sociální (Legerstee, 

Haley, & Bornstein, 2013). 

V kontextu úvodní kapitoly do tématu imunity člověka dáváme tímto přehledem 

dohromady mozaiku ze střípků moderních teorií, které posouvají paradigma pohledu na 

fenomény zdraví, nemoci, těla, duše a jejich propojení na novou letovou hladinu. Zrcadlové 

neurony nám ukazují konkrétní biologický korelát jevů z výsostně psychologického světa. 

Imunitní systém komunikuje takovým biochemickým jazykem, jaký je oboustranně 

srozumitelný jak pro systém endokrinní, tak neurovegetativní, tak i pro vlastní CNS a 

struktury zodpovědné za naše prožívání, myšlení i samotnou osobnost (srov. Siegel, 2014; 

Keysers, a další, 2003; De Vignemont, & Singer, 2006; Franceschini, a další, 2010). 

V objevování jsme stále a na vždy na začátku, ale horizonty, které se nám otevírají, 

nás mohou jednou přivézt k nové syntetické teorii psyché & soma. 

 

1.1. Imunitní systém v holistickém pojetí 

Pro vztahy mezi psychikou a imunitním systémem a jejich zkoumáním je užíván 

pojem psychoimunologie, který vychází z velmi specializovaného a mladého oboru 

psychoneuroimunologie, popř. psychoneuroendokrinoimunologie (Paulík, 2017). Tato je 
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důležitá vzhledem k faktu, že na imunitu bude v dalších kapitolách nahlíženo skutečně 

jakožto na fenomén, který je ovlivňován fyzickými i psychickými stimuly. Z hlediska 

psychoneuroimunologie je na imunitní systém nahlíženo v souvislosti s nervovým systémem 

člověka i jeho duševními stavy – zejména těmto interakcím odborníci ve zmiňovaném oboru 

věnují pozornost (Faleide, Lian, & Faleide, 2010). 

 

1.1.1. Funkce imunitního systému 

Imunitní systém se podílí na schopnosti adaptace organismu na podmínky prostředí a 

za tímto účelem musí spolupracovat s dalšími systémy, konkrétně s endokrinním a nervovým 

systémem; jeho hlavním úkolem je: „udržování životně důležité vnitřní rovnováhy 

(homeostázy) organismu“ (Paulík, 2017, str. 178). 

Podle Bartůňkové a Šedivé (2001), „jeho základní funkcí je schopnost rozpoznávat 

škodlivé a prospěšné; tato schopnost se projevuje jako: 

 Obranyschopnost – rozpoznává vnější škodliviny a chrání organismus proti infekcím, 

 Imunitní dohled – rozpoznává vnitřní škodliviny, tj. průběžně odstraňuje staré a 

nádorově změněné (zmutované) buňky, 

 Autotolerance – rozpoznává vlastní tkáně organismu a udržuje toleranci vůči nim.“ 

 

Neplnění uváděné funkce, ať již z jakéhokoli důvodu, pak vede k negativním dopadům 

na organismus člověka i život jedince coby osobnosti. Pokud totiž obrana organismu selhává 

– nedokáže efektivně odlišovat škodlivé vnější či vnitřní podněty od těch, které jedinci 

prospívají – dochází k rozvoji akutních či dlouhodobých (chronických) poruch správné 

funkce organismu; tyto jsou nejčastěji označovány za onemocnění (Paulík, 2017). 

Neschopnost rozlišování škodlivin může probíhat na buněčné úrovni, kdy antigeny na 

povrchu buňky nejsou schopny cizorodé buňky v organismu odlišovat od těch, které jsou 

organismu vlastní – následující reakce je obdobná způsobu, jakým v těle vznikají například 

nejrůznější infekce či záněty (Ayers & De Visser, 2015). 

Právě autoimunitní onemocnění, k nimž bude podrobněji hovořeno v dalších 

kapitolách, jsou pak těmi, jež jsou velice často doprovázena chronickým zánětem, ať již 

systémovým či orgánově specifickým (Pavelka, 2014). 
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Existují dva typy fungování imunitního systému u člověka. Tím prvním je takzvaná 

specifická imunita, jejíž procesy zahrnují rozpoznávání cizích látek v organismu – antigenů 

– a zároveň i jejich následnou destrukci; celý proces funguje na základě působení na zcela 

specifický antigen pomocí zcela určité protilátky; v angličtině tato označována obecně jako 

antibody (Faleide, Lian, & Faleide, 2010). Specifická imunita (acquired immunity) je tedy 

imunitní reakcí, kterou člověk během svého života „získává“ na základě předcházejícího 

vystavení se působícím antigenům (Šejda, Šmerhovský, & Göpfertová, 2005). 

Nespecifickou imunitu (natural immunity) pak lékaři definují jako imunitu takzvaně 

„přirozenou“, kdy mechanismy obrany organismu proti antigenům – jejich vyvolání – nejsou 

podmíněny předchozím stykem s antigeny u konkrétního jednotlivce a fungují tedy 

samostatně (Šejda, Šmerhovský, & Göpfertová, 2005). 

 

1.1.2. Psychologické paralely funkcí imunitního systému 

V oblasti imunologické patologie pak můžeme na základě medicínské literatury 

hovořit o poruchách na několika úrovních. Je-li porušena funkce obranyschopnosti, mluvíme 

o tzv. snížené imunitě (např. náchylnost k nachlazení). Při poruše funkce imunitního 

dohledu se potkáváme typicky s onkologickými onemocněními, kdy organismus není 

schopen včas či efektivně rozeznat patologicky se rozvíjející vlastní tkáň (Ghiringhelli, 

Ménard , Martin , & Zitvogel, 2006, stránky 229–238). Pro účely této práce mě nejvíce zajímá 

imunitní dysfunkčnost v rovině autotolerance, neboť tím je naplněn základní princip 

autoimunitních poruch. 

Představíme-li si imunitní systém jako určitou mocenskou strukturu v organismu – 

přirovnejme si ji např. k pořádkovým silám, policii, armádě, silovým složkám nebo tajné 

službě ve smyslu organizace státu – potom nás to obrazně vede k paralelám těchto funkcí na 

duševní úrovni. Obranyschopnost je schopnost obrany, tedy síla organismu si uchránit svou 

vnitřní i vnější integritu. Sníženou obranyschopnost jako imunitní pojem potom můžeme číst 

jako nižší míru duševní odolnosti, slabé copingové strategie či nezdravé sebeprosazení 

vlastního ega vůči podnětům a nárokům okolí, popř. přehnaný fokus „ven“ na úkor vlastních 

potřeb (Dahlke, 2000). V duchu této imaginace si mohu dále představit slabý imunitní dohled 

jako neschopnost rozlišení, co je pro mě dobré a co nikoli, popř. v jaké míře. Zde mě napadá 

např. problematika závislostí; naproti tomu silné imunitní odpovědi organismu např. při 
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alergiích (přehnaný imunitní dohled) bychom mohli interpretovat jako neurotické chování 

(Burkhard, 2006). 

Jak uvádí Fintelmann (2005), „pokud se imunitní odpověď organismu zvýší nad 

nezbytnou úroveň, nebo je-li příliš nízká nebo vůbec neprobíhá, jsme v oblasti alergických 

onemocnění, mezi něž patří v širším slova smyslu tzv. autoagresivní onemocnění, která se 

zaměřují svými vlastními obrannými procesy proti vlastní tkáni. V současnosti je tato skupina 

nemocí nazývána autoimunitními onemocněními“. 

Autotolerance je funkcí imunitního systému zajišťující, že ten rozpoznává vlastní 

buňky a neútočí na ně. Při poruchách této funkce může dojít mj. ke vzniku autoimunitního 

zánětu, jelikož se tkáň napadená vlastními specializovanými lymfocyty (tzv. T-cells) zanítí, 

což je de facto obranná reakce za účelem regenerace tímto postižené oblasti (Jump & Levine, 

2004, stránky 462–478). 

V rámci tématu této práce mě pak nejvíce zajímalo, co se děje právě při nezdravé 

autotoleranci, která mé imaginativní myšlenky vede k autoagresivitě, sebedestrukci. Mluvím 

o hlubokých strukturách v psyché daného jedince, neboť vnímám, že sebedestruktivní sklony 

se mohou jako fenomén manifestovat na různých úrovních. Zajímavá je také výše zmíněná 

souvislost, že samotné autoimunitní nemoci se dříve (před polovinou 20. století) přímo 

nazývaly nemocemi autoagresivními (Wagner, 1959). 

 

1.2. Autoimunita 

Imunitní systém je jedním z celkem tří základních řídících tělesných soustav, k nimž 

jsou dále řazeny systémy endokrinní a nervový – v souvislosti s nimi je hovořeno o 

takzvaném regulačním trojúhelníku (Smith & Blalock, 1988, cituji podle Kučera, 2013). 

Zájem o imunitní systém, jeho fungování, poruchy a případný vliv na psychiku, 

chování či jednání člověka je oblastí studia takzvané biologické psychologie, nebo také 

fyziologické psychologie, popřípadě psychobiologie (Kučera, 2013). Biologická psychologie 

se zabývá studiem fyziologických procesů organismu člověka, tyto totiž považuje za základ 

prožívání i chování jedince (Plháková, 2006). Psychobiologie je tak jedním z oborů, které 

důrazně upozorňují na vzájemnou provázanost všech funkcí v rámci jednoho komplexu 
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(Kučera, 2013); mluvíme tedy o jakémsi základním paradigmatu jednoty těla a duše, ze 

kterého vychází i moderní psychosomatika. 

O autoimunitě se někteří autoři vyjadřují jako o ještě do nedávna poněkud „tajemném“ 

oboru medicíny (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). Tento poznatek dává tušit, že v 

souvislosti s fungováním či naopak dysfunkcí imunitního systému organismu existuje celá 

řada neprobádaných témat a otázek, které nemusejí nutně souviset pouze s fyziologickým či 

biochemickým základem autoimunity. Dokonce dnešní starší generace lékařů, která v 

současné době stále ještě aktivně ordinuje, se v rámci svého studia o autoimunitních 

onemocněních neučila (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). 

Při poruše regulace imunitní reakce – poruše autoimunity – dochází ke vzniku 

takzvaných autoimunitních onemocnění (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). Tato 

onemocnění jsou charakteristická tím, že dochází ke zvrácení funkce imunitního systému do 

podoby, kdy napadá vlastní orgány, tkáně či struktury. Navzdory všeobecnému laickému 

povědomí o potřebě „posilovat imunitu“ není možné dost dobře doporučit u těchto 

nemocných posílení funkcí imunity, ačkoli tento systém je logicky aplikován v případě boje 

organismu s prakticky všemi infekčními a obecně běžnými onemocněními; není totiž žádoucí 

podporovat nepřiměřené reakce probíhající v těle na úrovni imunity (Shoenfeld, Fučíková, & 

Bartů, 2007). 

 

1.2.1. Autoimunitní nemoci 

Lukešová uvádí, že: „autoimunitní onemocnění je definováno jako poškození vlastních 

tkání autoimunitní reakcí“ (Lukešová, 2016). Základní podmínkou vzniku autoimunitního 

onemocnění je přitom prolomení autotolerance – mechanismů, které udržují reakce organismu 

vůči vlastním tkáním v tolerovatelných, fyziologických, mezích (Lukešová, 2016). Podle 

Shoenfelda a dalších (2007, str. 9) lze aktuálnost tématiky autoimunitních onemocnění 

spatřovat kupříkladu v informaci, že autoimunitními onemocněními ve vyspělých zemích trpí 

přibližně 5 – 7 % všech jejich obyvatel. V České republice se jedná přibližně o půl milionu 

osob, které jsou některou z variant autoimunitních onemocnění postiženy (Shoenfeld, 

Fučíková, & Bartů, 2007). Kromě této stručné charakteristiky se pak lze odrazit taktéž od 

tvrzení odborníků, že autoimunitní onemocnění představují poměrně závažný problém nikoli 

pouze medicínského, ale zároveň také sociálního a národohospodářského charakteru 
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(Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). Šíři problému čistě zdravotního totiž překračuje 

problematika nákladnosti léčby (desetitisíce korun měsíčně v případě nejmodernější tzv. 

biologické léčby) a její dopad na systém veřejného zdravotního pojištění, vliv na trh práce, 

daňové výpadky a zátěž pro sociální a důchodový rozpočet. 

Autoimunitní onemocnění se dle Shoenfelda a dalších (2007) projevují 

charakteristickým obdobím, v němž dochází ke vzplanutí příznaků (hovořeno je o takzvané 

exacerbaci či relapsu) a zároveň obdobími, které lze označovat za remisní. V těchto fázích 

naopak pacienti zažívají ústup manifestace příznaků spojených s konkrétní chorobou 

(Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). 

Pro patofyziologii vzniku a průběhu autoimunitních chorob je tedy typický chronický 

zánět probíhající ve vlnách. Ten je specifickým příkladem tzv. bludného kruhu (circulus 

vitiosus), který vzniká, když se tělo snaží reagovat na nějaký problém a svou reakcí ještě 

zhoršuje původní stav – což roztáčí další kolo stále se prohlubující reakce vedoucí ke kolapsu 

daného systému (Rokyta, 2015). „Klasickým bludným kruhem je autoagresivní působení 

neregulovaného zánětu. Poškození tkání (např. infekcí) vede k uvolnění celé řady 

prozánětových mediátorů (DAMPs, cytokiny, prostaglandiny…), jež mají za úkol přilákat a 

aktivovat buňky imunitního systému. Aktivované neutrofily se snaží zneškodnit bakterie 

pomocí enzymů a kyslíkových a dusíkových radikálů. Spolu s patogeny jsou však poškozovány 

i fyziologické tkáně, což vede k uvolnění dalších mediátorů, přilákání dalších neutrofilů a 

dalšímu poškozování tkání…Vzniku bludného kruhu mohou bránit fyziologické protizánětové 

mechanismy – inhibitory cytokinů, glukokortikoidy, proteiny akutní fáze…“ (Tomenendalová, 

Klímová, Kašpar, & Klema, 2018). 

 

                           

          Obr. 1 Bludný kruh (Tomenendalová, Klímová, Kašpar, & Klema, 2018, str. 7). 
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Navážeme-li na poznatek o zánětlivém původu autoimunitního onemocnění, je možné 

navíc doplnit informaci, že se díky tomuto jevu s chorobami autoimunitního charakteru často 

váže postižení pohybového, funkčního či smyslového aparátu (Pavelka, 2014). Uváděná 

informace bude hrát zásadní roli v dalších kapitolách této práce; hovořeno o ní bude blíže v 

souvislosti s postižením imunity při roztroušené skleróze.  

Z hlediska léčebného pak lze k autoimunitním onemocněním podotknout, že možnosti 

jejich zvládání v posledních letech prodělaly dramatický posun právě ve sféře léčebných 

možností jak diagnostických, tak farmakologických (Pavelka, 2014). Již zmíněná biologická 

léčba cílí přímo na ovlivňování jemných imunitních procesů nejen na úrovni samotných 

buněčných mediátorů imunitních reakcí (bílých krvinek), ale dokáže zaměřit i konkrétní 

druhy lymfocytů (Th1, Th2, Tc, Treg, B, NK, a mnoho dalších), případně ještě jemnější 

struktury jako jsou cytokiny, imunoglobuliny apod., které fungují mj. jako komunikační a 

regulační kanál mezi lymfocyty (Olejáková, 2010; Havrdová, 2008, stránky 121-132). 

Výčet autoimunitních onemocnění je rozsáhlý, proto většina publikací zmiňujících se 

o dané kategorii nemocí uvádí pouze jejich výběrový přehled. Jeden z těchto přehledů vypadá 

kupříkladu následujícím způsobem (Hořejší & Bartůňková , 2009, stránky 46 - 68): 

 Systémový lupus erytematodes (SLE) 

 Sjögrenův syndrom 

 Antifosfolipidový syndrom 

 Revmatoidní artritida 

 Dermatopolymyozitida 

 Systémová sklerodermie 

 Vaskulitidy (Wegenerova granulomatóza, Kawasakiho choroba a další) 

 Hypertyreóza 

 Hashimotova tyreoitida 

 Myasthenia gravis 

 Perniciózní anémie 

 Primární biliární cirhóza a autoimunitní hepatitida 

 Autoimunitní diabetes mellitus 

 Autoimunitní onemocnění kůže 

 Autoimunitní choroby krevního systému 

 Roztroušená skleróza 
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O poslední zmiňované konkrétní možnosti projevů autoimunitního onemocnění, tedy o 

roztroušené skleróze, bude dále hovořeno v kapitole 2. 

Patogeneze a léčba celé řady autoimunitních onemocnění, z nichž některé byly 

součástí výše uváděného výčtu, jsou v mnohých případech velice podobné (Shoenfeld, 

Fučíková, & Bartů, 2007). 

 

1.2.2. Psychické vlivy a souvislosti autoimunitních onemocnění 

Souvislost fyzického stavu organismu s psychickým prožíváním jednotlivce je možné 

ilustrovat například na vyjádření autorů Ayersové a De Vissera (2015), kteří upozorňují na 

fakt, že dnes již existují důkazy pro potvrzení vlivu stresu na zvýšený výskyt celé řady 

onemocnění; konkrétně autoři jmenují mj. cukrovku, kardiovaskulární onemocnění, 

komplikované hojení ran, ale taktéž výskyt autoimunitních stavů. 

Dle dříve zmíněných autorů (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007) se na autoimunitě 

zcela jistě podílí faktor stresu. V celé řadě případů je právě stres předchůdcem (spouštěčem 

genetických dispozic) rozvoje autoimunitního onemocnění u pacienta. Autoři však zároveň 

jedním dechem upozorňují, že spojitost mezi stresem (tedy psychickou zátěží kladenou na 

člověka) a projevy autoimunitních chorob u konkrétního pacienta je pouze těžce definitivně 

prokazatelná (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). 

Korotkov (2008) zkoumal korelaci pětifaktorového modelu osobnosti a vývoje 

diagnózy u lidí, kteří procházejí akutním stresem. Dospěl k závěru, že osobnostní rysy 

přispívají pod vlivem stresu ke změnám vývoje nemoci a jejího prožívání a že osobnostní 

nastavení může vést k chování podporující zdraví. Uvádí příklad, že lidé se sklonem 

k optimismu mající přirozenou inklinaci k očekávání úspěchu si natolik nepřipouštějí selhání, 

že i v těžkých situacích a ve stresu mají na rozdíl od pesimistů sklon volit chování, které 

podporuje zdraví. 

Psychický vliv na stav fyzického zdraví osoby je v rámci lékařské obce tématem, na 

nějž nepanuje jednotný názor, není zde možné jednoznačně uvést premisu, která by podobný 

vliv na uváděné souvislosti bez pochyb potvrzovala (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). 
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Osobnostní rysy ovlivňují jak chování, prožívání a jednání, tak i naše reakce na stres a 

na mimořádné situace. Často pak určují, jak silně a jakým způsobem budeme stresovou 

situaci prožívat, a zároveň generují základ životní stylu, který mimo jiné ovlivňuje zdravotní 

stav jedince a může vést ke vzniku některých chorob (Kebza, 2005).  

Friedmanův a Rosenmanův koncept osobnostních typů, který byl v průběhu času 

rozšířen a reinterpretován mnoha dalšími autory, popisuje sklony k tělesným nemocem na 

základě setu určitých osobnostních vlastností. Tak mluvíme o např. o typu A, který inklinuje 

ke kardiovaskulárním nemocem (Šolcová & Kebza, 2006). Autoimunitní nemoci by mohli být 

z určitého úhlu pohledu přiřazeny k osobnostnímu typu C, který byl coby kategorie 

pojmenován podle cancer, tedy inklinace jeho nositelů k nádorovým onemocněním. Rakovina 

je v širším pojetí onemocněním poruchy imunity (Prokop & Bradley, 2013). Osobnost typu C 

odpovídá i podle dalších výzkumů „autoimunitnímu“ profilu  (Kohoutek, 2007). U typu C 

nalézáme podobnost s typem č. 1 v modelu Grossartha – Maticeka (Křivohlavý, 2009) a je u 

něj typické a specifické prožívání agresivity (podle Břicháček & Habermannová, 2006): 

 potlačování negativních emocí 

 neschopnost projevit vztek a dát nepříjemnou zpětnou vazbu 

 konformita, hyperadaptace a desiribilita 

 vyhýbání se konfliktům 

 snaha uklidňovat ostatní  

 nízká samostatnost 

 nízká kompetitivnost a asertivita 

 rezignovaný postoj k frustraci 

 sklon k mechanismům vytěsňování 

 submisivita a závislostní chování 

 velká zranitelnost vůči opuštění 

 slabý kontakt s tělem a tělesnými pocity 

 vyhýbání se přílišnému kontaktu s druhými 

 nálada „bezmoc a beznaděj“ (Seligmanův HH syndrom) 

Existuje také řada studií na souvislost Rotterova konceptu Locus of control na průběh 

různých onemocnění. Obecně, čím vyšší je vnímaná kontrola LOC, tím pozitivnější jsou 

lékařské výsledky. Auerbach a Beckerman (2012) zkoumali mj. pacienty s autoimunitním 

onemocněním kůže lupus erythematodes, kteří často trpí úzkostně-depresivními poruchami. 
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Tyto psychické stavy jsou částečně komorbidní, částečně sekundárně vzniklé v reakci na 

obtížný život s touto chorobou a v neposlední řadě mohou být ještě důsledkem kortikoterapie. 

Ovlivňují však jejich postoj k nemoci a mají zpětný vliv na výskyt relapsů a zhoršení stavu. 

Podle této studie se pacienti, kteří dokázali získat pocit kontroly nad nemocí (měli vyšší 

interní LOC), dostali z bludného kruhu spirálového chronického zhoršování nemoci. Střídavé 

zlepšování stavu u relaps-reminentní formy jim dalo větší pocit kontroly nad nemocí a tím 

méně se u nich objevovala úzkost a deprese. 

  

1.2.3. Screening autoimunitních onemocnění 

K základním diagnostickým metodám autoimunitních onemocnění patří následující 

kroky (Bartůňková & Paulík, 2011, str. 128): 

 Rozbor anamnézy pacienta 

 Rozbor klinických příznaků konkrétní osoby 

 Objektivní nález 

 Laboratorní vyšetření 

 

Z pomocných diagnostických metod jsou pak v medicíně užívány následující postupy 

pomáhající ke stanovení konečné diagnózy autoimunitních onemocnění (Bartůňková & 

Paulík, 2011, stránky 135 - 136): 

 Sedimentace erytrocytů 

 Sérologické vyšetření 

 Histologické vyšetření 

 Hematologické vyšetření 

 Biochemické vyšetření 

 Zobrazovací metody (například MRI či PET-CT) 

 Neurologické pomocné vyšetřovací metody 
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1.3. Psychosomatické souvislosti imunity 

Psychosomatické souvislosti fungování imunity a případného propuknutí 

autoimunitního onemocnění byly nastíněny již v předcházejících podkapitolách, kdy 

zmiňován byl zejména stres coby působící (někdy dost možná přímo „spouštěcí“) činitel 

procesů vedoucích k výkyvu z homeostázy organismu a manifestujících se v dysfunkci 

imunitního systému. 

Na tomto místě však bude věnován prostor uvedení základních informací o 

souvislostech psychiky a somatických projevů ve sféře zdraví člověka. 

„Existují dvě hypotézy, které se snaží vysvětlit mechanismus, kterým se realizuje 

psychologické podmiňování a stimulace centrálního nervového systému v daném imunitním 

systému“ (Faleide, Lian, & Faleide, 2010). Tímto komentářem uvozují Faleide, Lian a Faleide 

tématiku propojení vlivů psychických stimulů na imunitní systém člověka, tedy na samotnou 

biologickou bázi jeho fungování. 

Honzák (2017) definuje léčbu jako „proces, který navrátí aktuálně či chronicky 

vychýlený chod organismu zpět do oblasti zdraví. V této obecné rovině záleží na specifických 

informacích, které organismus dostane a které k této žádoucí změně povedou. Informace 

mohou mít jak charakter hmotný (odstranění, repozice, molekula působící na receptor), tak 

energetický (záření ničící nádorové buňky, fototerapie), rovněž ale charakter ryze 

psychosociální (přítomnost druhé osoby, slovo) nebo spirituální (víra). V oblasti přijatelných 

hypotéz zde navíc můžeme počítat s jistými samoúzdravnými mechanismy, které se jasně 

projevují například v placebových situacích. A nesmíme zapomínat, že i ryze biologická léčba 

není pouze výsledkem interakce léku a organismu, ale že má též svůj psychologický a kulturní 

rozměr.“ Tomuto komplexnímu pohledu pak odpovídá i autorův výklad sahající od střevního 

mikrobiomu přes emoce (láska, důvěra, vztek, radost), mezilidské vztahy (a vztahy mezi 

lékařem a pacientem) až k významu spirituality. (Honzák, 2017). 

Pouštíme se na pole extrémně komplikované lékařské specializace, která je i přes 

dosavadní významné objevy vlastně stále ještě na počátku výzkumu. Základy tohoto oboru se 

totiž datují do doby před cca 30 lety, kdy byly zveřejněny klíčové objevy. V roce 1981 objevil 

David L. Felte síť nervů vedoucích k cévám a buňkám imunitního systému, které všechny 

pomáhají kontrolovat imunitní funkci. Tento objev poskytl jednu z prvních indikací, jak 

vzniká neuroimunitní interakce (Song & Leonard, 2002). Do té doby bylo známo mnohé o 
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imunitních buňkách, lymfocytech, makrofázích, cytokinech a dalších, o významu brzlíku a 

sleziny, ale spojitost s mozkem a nervovým systémem se nepředpokládala, naopak se imunitní 

systém vnímal jako samostatný a sebe sama řídící systém (Ader, 2007). 

Jsem přesvědčen, že pro psychologii to v budoucnosti přinese nové příležitosti pro 

zkoumání vztahů a vzájemného působení mezi různými úrovněmi organizace lidského těla a 

duše: duševními procesy (myšlenky, emoce, afekty, atd.), jejich tělesným základem (limbický 

systém, neokortex, paměťová centra, atd.) podpořeným systémem biochemických interakcí 

(neurotransmitery, hormony, ad.) až do hlubin imunitního systému, který – nevíme přesně jak 

a do jaké míry – je v symbiotickém spoluřízení s CNS (Song & Leonard, 2002). Tím se dle 

mého názoru otevírá přímá cesta kaskádového působení z psyché až do základů tělesnosti. 

Ten fakt přináší mnoho až filozofických otázek, které však nejsou v rámci možností a limit 

diplomové práce. Jistě však budou v budoucnosti objeveny nové souvislosti a mechanismy 

(nejen) imunitních procesů a možná se i radikálně změní celé paradigma tohoto oboru.  



27 
 

2. Roztroušená skleróza mozkomíšní 

„Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé demyelinizační a 

neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění 

autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní“ (Pavelek, 

Krejsek, & Vališ, 2016). 

Roztroušená skleróza je považována za jednu z autoimunních poruch organismu, u 

nichž není prozatím znám přesný proces jejich vzniku a zároveň taktéž proti nim neexistuje 

efektivní léčba (Shoenfeld, Fučíková, & Bartů, 2007). Odborníci potvrzují, že jako taková 

představuje roztroušená skleróza jedno z vůbec nejčastějších (2. nejčastější) neurologických 

onemocnění postihujících centrální nervový systém (Preiss & Přikrylová Kučerová, 2006). 

Jedná se o orgánově specifické autoimunitní onemocnění spadající do kategorie 

chorob neurologického charakteru; do této kategorie bývá řazena s dalšími onemocněními 

podobného charakteru, kterými jsou např. myasthenia gravis nebo periferní demyelinizační 

neuropatie (Bartůňková & Paulík, 2011). Dle odhadu je možné počítat s tím, že na celém 

světě žije minimálně 2,5 milionu lidí, kteří jsou tímto onemocněním postiženi. V České 

republice je pak registrováno kolem 15 tisíc takových jedinců (Preiss & Přikrylová Kučerová, 

2006). 

Lékaři je roztroušená skleróza mozkomíšní definována jako onemocnění vznikající na 

podkladě autoimunitního zánětu, který svým působením postihuje bílou hmotu mozku i 

míchy, díky čemuž dochází u postiženého pacienta ke ztrátě myelinu a tím k postižení 

funkčnosti nervových vláken (Orel & Facová, 2009). 

Onemocnění vzniká jako důsledek působení mnohočetných zánětlivých ložisek v bílé 

hmotě mozku a míchy, kterýžto jev je považován za důsledek abnormní reakce lymfocytů, 

konkrétně se jedná o autoagresivní reakci tzv. T-lymfocytů; jednoduše lze říci, že se na 

základě popsaného mechanismu imunita konkrétní osoby obrací proti vlastnímu organismu, 

který by měla naopak chránit (Orel & Facová, 2009). V těle dochází k utváření protilátek 

napadajících vlastní nervovou tkáň organismu (Preiss & Přikrylová Kučerová, 2006). 

Konkrétně se k mechanismu působení roztroušené sklerózy na centrální nervovou 

soustavu člověka lze dočíst následující komentář, že při daném onemocnění: „je bílá hmota 

mozku, mozečku a míchy postižena mnohočetnými ložisky rozpadu myelinu. Následkem je 
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zpomalení až úplné přerušení vedení nervových impulsů, což způsobí klinické projevy dané 

lokalizací zánětlivých procesů“ (Preiss & Přikrylová Kučerová, 2006). 

Vážnost této nemoci spočívá v několika charakteristikách: jednak zmíněná stále 

rostoupí prevalence, dále komplikovanost pro lékařskou péči, neboť je nutný 

multidisciplinární přístup - neurolog, psychiatr, praktický lékař, urolog, oftalmolog ad. 

Dalším závažím na vahách důležitosti studia této choroby je raný věk pacientů – typicky se 

první příznaky RS objevují ve 2. – 4. dekádě.  

Roztroušená skleróza, jako většina autoimunitních onemocnění, postihuje častěji ženy 

(Orel & Facová, 2009). V rozsáhlé epidemiologické studii na německé populaci z let 2009 – 

2015 bylo zjištěno, že ženy byly ve všech věkových kohortách postiženy cca 2,5x častěji než 

muži (Holstiege, Steffen, Goffrier, & Bätzing, 2019); velmi podobné výsledky vycházejí 

v ČR – 2,8x častěji (Zapletalová, 2017) i ve výzkumech ve všech dosud měřených dalších 

populacích na světě (srov. Mackenzie, Morant, Bloomfield, MacDonald, & O’Riordan, 2014; 

Whitacre, a další, 1999; Beery & Zucker, 2011; Resch, 1982). 

 

2.1. Příčina vzniku onemocnění 

Jak již bylo zmíněno v úvodu do kapitoly ve shodě s Preissem a Přikrylovou 

Kučerovou (2006, str. 303), příčina vzniku roztroušené sklerózy není prozatím objasněna. V 

úvahu připadá celé spektrum možných důvodů, proč onemocnění u jednotlivých postižených 

osob vzniká; zde uvedu jen některé z nich:  

 Obecné genetické předpoklady 

 Cévní příčiny (vznik mikrotrombů, poruchy cévních stěn, srážlivosti a jiné) 

 Metabolické příčiny (nedostatek vitamínů, změna metabolismu cukrů, 

působení těžkých kovů, vysoké množství nenasycených mastných kyselin 

přijímaných potravou) 

 Infekce (především virové) 

 Neuroalergie 

 Autoagrese vedená proti konkrétnímu tělesnému proteinu 
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2.2. Symptomatologie roztroušené sklerózy 

Zatímco ve sféře příčin odborníci prozatím nemají ve vztahu k roztroušené skleróze 

jasno, její příznaky jsou všeobecně známé. Z projevů roztroušené sklerózy lze uvést, že tyto 

mohou zahrnovat následující nejčastější manifestace (Orel & Facová, 2009, str. 215): 

 Potíže s citlivostí 

 Potíže s hybností 

 Potíže s koordinací pohybů 

 Potíže s rovnováhou 

 Imobilitu 

 

Konkrétní příznaky variují u pacientů v široké škále svých projevů v závislosti na 

takových faktorech, jakými jsou lokalizace zánětlivých ložisek v CNS, jejich počet a také 

velikost; stejně jako se mohou od sebe navzájem značně odlišovat projevy onemocnění u 

jednotlivých pacientů, může stejně rozličně postupovat také rozvoj onemocnění i reakce na 

administrovanou léčbu (Orel & Facová, 2009). 

 

2.3. Diagnostika roztroušené sklerózy 

Některé základní postupy diagnostiky onemocnění byly již stručně zmíněny v 

podkapitole 1.2.3. v kontextu s diagnostikou podstaty autoimunitního onemocnění. 

Z hlediska možností medicínské diagnostiky lze na roztroušenou sklerózu usuzovat 

například z vyšetření evokovanými potenciály zaměřenými na mozkový kmen (Bareš, 2002); 

další možností diagnostického přístupu je pak též lumbální punkce nebo využití magnetické 

rezonance mozku a míchy (Collins, 2007). 

Zcela zásadním postupem je pro diagnostiku roztroušené sklerózy magnetická 

rezonance; díky této zobrazovací metodě je pro lékaře možné zánětlivá ložiska detekovat a 

dále monitorovat co do jejich velikosti, počtu i aktivity (Orel & Facová, 2009). Kromě 

magnetické rezonance pak pacienti s podezřením na roztroušenou sklerózu podstupují taktéž 

lumbální punkci kvůli nutnosti vyšetření mozkomíšního moku, v němž by měly být průkazně 

nalezeny specifické protilátky produkované u osob postižených daným autoimunitním 

onemocněním (Orel & Facová, 2009). 
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Kromě těchto náročných vyšetření je možné na roztroušenou sklerózu uvažovat taktéž 

z jednodušších příznaků, kterými pacient trpí – konkrétně třeba ze světelných záblesků 

(optická neuritida je jedním z častých prvotních symptomů), které jej v souvislosti se 

smyslem zraku trápí (Collins, 2007). Dalším možným příznakem mohou být u postižených 

poruchy polykání (Mandysová & Škvrňáková, 2016). 

Ať už je pak na problematiku roztroušené sklerózy nahlíženo čistě medicínsky, či v 

psychosomatických souvislostech, v obou případech platí, že včasná detekce všech poruch 

vážících se k diagnóze roztroušené sklerózy (včetně kognitivních deficitů apod.) a jejich léčba 

či intervence je základem efektivní klinické praxe (Kulišťák, 2017). 

 

2.4. Duševní charakteristika pacientů s roztroušenou sklerózou 

Souvislost s psychologií lze u daného onemocnění spatřovat například v tom, že díky 

své nepředvídatelnosti a proměnlivosti stavu pacientů působí často na psychiku těchto osob 

velmi negativně – velice často je možné u nemocných zaznamenávat pocity úzkosti či 

diagnostikovat plně rozvinuté stavy deprese (Masopust, Vališ, & Taláb, 2007); zatímco tedy 

určitá část lékařů přijímá možnost „odstartování“ autoimunitního onemocnění na základě 

působení výrazných stresových podnětů či podmínek na pacienta, jiná část takto přímý vliv 

(možnost spouštěcího impulzu) mezi oběma jevy zásadně odmítá (Ayers & De Visser, 2015). 

Za stresující lze u pacientů trpících tímto chronickým autoimunitním onemocněním 

považovat také fakt, že jejich choroba je předpokladem ke zvýšenému riziku invalidity, 

osteoporózy, problémů s inkontinencí, kardiovaskulárních onemocnění a mnoha jiných, 

včetně rizika předčasné smrti (Pavelka, 2014). 

Z hlediska neuropsychologického lze hovořit o tom, že diagnostická baterie by měla 

ve snaze o potvrzení působení roztroušené sklerózy na konkrétního pacienta sestávat z 

následujících částí (Preiss & Přikrylová Kučerová, 2006, str. 303): 

 Funkčního hodnocení kognitivních schopností 

 Funkčního hodnocení mnestických schopností 

 Hodnocení pozornosti 

 Hodnocení schopnosti učení se 

 Psychopatologickou diagnostiku osobnosti 
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 Stanovení míry deprese 

 Hodnocení psychosociálních aspektů života jedince 

 Hodnocení kvality života dané osoby 

 

Neuropsychologické vyšetření by vždy mělo být u pacientů s roztroušenou sklerózou 

součástí jejich komplexního vyšetření i terapie, která by pak měla zahrnovat jak rehabilitaci, 

tak zároveň psychoterapii (Preiss & Přikrylová Kučerová, 2006). 

S ohledem na fakt, že roztroušená skleróza není dle současného pojetí 

psychosomaticky zakotvenou nemocí, neboť, jak bylo zmíněno dříve, mluvíme o 

neurodegenerativním onemocnění CNS souvisejícím s poruchou imunity a její dopady 

výrazným způsobem zasahují somatické fungování organismu jedince, je na screening dané 

choroby v odborných publikacích nahlíženo právě z hlediska medicínského. Případná 

psychosomatika se u RS zmiňuje víceméně hlavně jako jeden z faktorů vzniku a rozvoje 

onemocnění, popř. jako faktor vlivu na další vývoj a průběh (Merkelbach, König, & Sittinger, 

2003).  

Z čistě psychologického hlediska je pak možné uvést metodu diagnostiky 

označovanou jako Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionnaire (známou 

též pod označením zkratkou MSNQ), která je ve své podstatě dotazníkem, jenž je možné 

užívat k: „hodnocení subjektivních kognitivních obtíží pacienta“ (Kulišťák, 2017, str. 356).  

 

2.4.1. Výzkumy psychologických souvislostí roztroušené sklerózy 

S roztroušenou sklerózou se často pojí z hlediska psychologického fungování 

nemocného jedince například depresivní stavy (Hosák, Hrdlička, & Libiger, 2015). 

Již tento samotný fakt dává tušit, že psychologické souvislosti onemocnění 

roztroušenou sklerózou budou pocházet z kategorie nepříznivých průvodních psychických 

jevů detekovatelných u pacientů. Na některé další spojitosti roztroušené sklerózy a 

psychických stavů či osobnostních rysů rozvíjejících se u osob s danou diagnózou bude 

poukázáno v dalších odstavcích podkapitoly. 

Jak ve své studii zjišťují Lode a další (2007, str. 793), k nejčastěji užívaným 

copingovým strategiím pacientů trpících roztroušenou sklerózou patří zejména pozitivní 
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reinterpretace a růst, plánování a omezení, zatímco odmítání naopak patří k nejméně často 

užívaným strategiím. 

Na základě práce se souborem celkem 94 diagnostikovaných osob (Lode, a další, 

2007, str. 796) tak lze uvést, že pacienti trpící roztroušenou sklerózou mají tendenci 

vyrovnávat se se svou diagnózou spíše za pomoci aktivních copingových strategií namísto 

těch, které lze považovat za pasivní, a navíc negativně orientované. 

Copingovými strategiemi ve vztahu k osobám trpícím roztroušenou sklerózou se ve 

své stati zabývají taktéž Siegert a Abernethy, kteří podotýkají, že právě copingové strategie a 

sociální opora jsou dvěma proměnnými, které přitahují mají vliv na adaptaci, činorodost a 

aktivní sebepřijetí (Siegert & Abernethy, 2005, str. 472). 

K dané problematice autoři uvádějí, že je možné nalézat výzkumná potvrzení toho, že 

zvládání roztroušené sklerózy se velmi podobá tomu, jak se lidé v obecné rovině vypořádávají 

se stresem jako takovým – tedy, že pozitivní přivykání nastalé životní situaci je typicky 

spojeno s na problém zaměřeným copingem, zatímco v případě využívání copingových 

strategií, jakými jsou například na emoce zaměřený coping, nebo vyhýbání (útěk), vedlo nikoli 

ke zvládání životní situace, ale naopak k navýšení projevů symptomů spojovaných 

s onemocněním (Siegert & Abernethy, 2005, str. 472). 

Ve výzkumných statích jsou pak kromě copingových strategií sledovány souvislosti 

roztroušené sklerózy a kvality života nemocných (Goretti, a další, 2008, str. 17). 

Tým Benedetta Gorettiho se ve své stati dále zaměřuje na zjišťování úrovně kvality 

života pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy, zároveň však také věnuje pozornost 

možným souvislostem vlivu psychologických rysů jednotlivců na volbu jejich copingové 

strategie (Goretti, a další, 2010). Goretti popisuje určitou ambivalenci ve vztahu k sobě vs. ke 

světu. Zdá se, že specifickým životním postojem u těchto pacientů je určitá bezhraničnost, 

která se promítá do různých oblastí života. Jednak ve vztahu ke svým možnostem, často 

nevnímají např. své limity, únavu, vlastní tělo a emoce. Na druhou stranu často trpí pocitem, 

že musí všechno zvládnout. 

Jsou často popisováni jako jedinci, kteří dokáží velmi silně kontrolovat své emoce, až 

tak, že sami tvrdí, že si žádné své emoce neuvědomují. Mívají tak např. špatný kontakt 

s vlastním tělem. Finlayová (2003) popisuje, jak se RS pacienti musejí v rámci adaptace na 

zvládání své nemoci a udržování ve stabilizovaném stavu učit cítit bolest a únavu, jelikož 
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nejsou zvyklí ukazovat své pocity nespokojenosti a projevovat jakékoli záporné pocity. Tento 

návyk je zřejmě tak silný, že své pocity „neprojevují ani sami sobě“. Žijí v myšlenkovém 

schématu, že svým sebeodhalením by se druhých dotkli a mohli je urazit. 

Dnes se už na základě mnoha studií ví, že příliš hodný a hypersociabilní člověk tímto 

svým postojem vlastně škodí svému zdraví. Podvědomé napětí, které generuje nekritická 

sociální flexibilita pocházející z intropunitivního zaměření osobnosti se společně s 

neodreagovanou frustrací a agresivními sklony často somatizuje (Korotkov, 2008; Kohoutek, 

2007). 

Nejasným zůstává důvod, proč autoimunitními nemocemi trpí ve většině hlavně ženy. 

Imunitní systém u žen je zřejmě ovlivněný jejich odlišnou hormonální stavbou, ale přesné 

příčiny odlišných imunitních reakcí jsou teprve předmětem výzkumů. Nicméně se už ví, že 

zvýšená imunoreaktivita u žen je dvojstranný meč, který poskytuje lepší ochranu proti 

infekcím, ale může vést ke zvýšené autoreaktivitě a tím přispět k indukci autoimunity 

(Zandman-Goddard, Peeva, & Shoenfeld, 2007).  

 

2.4.2. Symptomatická patopsychologie pacientů s RS 

Na agresivitu coby osobnostně psychologickou charakteristiku pacientů trpících 

roztroušenou sklerózou pak poukazují taktéž Goretti a další (2008, str. 19), u nichž se lze 

dočíst, že ve vzorku jejich respondentů bylo možné zaznamenat vyšší skóre v kategorii 

psychotických rysů, což dle jejich názoru naznačuje lhostejnost a antisociální chování, které 

mohou být spojeny právě s (potlačenou) agresivitou. 

Za možnou osobnostně psychologickou charakteristiku typickou pro pacienty trpící 

roztroušenou sklerózou je možné považovat jejich úzkostnost, na což poukazují některé 

studie, v nichž autoři využívají dotazníky za účelem zjištění míry prožívané aktuální úzkosti, 

ale také i úzkostnosti coby osobnostního rysu konkrétního jedince; konkrétní použitý dotazník 

je STAI (Bruce, Hancock, & Anrnett, 2010, str. 223). 

Dle Feinsteina je možné u jedinců trpících roztroušenou sklerózou v rovině klinické 

detekovat následující typické charakteristiky (Rosti-Otajärvi, 2012): 

 Depresi 

 Apatii 
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 Labilitu 

 Euforii 

 Anosognózii 

 Dezinhibici 

 Nevhodné chování 

 Osobnostní změny 

Nejčastějším psychiatrickým symptomem RS je deprese, kde se počítá s rizikem 

výskytu v průběhu života 50 %. Specifickým rysem depresivity u RS je spíše zvýšená 

iritabilita a pocity frustrace, na rozdíl od pocitů viny, které se typicky nacházejí u 

depresivních jedinců bez RS (Krasulová, Blahová Dušánková, & Havrdová, 2009). Existuje 

také signifikantně zvýšené nebezpečí suicidálního chování, dokonce 7,5krát vyšší než u běžné 

populace (Blahová Dušánková, 2014). Korekce těchto symptomů by se měla skládat jak 

z podávání antidepresiv, tak z nasazení psychoterapie. 

Jak uvádějí zmínění autoři (Krasulová, Blahová Dušánková, & Havrdová, 2009), 

úzkostnost trápí cca 25 % pacientů s RS: „Zvýšená komorbidita depresivních a úzkostných 

poruch u RS je spojena se zvýšeným výskytem myšlenek na sebepoškození, s větším množstvím 

somatických stesků a o poznání většími obtížemi v sociální oblasti.“ 

Prevalence kognitivních poruch u pacientů s RS je udávána v rozmezí 40–50 % se 

značnou variabilitou tíže i typů. Kognitivní dysfunkce u RS se typicky projevuje ve 

zpomalení rychlosti zpracovávání informací. Častěji u této populace než ve srovnání s běžnou 

populací se setkáváme se zhoršenou výbavností, s narušenou komplexní pozorností a vizuální 

prostorovou schopností, s deficitem verbální i neverbální pracovní paměti, ale také 

s poruchami exekutivních funkcí, kam můžeme zařadit poruchy abstraktního a pojmového 

uvažování, resp. řešení problémů (Krasulová, Blahová Dušánková, & Havrdová, 2009). 

Dříve se ve spojitosti s roztroušenou sklerózou často popisovaly záchvaty euforie, 

které se už dnes vyskytují výrazně méně cca u 2% pacientů. Příčina těchto výrazných euforií 

byla nalezena v atrofiích a lézích částí frontálních laloků, bazálních ganglií a limbického 

systému, k čemuž mohlo docházet v pokročilém stádiu neurodegenerace. Díky dnešní léčbě 

ubývají i tyto příznaky. Nicméně, „různý stupeň narušení regulace emocí je přítomen zhruba 

u 30 % pacientů s RS“, jak tvrdí Krasulová, Blahová Dušánková a Havrdová (2009). 
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2.4.3. Psychodiagnostické studie pacientů RS 

V již zmíněné studie autorského týmu Goretti a další z roku 2008. Na tomto místě je 

možné s využitím dané stati hovořit o některých diagnostických metodách, jež jsou ve 

výzkumné praxi pacientům s diagnózou roztroušené sklerózy administrovány. Konkrétně je 

možné zmínit následující (Goretti, a další, 2008, str. 17): 

 Beckova subjektivní stupnice deprese (Beck Depression Inventory) 

 STAI (State-Trait Anxiety Inventory) 

 Eysenck Personality Questionnaire 

 COPE (Coping Orientation for Problem Experiences) 

 MSQOL (Multiple Sclerosis Quality of Life Questionnaire) 
 

Žádný z uváděných diagnostických nástrojů není specificky orientován na detekci 

agresivity u zkoumaných osob, je zde ovšem opět zmíněn nástroj zjišťování copingových 

strategií pacienta a také dotazník orientovaný na zjišťování úrovně kvality života nemocných. 

Psychodiagnostikou vzorku odpovídajícímu populaci pacientů trpících roztroušenou 

sklerózou se ve svém příspěvku zabývají také například Fishman a další (2004, stránky 350-

356). Autoři příspěvku ve své výzkumné činnosti využívají následující psychodiagnostické 

nástroje (Fishman, Benedict, Bakshi, Priore, & Weinstock-Guttman, 2004, stránky 351-352): 

 NPI 

 NEO-PI (NEO Personality Inventory) 

 BDI (Beck Depression Inventory) 

 CES-D (Center for Epidemologic Studies-Depression Scale) 

 EDSS (Expanded Disability Status Scale) 

 MS Neuropsychological Questionnaire 

 NPI Caregiver Distress Index 

 

Výše uváděný výčet diagnostických metod zaměřených přímo na nemocné pacienty 

tak poskytuje dobrý obrázek o tom, jak komplikovanou záležitostí vlastně roztroušená 

skleróza je a z jakých pohledů psychologické povahy je nutné na ni u pacientů nahlížet. 

Kromě osobnostních dotazníků jsou tak u jedinců s diagnózou roztroušené sklerózy taktéž 

využívány diagnostické nástroje zaměřené na detekci deprese a případných dalších 

souvislostí. 
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Navíc z výčtu též vyplývá, že ačkoli je hovořeno o psychodiagnosticky orientovaných 

studiích, nelze tyto zcela oddělit od neurologického (tedy medicínského) pohledu na danou 

problematiku. 

Poslední uváděný fakt potvrzují též tuzemské medicínské zdroje, v nichž se lze 

například dočíst, že: „Péče o nemocné s roztroušenou sklerózou je soustředěna do center pro 

léčbu roztroušené sklerózy a vyžaduje multidisciplinární spolupráci různých profesí s 

klíčovou rolí specializovaného neurologa“ (Vališ & Pavelek, 2017, str. 253). Pod pojmem 

„péče“ je v dané situaci nutné si představit nikoli pouze například asistenci nemocným, ale 

právě také diagnostiku, bez níž by nebylo možné pacientům poskytovat takovou péči, jakou 

jejich aktuální zdravotní (fyzický i psychický) stav vyžaduje. 

To potvrzují také Vališ & Pavelek (2017, str. 254), kteří jedním dechem dodávají, že: 

„Práce těchto center je multidisciplinární, zahrnuje jak klinické obory (neurologie, urologie, 

psychiatrie, psychoterapie, rehabilitace), tak pomocné metody morfologické a funkční 

diagnostiky.“ 

 

2.5. Konzervativní léčba RS a moderní přístupy 

V současné době již není situace pacientů s touto diagnózou tak fatálně kritická, jako 

tomu bylo ještě v 90. letech 20. století (Kolář, 2009). Neznamená to však, že je nemoc plně 

léčitelná, resp. vyléčitelná. Moderní medicína se ale v posledních letech posouvá mílovými 

kroky ve zpomalování neurodegenerativních procesů zvláště skrze farmakologické zásahy do 

imunitních procesů. Roztroušená skleróza mozkomíšní se díky tomu zařadila mezi 

onemocnění, která se učíme udržovat ve stabilizovaném stavu – tzn. prodlužujeme fáze 

remise a extrémně specializovanými zásahy do kaskády imunitních reakcí zpomalujeme 

progresi tak, abychom oddálili příchod relapsu onemocnění a snížili jeho závažnost (Piťha, 

2013). Dnes již tedy nutně nemusí znamenat zásadní snížení životní úrovně, omezení 

pracovní disponibility a invaliditu. 

Velmi důležitá je v souvislosti s úspěšností profylaxe stavu pacienta včasná 

diagnostika – pro minimalizaci negativních důsledků progresu neurodegenerace. Při zjištění 

probíhající ataky, čili vzplanutí choroby v podobě akutně probíhajícího zánětu na axonech 

neuronů v CNS (konkrétně ve struktuře Schwannovy pochvy) jakožto důsledku chyby 

imunitní autotolerance vůči myelinu, je nutné zaléčení kortikosteroidy, které mají 
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imunosupresívní účinek a potlačí v těle zánět a nežádoucí autoagresivní reakce vlastních 

imunitních buněk (Horáková, 2016). Podávání vysokých nebo pravidelných dávek kortikoidů 

má však mnohá rizika a vedlejší účinky, včetně akutních úzkostí (Rudolf & Malý, 2011). Před 

zahájením kortikoterapie je „důležitá … i znalost psychiatrické osobní a rodinné anamnézy, 

protože vysoká dávka kortikosteroidů má potenciál indukovat těžkou depresi i psychotickou 

epizodu“ (Krasulová, Blahová Dušánková, & Havrdová, 2009). 

Následuje léčba širokou škálou pomocných terapií, které mají za cíl v zásadě dvě 

oblasti: obnovit funkčnost relapsem postiženým axonům a zároveň vést pacienta ke změně 

životního stylu. Jedná se předně o fyzioterapii a rehabilitaci pohybových, příp. 

senzomotorických disfunkcí (Řasová, 2007).  

Často opomíjený kognitivní deficit se vyplatí ošetřit indikací kognitivního tréninku. 

Jak uvádí Krasulová, Blahová Dušánková a Havrdová (2009), „rehabilitace kognitivních 

funkcí sleduje spíše kompenzaci než léčebný, nápravný přístup. Cílem je zvýšit pacientovo 

pracovní či psychosociální fungování využitím zachovaných kompetencí.“ Význam 

kognitivního tréninku roste spolu se snahou udržet nemocné co nejdéle aktivní v pracovním 

procesu, neboť to má výrazný dopad na jejich sociální status a kvalitu života. 

Psychiatrická farmakoterapie je nepostradatelná v mnoha případech symptomů 

zmíněných v podkapitole 2.4.2., zvláště při těžších depresích, případně v komorbiditě 

s anxietou, popř. při psychotických stavech. Nejčastěji jsou aplikovaná antidepresiva (SSRI, 

IMAO, SNRI, NaSSA) a ve výjimečných indikacích se podávají i antiepileptika či 

antipsychotika. 

Zásadní vliv na další rozvoj choroby má stres a již zmíněný životní styl, kde se velmi 

uplatní psychoterapie při procesu akceptace choroby a vyrovnání se s ní, při vedení ke změně 

postojů a profylaxi nových návyků (change management). Je proto téměř kardiální, aby se 

nemocní nasměrovali k přehodnocení svých životních stereotypů, včetně náhledu na 

rovnováhu ve svých vztazích, na regulaci pracovní zátěže a častého workoholismu a 

v neposlední řadě na zavedení rytmu do života – speciálně na pravidelný, kvalitní a 

dostatečně dlouhý spánek (Kubala Havrdová, 2009). 

Moderní medicína přichází na pomoc se silnou zbraní – s tzv. biologickou léčbou. 

Tato farmakoterapie je součástí širokého spektra nových léků na autoimunitní onemocnění 

nebo např. rakovinu a nazývá se též imunoterapie, jelikož mechanismus jejího účinku cílí 

přímo na konkrétní imunitní pochod. Využívá k tomu uměle vyrobené molekuly, které jsou 
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přirozenou součástí biochemických procesů v imunitě organismu a tím tělu pomáhá zvýšit či 

dostat do rovnováhy jeho vlastní sebeobranné mechanismy (Menkes, Sarnat, & Maria, 2011). 

Účinné látky používané v biologické léčbě se nazývají imunomodulátory nebo modifikátory 

imunitní odpovědi. Většinou jsou to látky, které si lidské tělo normálně vyrábí. Modifikátory 

imunitní odpovědi jsou schopné blokovat nežádoucí imunitní procesy, v případě roztroušené 

sklerózy blokují T-lymfocyty v útocích na myelinový obal axonů neuronů v CNS (Pavelek, 

Krejsek, & Vališ, 2016; Dufek, 2014). 

Nejnovější výzkumy hledají souvislosti mezi neurodegenerativními záněty a 

mikrobiomem konkrétního jedince. Mikrobiomem se označuje střevní mikroflóra osidlující 

trávicí soustavu člověka. V lidském střevě žije až 10 krát více bakterií, než je buněk vlastního 

těla hostitele (10
13

), a jejich variabilita je kolem 500 různých druhů (Guarner & Malagelada , 

2003). Tato mikroflóra se kromě účasti na trávení podílí i na dalších nečekaných procesech. 

Zjistilo se totiž, že svými metabolickými produkty ovlivňuje imunitní systém. Výzkumy 

z posledních let sledovali imunomodulační schopnosti těchto produktů a jejich regulační vliv 

spjatý s protizánětlivými nebo imunosupresivními účinky (Maslowski & Vieira, 2009; 

Vinolo, Rodrigues, & Hatanaka, 2011; Johnson, Jones, & Cobb, 2015; Dasgupta, Erturk-

Hasdemir, & Ochoa-Reparaz, 2014). Podle nedávných výzkumů se na preklinických 

modelech (myších) potvrdilo, že mikrobiom ve zdravém střevě produkoval takové 

imunoglobuliny (protilátky), které se nejen dokázaly dostat přímo do mozku přes 

hematoencefalickou bariéru, ale které hlavně dokázaly zastavit autoimunitní zánět v CNS 

(Rojas, a další, 2019, stránky 610-624). V této oblasti se očekávají další objevy a základ pro 

budoucí úspěšnou léčbu roztroušené sklerózy. 
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3. Agrese a agresivita 

Agrese jako pojem popisuje takové formy chování, které mají za cíl někoho záměrně 

poškodit nebo mu ublížit. Jako taková ale nemusí nutně znamenat negativní projev v chování; 

existují situace a formy agresivních postojů, které mohou mít i sociálně žádoucí efekt, 

například v případě překonávání překážek k vytčenému cíli (Harsa, 2008). 

Agresivita je predispoziční vlastností osobnosti jednat a chovat se agresivně. Je 

podmíněná dědičnými determinanty (temperament, biochemické faktory v CNS), kognitivně 

(imitačním učením) a dalšími psycho-sociálními faktory (Praško & Látalová, 2013). Jak uvádí 

Sejčová (2001, str. 19), agresivita je tendencí člověka k nepřátelskému, útočnému až 

destruktivnímu jednání směrem k objektu nebo vůči sobě, která se realizuje činy agrese. 

Jakožto osobnostní rys se může projevovat jednak sklonem k útočnosti a projevy nepřátelství, 

ale také přílišnou kompetitivností, expanzívností a sebeprosazováním. Podle Študenta (1989), 

jedinec s vyšší mírou agresivity bude mít vyšší tendenci v různých situacích volit agresivní 

formu chování. Častou příčinou nebo spouštěčem takového chování může být frustrace 

(Harsa, 2008). 

Janošová a další (2016) upozorňují, že agrese je poměrně složitým konstruktem, který 

má svou historii a váže se k němu rozmanitý výklad. U jednotlivých autorů zabývajících se 

zkoumáním agrese mohou být její vymezení, charakteristika a šíře pojetí rozdílné. 

Zkoumání agrese je z hlediska datace možné situovat již do období života Sigmunda 

Freuda, který ve svém přístupu k danému fenoménu v životě člověka přistupuje na základě 

přesvědčení, že agrese: „vzniká, je-li jedinci bráněno v uspokojování jeho libidinózních 

tužeb“ (Miller, 1941, podle Plháková, 2006, str. 164). Freudovu ranou teorii agrese pak v roce 

1939 přetvářejí Dollard a Miller, kdy tito neobehavioristé vydávají dílo Frustrace a agrese, v 

němž přetvářejí Freudův předpoklad na takzvanou frustračně – agresivní hypotézu znějící 

následovně: „Výskyt agrese vždy předpokládá existenci frustrace, a naopak, existence 

frustrace vždy vede k určité formě agrese“ (Plháková, 2006, str. 165). 

Říčan s Janošovou (2010) uvádějí, že vždy existovala tendence silnějších určitým 

způsobem omezovat, zastrašovat či ubližovat těm, kteří se projevují jako slabší jedinci. Jak 

potvrzuje Látalová (2013), agrese je jevem spojeným s člověkem od nepaměti. Navíc se jedná 

o fenomén velice široce rozšířený, a to i v současných tzv. „vyspělých“ societách.  
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Není logické očekávat, že by tendence k agresivitě slábla, jelikož vzájemná komparace 

na škále silný – slabý mezi lidmi funguje prakticky při každé interakci. Spíše lze diskutovat 

nad kultivací těchto tendencí a sledovat, jestli, jak a v čem se energie kumulovaná stresem, 

hostilitou nebo frustrací realizuje, nebo zdali nedochází k jejímu nezdravému zadržování. 

Smyslem této práce je se specificky zaměřit na uchopení agrese potažmo agresivity 

jako prostředku vnitřní kompenzace tlaku, který na jedince doléhá jak z vnějšího, tak 

z vnitřního (intrapsychického) prostředí, a který shrnujeme, ve shodě s definicí Kebzy a 

Šolcové (2003), pod pojmem chronický stres. 

Míříme tak k fenoménu autoagresivity jako k jedné z možností agresivně laděných 

projevů jednotlivce, a zároveň k pojmu sebedestrukce, resp. sebedestruktivita, který s 

autoagresivitou taktéž souvisí.  

Takzvané autoagresivní mechanismy člověka a využívání různých copingových 

strategií za účelem redukce agresivních impulsů jsou tím pádem plynulým rozvinutím 

základní myšlenky této práce. V tomto ohledu chci pak na autoagresivitu nahlédnout v 

paralelním pojetí autoimunity, o níž bylo hovořeno v první kapitole diplomové práce. 

 

3.1. Teorie agrese 

Podle Výrosta se Slaměníkem (2008, str. 268) se teorie agrese snaží: „najít společné 

vysvětlení pro všechny její typy a formy“. Agrese tedy není termínem č konceptem, který by 

šlo užít pro jedinou, zcela konkrétní situaci projevů člověka. Jedná se o jev, který může 

značně variovat co do své formy, typu i příčiny. 

O možných rozdílných přístupech k nahlížení agrese – jejího vzniku a následné 

manifestace – si lze učinit bližší představu na základě výčtu základních teoretických přístupů 

rozdílných autorů k danému fenoménu. Kučera (2013, str. 123) představuje následujících šest 

základních teorií, snažících se tento jev vysvětlit: 

 Agrese jako instinkt (aggression as fighting instinct, nebo biological need for 

aggression) – první z teorií, jejímž autorem je Lorenz (1966, cituji podle Kučera, 

2013) navazující v daném ohledu na Sigmunda Freuda a jeho „hydraulický model“, 

hovoří o tom, že agrese vzniká coby výsledek nahromadění energie. 
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 Frustrační teorie (frustration – aggression theory) – jejími autory jsou Dollard, Miller 

a další (1939, cituji podle Kučera, 2013), kteří zastávají názor, že agrese je u jedince 

jednou z možných reakcí na prožívanou frustraci; samotné agresivní chování dle této 

teorie je jakýmsi „ventilem“ agresivního pudu (označován jako drive); kritici druhé 

uváděné teorie však dospívají k závěru, že agresivní projev člověka ve skutečnosti 

nezpůsobuje snížení agrese, nedochází zde ke katarzi, ale často dochází k jevu přesně 

opačnému. 

 

 Kognitivní neoasociační teorie (cognitive neoassociationist aggression model) – s 

touto teorií přichází Leonard Berkowitz, který říká, že u člověka mohou averzivní 

události (kupříkladu právě frustrace, nikoli však výlučně) zvyšovat pravděpodobnost 

vyvolání agresivních projevů, a to v souvislosti s tendencí člověka reagovat na škále 

útěk versus boj právě druhou, bojovou odezvou; opakovaným epizodám projevu 

agrese pak dochází na základě uchování již zažitých reakcí v paměti jedince, jež 

mohou být v budoucnosti opětovně aktivovány. 

 

 Teorie sociálního učení (social learning theory) – autorem je Albert Bandura, jež 

tvrdí, že agrese se projevuje jakožto výsledek sociální nápodoby určitého vzoru 

chování jedince; vzorovými modely agresorů se tak pro děti mohou stávat například 

jejich rodiče, nebo třeba postavy, s nimiž se jedinec setkává nepřímo, skrze televizní 

obrazovku; zásadním prvkem ovlivňujícím to, zda si pozorovatel agresivní chování 

svého vzoru osvojí a sám jej dále projevuje, je pak reakce okolí na agresivní projevy 

modelu, tedy zda je tento za své chování trestán či naopak odměňován. 

 

 Teorie transferu excitace (excitation – transfer theory) autora Dolfa Zilmanna – tento 

tvrdí, že agrese může vznikat v důsledku vysoké celkové míry nabuzení organismu 

(takzvaného arousalu), k němuž v určitých situacích u člověka dochází. 

 

 Integrativní pohled (integrative framework) – zastánci tohoto pohledu na agresi jsou 

například Anderson, Deuer a DeNeve (1995), nebo Lawrence a Green (2005), kdy 

poslední dva zmiňovaní autoři se domnívají, že vznik agrese je podmiňován řadou 

faktorů, z nichž nejdůležitějšími jsou osobnostní dispozice/individuální tendence 

jednotlivce a konkrétní situace, v níž se tento ocitá (tedy zároveň i kontext jeho 

aktuálního fungování). 
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Na poslední zmiňovaný trend ve vývoji teorií agrese, jak upozorňuje Kučera (2013, 

str. 123), v němž jsou zdůrazněny jednak osobnostní předpoklady konkrétní osoby, ale 

zároveň také situační faktory její aktuální situace, lze navázat zmínkou o některých zásadních 

okolnostech, jejichž působením dochází ke zvyšování pravděpodobnosti agresivních projevů 

u jednotlivce – konkrétně se jedná o: 

 Provokaci 

 Bolest 

 Frustraci 

 Agresivní naladění (popřípadě afekt) 

 Nepohodu 

 Špatnou náladu 

 Stres 

 Excitaci 

 Vysokou teplotu prostředí 

 Působení chemických látek (typicky lze hovořit například o alkoholu) 

 Nízkou glykemii 

 Vysokou hladinu testosteronu 

 Nízkou hladinu serotoninu 

 A některé další 

 

3.2. Koncepty agresivity 

Kromě velkých teoretických přístupů k agresi a agresivitě člověka je možné v odborné 

literatuře nalézt taktéž informace o konceptech agresivity na základě jejích možných typů.   

Agresi lze definovat jakožto: „nepřátelské, zraňující nebo destruktivní chování, často 

způsobené frustrací“ (Látalová, 2013, str. 10). Podobné chování pak může být projevem 

individuálního jednotlivce, ale také celé skupiny osob. V uváděné definici tak, jak je 

předkládána autory, se tedy zrcadlí informace uváděná již v rámci teorií agrese, tedy že agrese 

bývá často propojena s pocity a prožíváním frustrace. Příčiny agrese mohou být různé a lze o 

nich hovořit jakožto o multifakoriálních (Látalová, 2013). 
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Frustrace je termínem označujícím psychický stav, který nastává v případech, kdy je 

konkrétní osobě znemožněno uspokojení její aktuální potřeby, popřípadě dosažení jí 

stanoveného cíle. Při dlouhodobém působení přechází stav frustrace do deprivace 

doprovázené pocity, jakými jsou ztráta smyslu života, marnost, nebo také prázdnota. Agrese 

je považována za aktivní typ možné frustrační reakce (Paulík, 2017). 

Agresivita je pak definována jako rys osobnosti člověka, který je charakterizován jako: 

„relativně perzistentní pohotovost nebo predispozice konat agresivně v různých typech 

situací“ (Berkowitz, 1993, podle Výrost & Slaměník, 2008). Jednoduše lze tedy agresivitu 

pojímat jako sklon k agresivnímu jednání v mnohočetně opakovaném podání. Na rozdíl od 

agrese je pojem agresivity v odborných zdrojích vztahován nikoli pouze na člověka, ale je 

také užíván ve vztahu k jiným živočišným druhům, k popisu jejich chování (Látalová, 2013). 

Lidská agresivita se dle Látalové (2013, str. 11) může prezentovat hned v několika 

odlišných rovinách, kterými jsou:  

 Agresivita verbální 

 Agresivita fyzická 

 Agresivita psychická 

 

Kromě výše uváděných typů agresivních projevů je možné v odborné literatuře 

vysledovat celou řadu dalších možných kategorizací agrese. Výrost se Slaměníkem (2008) 

např. hovoří o tom, že agrese může nabývat podoby obranné či útočné; dle jiného kritéria lze 

ovšem hovořit také o agresi přímé či naopak nepřímé – obojí dělení je tvořeno na základě 

kritéria způsobu či techniky manifestované při ubližování buď druhým lidem či náhradnímu 

subjektu ze strany agresora. 

Jak Výrost a Slaměník (2008) pokračují, z příčinného (kontextuálního) hlediska je 

možné rozlišovat agrese afektivní či instrumentální, o nichž se taktéž hovoří jakožto o agresi 

reaktivní (afekce) či proaktivní (instrumentalita). 

Předmětem dalších kapitol textu však nebude šikana coby jeden z možných případů 

sociálně prožívané agresivity, ale spíše jiné možné typy agresivních projevů spadající do 

některé z kategorií na základě zmiňovaných kritérií (tedy do kategorie reaktivní, proaktivní, 

fyzické, verbální, přímé či nepřímé agrese). Zejména pak budou tyto možnosti nahlíženy v 
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souvislosti s případnou autoagresivitou projevovanou člověkem, a to zejména osobami 

trpícími autoimunitním onemocněním. 

Propojení teoretických poznatků o agresivitě tak, jak byly a budou nastíněny ve třetí 

kapitole, bude provedeno zejména v rámci empirického šetření v druhé části diplomové práce. 

 

3.3. Autoagresivita 

Dle Látalové (2013) lze odhadem stanovit, že ročně na následky projevů 

interpersonální agrese zemře téměř 1,5 milionu lidí na celém světě a do těchto statistik nejsou 

navíc započítávány ozbrojené konflikty; obětí násilných zážitků, které podobnou událost 

přežily, je pak ještě o poznání více. Další statistické údaje mezilidských agresivních projevů 

pak hovoří následovně: „Celoživotní prevalence (výskyt) impulzivní agrese se odhaduje na 

7,3 %. Každý pátý muž a každá druhá žena jsou alespoň jednou v dospělosti vystaveni 

fyzickému násilí“ (Látalová, 2013).  

Z uváděných informací tak lze vyvodit závěr, že agrese (ať již si to člověk je ochoten 

připustit či nikoli) je poměrně běžnou součástí života a fungování člověka. V rámci interakce 

s druhými lidmi je možné počítat s vysokou pravděpodobností setkání se s agresivními 

projevy druhých. 

Poněkud odlišnou problematikou, než je agresivita projevovaná vůči druhým osobám 

(tedy navenek), je pak ovšem téma agrese projevované vůči sobě samotnému. V podobných 

případech lze hovořit o fenoménu autoagrese, o níž bude pojednáno později. 

Agrese se může projevovat dvěma základními směry, kdy jeden z nich je označován 

za extrapunitivní – při něm je agresivní reakce směřována na druhé lidi či okolí jedince, 

druhým pak je agrese intropunitivní – v podobných případech je agresivní projev osoby 

směřován nikoli k druhým, ale na sebe sama (Paulík, 2017). Uváděná kategorizace je dělením 

agresivních projevů na základě jejich cíle (Látalová, 2013). 

Právě intropunitivní reakce lze považovat za manifestace autoagrese a tedy i 

autoagresivity člověka.  

Autoagresi odborná literatura definuje coby: „…namíření agrese jedince vůči sobě 

samému“ (Martínek, 2015, str. 24). Projevy autoagrese jsou pak odborníky rozebírány 
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zejména ve dvou jejích rovinách, z nichž jedna je slučitelná se životem, zatímco druhá jej 

(někdy dokonce neodvratně) přímo ohrožuje. Těmito dvěma rovinami jsou sebepoškozování a 

suicidální chování (Martínek, 2015). 

Sebepoškozování je autoagresivním chováním/jednáním, které se může manifestovat 

celou řadou konkrétních variací. O některých základních se ve své knize zmiňuje například 

Martínek (2015, str. 24), který uvádí, že sebepoškozující jedinci mohou vykazovat kupříkladu 

následující projevy v chování:  

 Píchání sebe sama ostrými předměty 

 Rozdírání kůže 

 Řezání se na zápěstí 

 Vytrhávání vlasů (z hlediska psychiatrického se jedná o diagnózu trichotilomanie) 

 Masivní okusování nehtů a nehtových lůžek (v psychiatrické rovině se jedná o 

diagnózu onychofagie) 

 

Paralelně lze autoagresivitu tak, jako tomu bylo v případě agresivity, od autoagrese 

odlišovat tak, že na autoagresi bude nahlíženo jako na chování nebo čin, zatímco na 

autoagresivitu bude pohlíženo jakožto na osobnostní rys člověka, který se projevuje 

dlouhodobě, v různých situacích jako reakce na podněty rozličného původu a intenzity. 

 

3.4. Sebedestruktivita 

Sebedestruktivní projevy jedince mohou být spojovány s depresivními stavy, které 

tento zažívá (Miovský, Čermák, & Chrz, 2010). Kromě deprese však je sebedestrukce taktéž 

pojmem, který je do značné míry svázán s agresí a agresivitou. 

Fischerová-Katzerová s Češkovou-Lukášovou (2007) v daném ohledu upozorňují na 

fakt, že pokud se agresivní tendence nemá možnost „ventilovat“ směrem ven, tedy vůči 

druhým osobám (kdy například verbálně je možné o podobném ventilu uvažovat v rovině 

naříkání, obviňování či vzbuzování pocitu viny u jiných lidí) či obecně okolí, může dojít k 

tomu, že se nakonec obrátí proti samotnému člověku; tento začne sám sebe trestat a dochází u 

něj k rozvoji sebedestrukčních tendencí. Autorky navíc ve svém textu taktéž opětovně 

potvrzují, že podobné tendence se často rozvíjejí u osob trpících depresivní poruchou. 
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Z výše uváděných informací tak lze vyvodit, že sebedestrukce je termínem 

označujícím chování, jímž člověk ničí sebe sama. Taková chování je možné považovat za 

formu autoagrese tak, jak byla představena v podkapitole 3.4. výše. K sebedestrukci tedy 

dochází na základě procesů sebepoškozování jedince, kdy konkrétní podoba sebepoškozování 

může nabývat různých podob, z nichž jednou je také právě poškozování (destrukce) vlastních 

tělesných tkání označovaná v angličtině termínem self-mutilation, která je výsledkem 

přímého a záměrného chování jedince (Favazza, 1999, podle Kriegelová, 2008). 

U charakteristických příznaků sebepoškozování lze zcela jasně spatřovat shodnost 

znaků jeho projevů s těmi, které byly krátce naznačeny v souvislosti s autoagresivními 

projevy jedince. Dle ošetřovatelských diagnóz je možné na sebepoškozování člověka 

usuzovat z následujících příznaků pozorovatelných na pacientovi či v jeho manifestovaných 

projevech (Herdman & Kamitsuru, 2016, str. 377): 

 Odřenin 

 Sebepokousání 

 Zaškrcování části těla 

 Řezných ran na těle 

 Úderů 

 Polykání škodlivých látek 

 Inhalace škodlivých látek 

 Vkládání předmětů do tělesných otvorů 

 Dloubání do nezhojených ran 

 Škrábanců na těle 

 Vlastnoručně způsobených popálenin 

 Odsekávání částí vlastního těla 

 

3.5. Vymezení autoagrese, sebedestruktivity a sebepoškozování 

Mluvíme-li obecně o agresivitě namířené vůči sobě samému, můžeme zmínit 

následující poznatky. U některých rozvinutých psychických poruch se může sebedestruktivita 

projevit zcela otevřeně jako přímé fyzické sebepoškozování, zpravidla však jako chování 

nevědomé, nezáměrné, popř. nucené; hovoříme pak např. o psychotických automutilacích 

(Koutek & Kocourková, 2003). Známé jsou také formy sebepoškozování jako u mladistvých 
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jedinců. „Sebepoškozování je jednou z forem autoagrese, charakterizované jako záměrné 

ubližování vlastní osobě, bez vědomé sebevražedné motivace. Může mít různé formy, 

nejčastější je pořezávání se rukou a popálení se“ (Hort, Hrdlička, Kocourková, & Malá, 

2000). 

Podle slovníku Strmeně a Raiskupa (1998), definice sebepoškozování, sebemutilace 

nebo sebedestrukce je vymezována jako nutkavé chování manifestující potřebu na sebe 

strhávat pozornost, popř. uniknout z neřešitelné situace. Sillamy (2001) hovoří o 

sebedestrukci v souvislosti se sebetrestáním, kdy speciálně silní melancholici dramatizují i 

svá nejlehčí provinění a cítí se pak odpovědní za neštěstí druhých lidí. S následným vnitřním 

tlakem se vyrovnávají v extrémní verzi sebemrzačením. V klinické praxi jsou popisovány 

různé nevědomě motivované nutkavé mechanismy, kdy např. „jedinec prožívá dysforii či 

tenzi a sebemutilace, často pak sebepořezání (wrist cutting syndrome), vede k úlevě a 

k opakování tohoto jednání“ (Koutek & Kocourková, 2003, str. 74). 

Hledám-li ale spojitost s fenoménem autoimunity, jsou zde však podstatné rozdíly: 

v diskutované paralele s autoagresivitou nejde o jev záměrný a vědomý – nejde tedy o 

sebepoškozování ve zmiňovaném slova smyslu. 

Tendence k ubližování sobě samému mají např. někteří lidé s mentální retardací; jejich 

chování můžeme brát jako způsob komunikace. Vágnerová (2002) např. uvádí, že když tluče 

dítě hlavou o zem, upoutá pozornost mnohem rychleji než jakýmkoliv jiným způsobem. 

Mentálně postižení mají tendenci vyžadovat rychlé reakce a bezodkladné dosažení jejich 

aktuálních potřeb. A pokud tento způsob bude účinný, ovlivní to pravděpodobně jeho další 

nebo jemu podobné využití. 

Podobným způsobem může být i agrese namířená proti sobě u autistů pokusem o 

komunikaci s okolím. Někdy je to způsob vyjádření nesnesitelného napětí nebo úzkosti, 

obrana ve stresující situaci. Také tato reakce souvisí se zhoršenou schopností odlišit sebe od 

svého okolí. V souvislosti s poruchou autistického spektra se také hovoří o snížené hranici 

bolestivosti (Schopler, 1997). 
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3.6. Autoagresivní mechanismy 

V předkládané práci však není cílem předložení poznatků o autoagresivitě na 

fyziologické či biochemické úrovni organizmu, dané problematice se text věnuje na úrovni 

behaviorálních (tedy pozorovatelných) projevů člověka. Z tohoto důvodu nebude 

autoimunitnímu onemocnění coby projevu autoagrese organismu vůči sobě samému dále 

věnována pozornost. Mechanismy autoagrese budou vztahovány právě pouze k chování 

člověka. Situace, kdy systém mechanismů bránící poškozujícím faktorům ohrožovat 

organizmus, známý jako imunita, nedokáže dost dobře zabránit sebepoškozujícím – 

autoagresivním – vlivům působícím na organizmus (Jílek, 2014), budou v dalších částech 

textu opomíjeny. 

Základem chování vyúsťujícím v autoagresivní projevy bývá zpravidla vysoké vnitřní 

napětí prožívané člověkem, za jehož vznikem lze nalézat širokou škálu podnětů, jež jedince k 

těmto návykům vedou (Martínek, 2015). Specifickým případem je pak situace, kdy se osoba 

projevuje autoagresivním způsobem z důvodu snahy přináležet k určité skupině osob, „partě“, 

která má podobné rituály ve zvyku (Martínek, 2015). Sociální nátlak coby příčina 

autoagresivních projevů bude pro účely předkládaného textu opomíjen a pozornost bude 

zaměřena na mechanismy autoagrese, které nejsou primárně sociálně podmíněny. 

Uváděné napětí, které osoba pociťuje, je v případech, kdy neexistuje reálná možnost 

jeho ventilace jiným (méně poškozujícím či dokonce funkčním) způsobem, obráceno proti té 

samé osobě, která jej zažívá. O možných variantách projevů autoagrese bylo hovořeno již v 

podkapitolách 2.4. a 2.5. textu dříve. 

 

3.7. Copingové strategie 

Anglické slovo cope je do českého jazyka možné překládat výrazy „vyrovnávat se s 

něčím“, nebo také „zvládat něco“; samotný pojem copingu pak přináší Abraham Maslow 

(Baštecká, 2005). 

V podstatě lze o copingových strategiích hovořit jakožto o chování člověka, které 

tento využívá (aktivuje) za účelem snah zvládání požadavků, které jsou na něj kladeny jeho 

okolím  (Baštecká, 2005). 
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Coping je fenomén, který jasně naznačuje, že na člověka mohou být v určité chvíli či 

životní situaci kladeny tak vysoké nároky, že je nutné pro jejich zvládání začít využívat určité 

specifické projevy chování tak, aby bylo pro danou osobu vůbec možné pod tlakem těchto 

nároků fungovat. Copingové strategie tedy napomáhají ke zvládání zátěžových situací. V 

daném ohledu tak lze hovořit o stresu coby výrazu pro zátěž působící na člověka (Plamínek, 

2013). 

Plamínek (2013) zmiňuje, že jedním z významů anglického označení stress je (mimo 

další) taktéž napětí. V návaznosti na zmínku o podstatě autoagresivních mechanismů a jejich 

fungování tak lze uvést, že stres je označením pro prožitky velkého vnitřního napětí; 

autoagrese pak může být jednou z možných odpovědí člověka na podobné napětí a jím 

vyvolávanou zátěž. 

Pro to, aby nedocházelo v každém případě zážitku vysokého vnitřního pnutí člověka 

automaticky k agresivním projevům (ať již vůči druhým, okolí či sobě sama) je možné 

využívat právě copingových strategií. Tyto představují možnou reakci na pociťované vnitřní 

pnutí a v krátkodobém časovém horizontu tak člověku nabízejí méně ohrožující varianty 

možného zvládání stresujících podnětů. Copingové strategie jsou tedy považovány za způsob 

zvládání zátěže u člověka (Baštecká, 2005). V případě projevů autoagresitvních projevů jako 

je sebepoškozování apod. jsou pak copingové strategie považovány za vhodnou variantu 

alternativních způsobů chování (Kriegelová, 2008). 

Copingových strategií, k nimž se může jedinec uchýlit, byla popsána celá řada. V 

dalších odstavcích tak budou tyto alespoň stručně představeny: 

 Strategie zaměřené na problém 

 Strategie zaměřené na emoce 

 

Vzhledem k tomu, že již byl objasněn vztah mezi stresem a možnými autoagresivními 

projevy jedince, je možné pro výčet konkrétních copingových strategií, jež lidé aplikují do 

praxe, využít například práce autorů Jankeho a Erdmannové, kteří sestavili Dotazník pro 

zjišťování strategií zvládání stresu, známý také pod označením SVF 78 (Slabý, 2017). Jejich 

test Strategie zvládání stresu, jak je dotazník označován, přeložil pro podmínky České 

republiky Josef Švancara (Kunhartová, Potměšil, & Potměšilová, 2017). 

Konkrétně se lze k SVF dočíst následující komentář: „Dotazníky SVF umožňují 

zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání 
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zátěžových situací“ (Janke & Ermannová, 2003, stránky 5-10). Janke s Erdmanovou (2003) 

rozeznávají celou řadu copingových strategií, které zároveň rozdělují do dvou velkých 

kategorií, a to na strategie pozitivní a strategie negativní. Z pozitivních autoři zmiňují:  

 Podhodnocení – vyznačuje se přisuzováním si menší míry stresu oproti ostatním 

 Odmítání viny – zdůrazňování faktu, že se nejedná o vlastní odpovědnost 

konkrétního jedince 

 Odklon – odklánění se od zatěžujících aktivit a možné preference situací 

neslučitelných se stresovým prožíváním 

 Náhradní uspokojení – obracení se směrem k pozitivním situacím a aktivitám 

 Kontrolu situace – sestává z analýzy situace a dále pak z plánování a následného 

uskutečňování jednání ve snaze o kontrolu a řešení vyvstalého problému 

 Kontrolu reakcí – zajišťování/udržování svých vlastních reakcí 

 Pozitivní sebeinstrukci – přisuzování kompetencí a schopnosti kontroly sobě 

samotnému 

 

Z negativních copingových strategií, na něž se autoři zaměřují, pak lze jmenovat 

(Janke & Ermannová, 2003, stránky 5-10):  

 Únikovou tendenci – jedná se o tendenci vyváznout ze zátěžové situace na základě 

principu rezignace 

 Perseveraci – neschopnost myšlenkového odpoutání se, neustálé opakované přemítání 

o problému či situaci 

 Rezignaci – vzdání se doprovázené pocitem beznaděje, bezmoci 

 Sebeobviňování – na jeho základě jedinec připisuje prožívanou zátěž vlastnímu 

chybnému jednání 

 

Poslední dvě zbývající copingové strategie, na něž se autoři dotazníku zaměřují, jsou 

označovány jako sociální opora a vyhýbání se; tyto v zásadě nelze řadit ani do jedné z výše 

zmíněných kategorií; zatímco coping za pomocí spoléhání se na sociální oporu tkví v tendenci 

zajištění rozhovoru, opory či pomoci pro sebe samého, vyhýbání se je definována jako 

předsevzetí jedince vyhýbat se zátěžím, zcela jim zamezit působení na vlastní osobu (Janke & 

Ermannová, 2003).  Poslední dvě možnosti tak utvářejí své vlastní kategorie (Slabý, 2017). 
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Samozřejmě je vždy vhodné, aby osoba, která užívá některou z copingových strategií 

pro redukci aktuálně zažívaného stresu volila spíše strategie pozitivního charakteru, nikoli ty, 

jež spadají do kategorie negativních přístupů ke zvládání. 

Na výše uváděný poznatek ve své knize naráží taktéž další autoři, kteří podotýkají, že 

reakce jedince na zátěžové situace mohou být nikoli vždy pouze adaptivního charakteru, ale 

existuje celá řada bezprostředních reakcí či obranných mechanismů, jimiž člověk může na 

aktuálně prožívané vysoké napětí reagovat – k takovým reakcích patří kupříkladu následující 

(Češková, Kučerová, & Svoboda, 2006, stránky 126-130): 

 Primitivní reakce – jedná s o obnažené radikály jednání, jimiž se člověk může 

projevovat v situacích elementárního ohrožení (v situaci náhlé bezmoci) 

 Panická reakce – projevuje se produkcí celé řady bezcílných, únikových až 

agresivního projevů ve chvílích, kdy je člověk ohrožován katastrofickými událostmi 

 Afektivní stupor – útlum veškerých pohybů při zachovaném vědomí 

 Patofilie (útěk do nemoci) – instinktivní reakce předstírané nemoci 

 Submise – podřízení se (převzetí role subjektu, který byl podroben) 

 Agrese – tendence řešit nastalou situaci primitivním způsobem s úmyslem zničit, 

zastrašit či zahnat ohrožující podnět 

 Substituce – nahrazování cílů těmi, jež lze považovat za přijatelné či věnování se 

úkonům, jež je možné s úspěchem dokončit 

 Sublimace – transformace nepřijatelných motivů do sociálně přijatelných aktivit 

 Kompenzace – nahrazování nedostatečné schopnosti jinou 

 Překompenzace – posun z jedné extrémně orientované pozice jedince do jiné 

 Konverze (somatizace) – duševní procesy či konflikty se manifestují coby tělesné 

příznaky 

 Rezignace – pasivní, apatický vztah k zátěži spojovaný s prožíváním pocitů bezmoci 

 Izolace – vystupňovaná forma úniku 

 Disociace – narušení jednoty prožívání (vnitřního života jedince) a jednání osoby 

(tedy jejími na venek orientovanými projevy, které jsou pro okolí pozorovatelnými 

 Simulace – předstírání neexistujícího stavu 

 Agravace – účelové zveličování 

 Fixace – v případech, kdy ve starším věku přetrvávají některé návyky charakteristické 

pro mladší věk 



52 
 

 Únik – jedná se o raný a velmi častý způsob řešení svízelných životních situací, který 

společností není hodnocen příliš negativním způsobem (jedná se o přijatelnější způsob 

řešení problémů, než je tomu například u agrese) 

 A celou řadu dalších 
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4. Metody měření agresivity 

Psychodiagnostické nástroje projektivního charakteru zde budou nejprve představeny 

na základě své největší výhody a výpovědní hodnoty z ní vyplývající, tedy na základě 

principu projektivity, jehož mechanismus aktivně podporují. Kromě osvětlení samotného 

pojmu projektivity a jeho fungování v diagnostické praxi pak bude ve druhém pododdílu 

věnován prostor ke jmenování základních projektivních metod na základě jejich výčtu a 

odborníky uznávané kategorizace.  

Poslední podkapitola pak již bude obsahovat informace týkající se konkrétních 

projektivních metod, jejich využití je možné právě ve vztahu ke snaze o zjišťování a měření 

agresivních tendencí jednotlivců. 

 

4.1. Projektivita obecně 

Projektivní psychodiagnostické metody jsou užívány zejména za účelem zjišťování 

informací o osobnosti jedince (Svoboda, 2010). V rámci snah o diagnostiku osobnosti se 

jedná o skutečně významnou a taktéž poměrně rozsáhlou skupinu testů (Pavlovský, 2009). 

Jak uvádí Gruber, Kyrianová a Fonville (2016), projektivita testů spočívá v tom, že 

tyto nabízejí účastníkovi diagnostického šetření (diagnostické situace) určitou, do různé míry 

strukturovanou, vyzývací charakteristiku – do této daná osoba „plasticky otiskuje“, tedy právě 

projikuje / projektuje svou vlastní osobnost. 

Projektivní metody bývají užívány v klinické praxi psychologických pracovníků 

(Langmaier & Krejčířová, 2006). Samotnou projekci (princip, na němž jsou projektivní 

metody vystavěny) lze definovat coby předpoklad, že: „vnitřní uzpůsobení každého jedince 

ovlivňuje jeho apercepci, promítá se do jeho reakcí a zanechává osobité stopy v jeho 

produkci“ (Pavlovský, 2009, str. 194). 

Projektivní testy tak lze v návaznosti na uváděné považovat za produktivní 

diagnostické metody s ohledem na participaci klienta. Výhodou projektivity a metod práce 

(diagnostických tesů) na ní založených je velmi nízká míra možnosti stylizace ze strany 

diagnostikovaného – k danému bodu se lze dočíst následující komentář: „hodnocený neví, 

jakou má test vyzývací charakteristiku, a dost dobře nemůže upravit svoje odpovědi“ (Gruber, 
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Kyrianová, & Fonville, 2016, str. 36). Pokud by tedy klient sebevíce chtěl (měl tendenci) jevit 

se kupříkladu z hlediska sociálního odlišným (nejčastěji pozitivnějším) způsobem, než jakým 

se má tendenci běžně manifestovat, tato jeho snaha se bude setkávat pouze s velmi malým, 

ne-li dokonce nulovým, výsledkem.  

Velký význam projektivních technik vychází z faktu, že umožňují přiblížení k jinak 

nedostupnému nevědomému pozadí, které ovlivňuje navenek projevené myšlení, emoce a 

chování jedince. Díky projekci se lze dostat k těmto obsahům skrze nepříliš strukturované 

zadání projektivní techniky (Smékal, 2012; Šípek, 2000). (Smékal, 2012) 

Z dalších výhod je pak možné jmenovat opakované předkládání projektivních 

diagnostických metod v psychologii či psychiatrii bez toho, aby byly tyto do velké míry 

zkreslovány (na rozdíl například od vědomostních či inteligenčních diagnostických metod 

aj.); navíc při administraci většího počtu diagnostických materiálů bývají právě projektivní 

metody klienty – diagnostikovanými osobami – vnímány spíše jako odlehčující, tedy méně 

náročné než jiné kategorie diagnostických metod (Gruber, Kyrianová, & Fonville, 2016). 

Na projektivitě založené diagnostické metody však s sebou přinášejí taktéž některá 

negativa či slabší stránky, s nimiž je nutné počítat. 

Jeden z takových faktorů je dán možností interpretace výsledných produktů ze strany 

diagnostika způsobem, kdy sám posuzující odborník do projevů diagnostikované osoby 

vkládá své vlastí projekce (Gruber, Kyrianová, & Fonville, 2016). Tato hrozba je samozřejmě 

o to vyšší, čím menší zkušenost s vyhodnocováním konkrétní projektivní metody 

administrátor má. 

Druhým možným negativním ovlivněním výstupu projektivní metody práce u 

diagnostikovaného jedince může být ten fakt, že právě nejasná vyzývací charakteristika na 

některé klienty působí znejišťujícím dojmem a klienti mohou její administraci prožívat s 

nelibostí, jelikož si nejsou stoprocentně jistí, „co se vlastně po nich chce“ (Gruber, Kyrianová, 

& Fonville, 2016, str. 70). 

Podobné reakce panického či negativistického charakteru (odmítání podílet se na 

plnění zadávaných úkolů) je možné očekávat například u osob s neurotickým osobnostním 

laděním (tyto se obávají), nebo například u jedinců silně úkolově orientovaných (tito si potrpí 

na jasné instrukce, deadliny apod.). 
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Materiál testových metod je však utvářen záměrně neurčitě, mnohoznačně působícím 

dojmem bez výrazné strukturace (Pavlovský, 2009). 

Jako poslední negativum, vyplývající buď z opomenutí či nedostatečných zkušeností 

zadavatele, je riziko zisku odlišných výstupů v případě rozdílné administrace projektivní 

metody (Gruber, Kyrianová, & Fonville, 2016). 

Na závěr podkapitoly je vhodné upozornit na fakt, že projektivita není totéž co 

projekce, ačkoli oba pojmy jsou v psychologii užívány. Projekce je – na rozdíl od projektivity 

v testových metodách – považována za jeden z obranných mechanismů člověka v psychické 

rovině (Vašina, 2002). Mechanismus fungování projekce spočívá v připisování vlastních, 

subjektivně prožívaných jako nepřijatelných, pohnutek objevujících se u konkrétní osoby 

druhým (Plháková, 2006). Autorem termínu projekce je Sigmund Freud, který v roce 1894 

zavádí toto označení pro způsob obrany psychiky jedince vůči prožívané úzkosti – Freud 

hovoří o mechanismu promítání vlastních potlačovaných přání, tužeb či jiných psychických 

obsahů do jiných osob (Šnýdrová, 2008). 

 

4.2. Projektivní metody – stručný přehled, rozdělení 

Metody diagnostiky založené na projekci jsou zaměřovány zejména na snahu o 

postižení osobnosti v jejích souvislostech; nejvíce je zájem psychologů při jejich užití 

orientován na dynamické složky osobnosti, mezi něž spadají oblasti motivační a emoční 

(Pavlovský, 2009).  

Dle Pavlovského (2009) je možné v případě diagnostických metod psychologie 

hovořit o celé řadě testů nejrůznějšího typu. V dalších odstavcích bude ilustrováno několik 

možných pohledů na kategorizaci těchto diagnostických metod tak, jak se s nimi setkáváme 

v psychologické praxi. 

Projektivní diagnostické testy / metody lze rozlišovat na základě jejich vyzývacích 

charakteristik, o nichž bylo již stručně pohovořeno v podkapitole 4.1.; v souvislosti s takto 

vytvářenou kategorizací tak lze hovořit o metodách či testech, které jsou orientovány na 

zkoumání (Gruber, Kyrianová, & Fonville, 2016, str. 69): 

 Sociálních interakcí 

 Řešení problémů 
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 Sebepojetí (popř. sebehodnocení) 

 Zvládání stresu 

 Ambice konkrétní osoby 

 

Svoboda (2010, str. 151) rozděluje projektivní psychodiagnostické metody do celkem 

tří velkých kategorií, kterými jsou: 

 Verbální projektivní diagnostické metody 

 Grafické projektivní diagnostické metody 

 Manipulační projektivní diagnostické metody 

 

Uváděná kategorizace funguje na základě prostého nakládání s projektivním 

materiálem či způsobem jeho získávání od diagnostikované osoby. Zatímco verbální 

projektivní metody mají podobu mluvených či psaných promluv a vyjádření, grafické 

spočívají v tvorbě vizuálních materiálů a manipulační jsou založené na přímém nakládání s 

předkládaným materiálem různé povahy. 

 

4.3. Projektivní metody při měření agresivity 

V případě snah o detekci agresivních rysů či sklonů konkrétní osoby (klienta) je 

možné se spoléhat hned na několik psychodiagnostických projektivních metod, které máme 

jako psychologové k dispozici ke své práci. 

Na začátek chci zmínit, že na konkrétní rys osobnosti (agresivitu) lze usuzovat jednat s 

využitím komplexních osobnostně diagnostických projektivních metod, jednak je možné se 

spolehnout na projektivní metody, které jsou zaměřeny výhradně (či minimálně zejména) na 

detekci agresivních rysů jako takových. O obou možnostech bude podrobněji hovořeno v 

dalších odstavcích podkapitoly. 

V souvislosti s tématikou projektivních diagnostických metod práce s klientem ve 

snaze o bližší poznání jeho osobnostních charakteristik, je pak nutné uvést, že zcela 

nejpropracovanější projektivní psychodiagnostickou metodou je takzvaná Rorschachova 

metoda (Pavlovský, 2009). Metoda je taktéž někdy označována za Rorschachův test, který byl 
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jako komplexní nástroj užíván hlavně v období mezi dvěma světovými válkami ve 20. století  

a v poslední době jeho obliba znovu roste (Říčan, 2007). 

Pojem metoda je v dané souvislosti zřejmě výstižnějším, jelikož projektivní 

diagnostické testy v obecné rovině, i přes užívání slovního spojení „psychodiagnostický test“, 

neumožňují porovnání výsledků jedince se skupinou tak, jak tomu bývá u skutečných 

testových metod – u projektivních metod někdy scházejí statistické normy (Šnýdrová, 2008). 

Na závěr kapitoly věnované možným diagnostickým možnostem detekce agresivních 

sklonů a tendencí diagnostikované osoby je možné dodat, že právě projektivní metody jsou 

zřejmě tou nejlepší možnou volbou, jelikož klient v rámci jejich absolvování na sebe 

prozrazuje mnohé, často i to, co by za jiných okolností nebyl ochoten otevřeně sdělit. Není 

dost dobře možné si představit, že by při předložení dotazníku agresivní klient na položku 

„Chováte se často agresivně?“ odpověděl „Ano.“ 

 

4.3.1. Rorschachova metoda 

V případě Rorschachovy metody je možné na agresivitu usuzovat ve vztahu ke 

zjištěné afektivitě klienta, tedy jeho citovému prožívání společně se sociálními kontakty; 

kromě roviny afektivity je pak případná agresivita detekovatelná taktéž na úrovni celkového 

chování diagnostikovaného (Svoboda, 2010). 

Metoda je založena na vizuální prezentaci deseti standardních tabulí obsahujících vždy 

skvrnu, které je asymetrická – tyto tabule jsou buď černobílé, nebo byly utvořeny s využitím 

barevných odstínů; výhodou metody je možnost jejího užití na jakékoli věkové populaci, a to 

již od dosažení věku 3 let klienta (Svoboda, 2010). 

 

4.3.2. (Slovní) asociační metoda 

Autorem této diagnostické techniky je Francis Galton, který ji poprvé využívá v roce 

1879; sama o sobě je daná metoda odborníky považována za první: „formálně použitý 

projekční postup“ (Šnýdrová, 2008, str. 131). 
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Asociační metoda obecně vychází z myšlenkového procesu, který: „v mozku 

podvědomě spojuje informace, vztahy nebo obrazy a ukazuje subjektivní propojenost mezi 

pojmy, které generuje naše myšlení“ (Čapek, 2015, str. 34). 

 

Asociační metoda může vypovídat prakticky o jakémkoli osobnostním rysu osoby, jíž 

je administrována. Z výše uváděné definice je totiž možné potvrdit, že právě asociační metody 

diagnostické psychologické práce mohou vést k detekci: „vnitřní organizace a obsahu 

osobnosti jednotlivce na základě způsobů, jimiž vyšetřovaná osoba reaguje na předkládané 

podněty, které jsou jen částečně formulované…“ (Šnýdrová, 2008, str. 122). 

Jedinec se sklony k agresivním projevům tak může na předkládané slovní či jiné 

podněty asociativním způsobem reagovat ve směru manifestujícím jeho agresivní tendence, ať 

již auto- či heteroagresivního charakteru. 

Navíc je možné skrze užití asociace detekovat takzvaná kritická slova konkrétního 

jednotlivce, a to v případě situací, kdy u něj vyvstane prodloužená latentní doba, porucha 

asociace, nebo také chybná reprodukce původní asociace (Svoboda, 2010). 

 

4.3.3. Tématický apercepční test 

Jedná se o projektivní metodu, jejíž vyzývací charakteristikou jsou obrazové předlohy 

administrované diagnostikované osobě. Na tyto vizuální podněty klient verbálně reaguje 

(Šnýdrová, 2008). 

TAT je metodou upozorňující na sociální přizpůsobení diagnostikované osoby 

(Svoboda, 2010). Agresivita je pak prvkem působícím proti možné adaptaci na podmínky 

fungující society. Svoboda (2010) sám podotýká, že TAT je testem, jenž lze využít pro 

interpretaci nejen neuróz či případných psychotických příznaků, ale též i poruch chování.  

Agrese je jedním z běžných projevů poruch chování (Martínek, 2015), tudíž je možné 

považovat tematický apercepční test za jednu z diagnostických možností jeho nahlížení. 

TAT sestává z celkem 31 obrázků nejednoznačných situací – tyto jsou zpravidla 

klientovi předkládány v počtu 10 tabulí s ohledem na jeho věk a pohlaví (odlišné tabule jsou 

určeny ženám, mužům, dívkám a chlapcům) ve dvou sezeních; administrace je pak prováděna 
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pod pokynem, že má diagnostikovaná osoba vytvořit: „příběh co možná nejdramatičtější, má 

popsat, co si jednotlivé osoby myslí a cítí“ (Svoboda, 2010, str. 175). 

 

4.3.4. Test ruky 

Jako předposlední projektivní psychodiagnostická metoda, na jejímž základě lze 

diagnostikovat agresivní tendence v osobnostní rovině jednotlivce, bude zmíněn Test ruky, 

který je známý též pod označením Hand test (Svoboda, 2010). Test ruky je specificky 

orientován na agresi a její možné indikátory (Šucha, 2013). 

Jako i předcházející tři zmiňované diagnostické možnosti, i Hand test je projektivní 

metodou založenou na obrazové prezentaci (Svoboda, 2010). Autory metody jsou Bricklin, 

Piotrowski a Wagner, kteří v roce 1962 vydávají k diagnostickému nástroji manuál (Šucha, 

2013). 

Hand test je považován nikoli za komplexní, ale pouze za screeningovou metodu 

(Seitl, 2016),  která dokáže při správném použití administrátorovi pomoci k „diagnostice a 

predikci agresivního chování“, a to již v případě osob starších 6 let (Svoboda, 2010, str. 183). 

Metoda sestává z prezentace celkem 10 karet (9 obsahuje kresbu lidské ruky, 1 karta je 

prázdná) – osobě, u níž je prováděno diagnostické šetření, jsou kartičky prezentované ve 

standardním pořadí a přitom je daná osoba dotazována no svůj názor na to, co může ta 

konkrétní ruka asi dělat (Svoboda, 2010). 

Každá odpověď je následně administrátorem bodově ohodnocena na základě celé 

škály parametrů, kdy jedním z nich je možnost vyjádření tzv. acting out score, tedy tendence 

jedince k agresivnímu chování (Svoboda, 2010). 

Všechny psychodiagnostické metody projektivního charakteru, o nichž bylo ve vztahu 

se snahou o zjišťování agresivních tendencí klienta v podkapitole 4.3. hovořeno, je možné z 

hlediska kategorizačního řadit do skupiny verbálních projektivních metod (Svoboda, 2010). 

Navíc u metod, jako jsou Rorschach, TAT či Hand test lze hovořit o tom, že se jedná o jedny 

z nejpoužívanějších projektivních diagnostických technik vůbec (Grambal, Praško, & 

Kasalová, 2017).  
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5. Rosenzweigův obrázkový frustrační test 

Podobně jako v případě Rorschachovy metody, či u TAT, je taktéž Rosenzweigova 

diagnostická projektivní technika založena na prezentaci obrazového materiálu (Šnýdrová, 

2008). Test pochází z roku 1945, kdy jej pod označením Picture-Association Study for 

Assessing Reactions to Frustration představil americký sociální psycholog Saul Rosenzweig 

(2004) jako metodu k zjišťování reaktivity jedince v běžných zátěžových situacích. 

Rosenzweig (1935, 1945) se ve svých výzkumech věnoval převážně tématu frustrace a 

reakcím člověka na frustrující situaci, což vyústilo ve vytvoření výše uvedeného testu. V 

odborných zdrojích je pak možné nalézt zkratku P-F Study/P-F Test (Svoboda, 2010). 

Rosenzweigův obrázkový frustrační test (dále jen PFT) patří svou charakteristikou 

mezi projektivní metody a je určen jak pro dospělou populaci, tak i pro děti a dospívající 

(Svoboda, 2010). Pro české prostředí ho upravil a standardizoval Čáp (2011, 2015). 

Ačkoli je prezentovaný vyzývací materiál administrován v obrazové podobě, reakce 

na něj je opět verbální, stejně jako u ostatních dříve v textu zmíněných projektivních metod 

(Svoboda, 2010). 

Jak tvrdí Svoboda (2004, dle Šucha, 2013, str. 127), metoda „představuje zaměřenou 

projekční techniku k odhalování vzorců chování na běžnou zátěž“. PFT se skládá z matice 24 

načrtnutých interpersonálně frustrujících situací, které reflektují běžné, mírně zátěžové 

sociální okolnosti. Skrze obrázky prostého komiksového stylu jsou ukázány životní situace, k 

nimž je u jedné z postav vepsán komentář – diagnostikovaná osoba pak má doplnit reakci 

druhé postavy, té, která je určitým děním frustrována; v případě, že má testovaný jedinec 

podvědomá pnutí či neuspokojené potřeby, existuje vysoká pravděpodobnost, že se to 

promítne do výpovědi (Kelnarová & Matějková, 2014). PFT reflektuje mechanismus projevů 

nesaturovaných potřeb na prožívání a poodhaluje sklony k (auto)agresivnímu reagování 

(Rosenzweig, 1976).  

Figury jsou načrtnuty jen schematicky, aby byl testovaný nucen se do situace vžít a 

nechat ji na sebe působit (Rosenzweig, 1976). Projektivní podstata testu pak zajistí, že 

testovaný do své odpovědi promítne svůj vlastní osobitý styl reaktivity a případné skryté 

(agresivní) tendence zafungují stejně jako v reálném životě při stresu, frustraci či jiné zátěži 

(Svoboda, 2010). 
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V oblasti agrese a agresivity se metoda PFT zdá být podrobněji zaměřena na detekci 

agresivních sklonů a jejich specifikaci. V souvislosti s agresivními sklony je na základě testu 

možné odhalovat neurotické tendence či psychopatickou reaktibilitu (Svoboda, 2010). 

 

 

Obr. 2 Ukázka testových úloh PFT (C – W), které simulují frustrující situace. 

 

Obrázkový materiál PFT testu odlišuje dva typy situací: ego-brzdící a superego-

brzdící. Ego-brzdící situace je ten typ frustračního případu, kde někdo nebo něco limituje 

touhy či potřeby seberealizace našeho ega. V tu chvíli překážka, interpersonální či 

intrapersonální povahy, nás frustruje tím, že ruší, zklamává, ochuzuje, nebo jiným způsobem 

přímo frustruje. Situace tzv. superego-brzdící zrcadlí momenty, kdy jsme napadeni či někým 

osočeni, kritizování, obviňováni a je na nás transponována objektivní či smyšlená vina 

(Rosenzweig, 1976; Svoboda 1999). 

Interpersonální interakce na obrázcích lze rozdělit do dvou základních množin: První 

množina čítající obrázky 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23 a 24, představuje 

ego-brzdící situace. Druhá skupina čítající obrázky 2, 5, 7, 10, 16, 17, 19 a 21 představuje 

zmíněné situace superego-brzdící (Rosenzweig, 1945; Čáp, 2009). 

Rosenzweig rozlišuje dva typy frustrace, primární a sekundární. Primární frustrace je 

typická napětím a subjektivní nespokojeností, jelikož nebylo dosaženo uspokojení vlastní 
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potřeby. Sekundární frustrace navíc k tomu pociťuje tíži všech překážek či problémů nutných 

zvládnout k uspokojení svých potřeb (Rosenzweig, 1976; Svoboda 2000). 

PFT tedy měří zátěžovou frustrační toleranci. Rosenzweig (1976) chápe frustrační 

toleranci jako „schopnost jedince odolávat náročným situacím, se kterými se ve svém životě 

setkává“. Frustraci spolu s Výrostem a Slaměníkem (2008) definujeme jako stav objevující se 

při blokaci realizace vlastních pohnutek a entelechie (Výrost, Slaměník, 2008). Rosenzweig 

(1976) dále uvádí, že frustrační tolerance je v proměnlivá v čase, vyvíjí se v závislosti na 

věku, zrání osobnosti, nabitých zkušenostech a momentálních situačních okolnostech.  

Ačkoliv je PFT metodou, která sleduje rozličné reakce člověka na frustrující situace, v 

dnešní době je používán převážně jako metoda zkoumající agresivní reakce, stresovou 

toleranci a typ odpovědi na frustraci (Šípek, 2000) a její popularita v psychologickém 

výzkumu znovu stoupá (Golu & Gâtej, 2013). 

 

5.1. Signace a skórování 

Při hodnocení by většina odpovědí měla být signována pouze jedním skóre. Jsou však 

jasně definované typy odpovědí, kdy lze skórovat více tendencí (Čáp, 2015). Při práci s 

metodou PFT bychom měli signovat jen a právě přesná vyjádření probanda, tak jak jej 

zaznamenal do testového sešitu; jakékoli vlastní interpretace výpovědí a domněnky jsou 

chybné a měly by být vyloučeny (Šípek, 2000). Při skórování se díváme na odpověď u každé 

obrazové situace ze dvou dimenzí: z hlediska směru a typu agrese. 

 Rosenzweig (1976) používal pro hodnocení agrese dvě proměnné: typ agrese, 

v české literatuře někdy jako typ reakce (Svoboda, 2000), a směr agrese. 

Za prvé si určíme směr, odkud a kam agresivita jde.  Z hlediska směru může agresivita 

směřovat buď ven na okolí (extraggression), dovnitř proti sobě (intraggression), příp. nikam a 

potom vnímáme sílu agrese jako odmítanou, neutralizovanou, potlačenou (imaggression) 

(Čáp, 2009). 

Jinými slovy, v rámci interpretace reakcí získaných od klienta je u agresivity možné 

rozlišovat její směr, a tedy rozlišovat následující agresivní projevy (Svoboda, 2010, str. 182):  
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 Extrapunitivního charakteru – agrese klienta je směřována do okolí, 

 Intropunitivního charakteru – agrese je směřována vůči vlastní osobě, 

 Impunitivního charakteru – v tomto případě je u agrese detekována snaha klienta 

přenést se přes zažívanou frustraci (tato je označena za nedůležitou). 

 

Každý směr může být dále specifikován třemi typy reakcí, které můžeme volně popsat 

jako různé druhy postojů s různou mírou investované energie. Jak popisuje Rosenzweig 

(1945, 1976; Čáp, 2009, 2011, 2015), typ reakce na prožitek frustrace může být buď: 

 

 obstacle dominance (O-D) – frustrující překážka je zahlcující a subjekt je jí natolik 

pohlcen, že další projevy či reakce jsou potlačeny; zvýrazněno je naopak ulpívání na 

aktuálním problému, 

 ego defense (E-D) – obrana sebe či svého jednání; je akcentováno vlastní ego a 

aktivují se ego-obranné mechanismy; osoba popírá vlastní vinu v nastalé situaci, 

 need persistence (N-P) – tzv. „přetrvávání potřeb“ nebo uvědomování si problému a 

potřeby řešení; reakce orientující se na řešení dané situace, ať již přizpůsobením, tak 

aktivním hledáním osob, které by mohli v dané situaci pomoci. 

 

První typ reakce odpovídá podle autora této práce nezralé formě malého dítěte, které 

při neuspokojení svých potřeb přechází do „paralýzy“, stěžuje si na osud a není schopno být 

tvůrcem své reality. Druhá reakce je podobná adolescentnímu vymezování se v rovině já – 

svět. Na této linii probíhá napětí, nehledě na to, která strana „vyhrává“ a která ustupuje. Je zde 

realizovaná životaschopná síla agrese, ale není zde kapacita pro neosobní pohled na sebe 

sama. Třetí typ reakce vnímám jako relativně dospělý ve smyslu vnímání potřeby řešení a 

určení zodpovědnosti za problém. 

Speciálně signovanou škálou je tzv. Group conformity rating (GCR), což jsou 

normativně stanovené nejčastější odpovědi lidí na danou otázku. Čím déle je test široce 

používán, tím více dat máme a můžeme usuzovat na typické či obvyklé odpovědi na danou 

otázku. Starší verze obsahovali 12 takových návrhů na standardní odpovědi, dnes máme k 

dispozici vyhodnocovací manuál s 16 takovými položkami. Vysoké skórování v této položce 

se interpretuje jako vysoká konformita a potřeba plnit očekávání okolí (Rosenzweig, 1945, 

1976; Čáp, 2015).  
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Při kompletním vyhodnocení PFT (C – W) v rámci individuální diagnostiky nám test 

dává příležitost „změřit“ si ještě další hodnoty charakterizující testovaného jedince. Existuje 

možnost spočítat si tzv. S-E vzorce, které navazují na superego-brzdící situace a zobrazí nám 

tři nejčastěji využívané faktory (směry, reakce), kterými se bráníme při obvinění. 

Rosenzweigův obrázkový frustrační test snímá i vývoj reaktibility u testované osoby během 

administrace. Změny v jeho reagování jsou zaznamenány v rámci výpočtu tzv. tendencí, 

kterých je celkem pět (Čáp, 2015). 

 

5.2. Popis jednotlivých faktorů 

Kombinací výše zmíněných dvou dimenzí vzniká devět faktorů, resp. jedenáct, jelikož 

dvě kategorie zahrnují dvě možnosti zaznamenání (viz tab. 1). Uvedené faktory pak tvoří 

základ signování odpovědí; jmenovitě jsou to faktory extrapunitivní, extrapeditivní, 

extrapersistivní, intropunitivní, intropeditivní, intropersistivní, impunitivní, impeditivní a 

impersistivní. Níže uvádím jejich stručné definice a přehledovou tabulku (Čáp, 2015): 

 

Extrapunitivní faktor (E) je přímá agrese zaměřená směrem na druhé osoby, 

subjekty nebo zástupné motivy. Odpověď může obsahovat výčitky, nepřátelské chování, 

obvinění druhých za frustrující situaci. Může být též vymáháno po okolí, aby samo vyřešilo 

situaci. Odpovědi, kdy proband jasně popírá svoji vinu, signujeme jako E. 

Extrapeditivní faktor (E‘) zahrnuje výpovědi zdůrazňující frustrující překážky.  

Extrapersistivní faktor (e) je typem odpovědí, kdy je prokázaná orientace na řešení 

frustrující situace očekávané od okolí.  

Intropunitivní faktor (I) směřuje agresi, výčitky a obvinění směrem k vlastní osobě; 

v nastalé situaci je hledána vina, odpovědnost za příčinu i řešení u sebe sama. Jako speciální 

signatura I se označuje varianta, kdy proband přizná svoji vinu, avšak zdůrazňuje, že k 

jednání byl donucen okolnostmi. 

Intropeditivní faktor (I‘) reprezentuje odpovědi, ve kterých je frustrující překážka 

označena za nefrustrující nebo dokonce prospěšnou; ev. může I‘ označovat nepříjemné pocity, 

že vznikla frustrace u druhé osoby. 
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Intropersistivní faktor (i) je typem odpovědí, kdy je prokázaná orientace na vlastní 

řešení frustrující situace a na vlastní aktivitu. 

Impunitivní faktor (M) má tendenci popírat existenci frustrace, situace popsána jako 

nedůležitá, příp. nevyhnutelná, s tendencí se sama vyřešit; neřeší se otázka viny. 

Impeditivní faktor (M‘) je znakem pro bagatelizaci, zmenšení váhy, popření nebo 

potlačení frustrace. 

Impersistivní faktor (m) – zde subjekt nehledá aktivně řešení, ale vnímá potřebu 

řešení; přizpůsobuje se okolnostem a trpělivě očekává samovyřešení. 

 

 

Tab 1. Matice faktorů ze dvou dimenzí: směru a typu agrese (podle Čápa, 2015). 
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5.3. Vybrané relevantní aplikace PFT (C – W)  

PFT byl celou dobu jeho existence použit k mnoha studiím na různých subjektech se 

záměrem detekovat naprosto všemožné skutečnosti. Zde nabízím 3 stručné ukázky studií 

vztahující se k našemu tématu blízkým fenoménům. 

 Jak uvádí Matoušková (2013), neurotičtí pacienti často trpí pocity viny a úzkostmi za 

své činy, ale jejich obtíže jsou často reaktivní a mají zdroj v nějakém traumatu v minulosti. 

Dobře se s nimi pracuje psychoterapeuticky.  

Podle různých autorů je v tomto kontextu možné vnímat metodu PFT jako potenciální 

nástroj k měření neurotických aspektů při sociálních interakcích a výsledky takového 

testování použít buď k detekci takových osob anebo k jejich indikaci do psychoterapie 

(Svoboda, 2010; Šípek, 2000; Vágnerová 2002). 

 Autoagresivní či přeneseně sebedestruktivní tendence jsou vedlejší součástí mnoha 

další diagnóz ať už somatických či psychiatrických. Jednou z nich je závislostní chování, 

které ve své podstatě splňuje axiom autoagresivity na úrovni chování a vztahování se 

k sobě/ke světu. Některé studie potvrzují zvýšená skóre u těchto jedinců v reakcích 

inroaggression (Scott, 1995). 

Metoda je využitelná i pro screening osobnostních předpokladů u alkoholiků. Ze 

studie aplikace PFT na chronických uživatelích vyplynula odlišná reaktivita u závislých na 

alkoholu oproti kontrolní skupině. Zároveň byly u alkoholiků zaznamenány signifikantně 

častější autoagresivní tendence (Kunda & Kúdelková, 1973; Stančák, 1982). 

Willantová (2014) se věnovala výzkumu pacientů s hypertenzí při sledování možné 

souvislosti mezi projevovanými či neprojevovanými emocemi. Tato skupina pacientů by 

mohla zastupovat osobnostní typ A, tedy příbuzné téma naší práci. Výsledky testu 

nenaznačují signifikantní výsledky u projevené agresivní reakce, ale je zde naznačen 

podnětný směr pro další zkoumání mezi agresivním jednáním a hypertenzí. 

Kapitola sama pro sebe jsou sebevražedné sklony jako akt reprezentující ve své 

maximální míře energii sebedestrukce a agrese namířené proti vlastní osobě. PFT poskytuje 

možný nástroj pro zachycení suicidálních tendencí (Stančák, 1982). Jelikož test umožňuje 

odhalení skrytých autoagresivních odpovědí, bylo by vhodné jej využít v psychoterapeutické 

práci s ohroženou klientelou. Má se za to, že sebevražedné jednání se v PFT projeví vyšším 
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skóre v intropunitivním faktoru ve srovnání se standardní populací. Takový výzkum byl 

proveden už v padesátých letech 20. stol. (Winfield & Sparer, 1953), avšak s překvapivým 

zjištěním, které dodnes zůstává jako nevyřešená otázka. Výzkumným záměrem bylo ověřit si 

očekávané vysoké intropunitivní skóry u suicidiální populace, avšak zde vyšly výsledky 

shodné s kontrolní populací. Na druhou stranu se prokázala signifikantní odlišnost v nízké 

extrapunici a vyšší impunici. Nad tématem se vedou polemiky – nejčastěji takové, že PFT 

není schopno měřit aktuální afekty, byť agresivního či autoagresivního charakteru. 

 Jiný pokus o výzkum autoagresivity se uskutečnil na adolescentech, kteří měli 

suicidiální pokus v nedávné minulosti. Závěry tohoto výzkum opět nepotvrdily vyšší 

intropunici; avšak znovu akcentovaly vyšší extrapunici (Levenson & Neuringer, 1970). 
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6. Rozvaha výzkumného záměru 

Na začátek všech úvah nad hypotézami je možné uvést zásadní poznatek uvádějící, že 

samotná autoimunitní choroba působící na člověka je ve své podstatě autoagresivní reakcí 

imunitního systému vůči organismu jedince (Rozsypal, 2015). Již v tomto poznatku tak lze 

spatřovat, že autoimunita a autoagresivita jsou koncepty, které spolu v reálné praxi – 

nějakým, ne zcela jasným způsobem – souvisejí. Tímto směrem výkladu se ubírá také 

současná imunologie, která tvrdí, že autoagresivní mechanismy jsou v zásadě podstatou 

vzniku a rozvoje autoimunitního onemocnění (Hořejší & Bartůňková, 2009). 

V tomto ohledu je vhodné zmínit zajímavou historickou souvislost, kterou se můžeme 

dočíst u Wagnera (1959, str. 232) v jeho dnes již klasické poválečné učebnici imunologie pro 

lékařské fakulty, že „dnes si postupně navykáme užívati pojmu onemocnění autoimunitního 

namísto dřívěji zaběhnuvšího se názvu autoagresivní choroby“. Z dnešního pohledu pak může 

být významné i odůvodnění této tehdejší změny v názvosloví; opět slovy Wagnera (1959, str. 

233): „obec lékařská vychází touto změnou vstříc požadavkům jak svých členů, tak samotných 

pacientů, jelikož obě strany potýkaly se s pojmem autoagresivity s obtížemi … lékařům špatně 

se to vysvětlovalo a nemocní byli zmateni, neboť pojem vnímali vztahovačně jako zavádějící“. 

Zdá se, že se zde dotýkáme tématu, které z psychoterapie známe jako obrany, odpor, 

odmítání, popření. Není však mým cílem se v této práci zabývat kvalitativním rozměrem a 

možnostmi jeho výzkumného zkoumání, přestože projektivní metody, z nichž jednu se 

chystám využít, zavdávají dobré příležitosti k individuálním rozhovorům a vytváří tím prostor 

pro kvalitativní analýzu. 

Mým cílem v tuto chvíli je provézt základní kvantitativní pilotní výzkum a ověřit si na 

výzkumném vzorku pacientů s roztroušenou sklerózou jakožto reprezentantů autoimunitních 

chorob, zdali existuje statisticky významný rozdíl v hodnotách různých podškál agresivity dle 

Rosenzweigova testu PFT. 

V druhém oddíle tedy bude následovat můj výzkum v oblasti souvislostí 

intrapsychické (auto)agresivity u pacientů s diagnózou autoimunitního onemocnění, 

konkrétně s roztroušenou sklerózou. 
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6.1. Možné indikátory autoagresivity 

Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou, stejně jako všichni lidé obecně, pod neustálým 

vlivem vnějšího i intrapsychického prostředí, které se vzájemně nějak ovlivňují a které 

současně působí na celek organismu daného jedince, a zároveň předpokládáme jejich přímý či 

nepřímý vliv na somatické děje či poruchy (Kebza, 2005).  

Vnější prostředí přináší různé situace a nároky, které během každého dne musíme 

zpracovat. Každý máme individuální schopnost tyto nároky zvládat v souvislosti 

s copingovými strategiemi, které volíme nejčastěji, a v souvislosti s dalšími faktory, jež určují 

naši resilienci a obecně zvládání stresu (Paulík, 2017).  

Jedním ze sledovaných faktorů v testu PFT je, jak jsme si v minulých kapitolách 

ukázali, směr agresivity. V něm shledávám potenciálně významný indikátor způsobu 

vztahování se ke světu, který jedinec uplatňuje a který má současně vliv na jeho resilienci a 

zdravé zpracování nároků vnějšího (potažmo souběžně vnitřního) světa. Zvláště se chci 

zajímat o složku autoagresivity, tedy jeden ze směrů agresivity – ten, který je v jedinci 

automaticky či podvědomě nastaven „dovnitř“, čili proti sobě samému.  

PFT (C – W) můžeme také vnímat jako nástroj odhalující směřování emoční energie, 

jestli se její síla někde smysluplně realizuje nebo jestli se jen někde více či méně destruktivně 

„vybije“ – ať už směrem na okolí či směrem na vlastní osobu. Tento fakt je vzhledem 

k základní myšlence této práce podstatný, neboť je známo, že vliv nevědomých či 

neprojevených emocí na fyzický a psychický wellbeing může mít dalekosáhlý 

psychosomatický dopad, a proto se na něj zaměřují mnohé výzkumy psychologie zdraví 

(Kebza, 2005). 

 

6.2. Otázky a hypotézy 

Na základě informací z kapitol teoretické části, lze na tomto místě definovat 

následující otázky, jež poslouží jako hlavní vodítko pro empirickou část této diplomové práce. 

Studium tématu mi otevřelo mnoho otázek, které vzbuzují mou zvědavost; namátkově uvádím 

několik z nich: 
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 Existuje souvislost mezi fenoménem autoimunity na tělesné (biologické) úrovni a mezi 

fenoménem tzv. autoagresivity na úrovni psychické?  

 Mohlo by jít o paralelu, popř. dokonce o na sobě závislé jevy nebo jevy podmiňující a 

determinující jeden druhý?  

 Lze uvažovat tak, že (v souvislosti výše zmíněných faktů o imunitě, autoimunitě a 

psychosomatice) tyto dva fenomény jsou analogické a vzájemně se podporující, byť se 

manifestují v různých oblastech?  

 Pakliže ano, který fenomén je biograficky starší neboli první, a tudíž – dle předchozích 

úvah – původcem fenoménu druhého? 

 

6.3. Screening jako metoda 

„Screening je … vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání 

chorob v jejich časných stádiích, kdy pacient ještě nemá potíže a příznaky nebo jsou tyto 

příznaky spolehlivě identifikovatelné jen časově nebo finančně nákladným procesem“ 

(Wikipedie, 2015). 

Screening je metoda, se kterou se můžeme setkat nejen v psychologii, ale typicky také 

v lékařství. Běžně se realizují screeningové studie prevalence určitých chorob v populaci nebo 

výzkumy náchylnosti konkrétní skupiny ke konkrétním rysům, tendencím nebo obtížím (Frič, 

a další, 2009). V souvislosti s tématem této práce mohu uvézt např. studii The National MS 

Society (Velká Británie) z loňského roku věnující se screeningu kognitivního deficitu 

při akutních relapsech, k detekci aktivity nemoci, ohodnocení rozvoje postižení nebo 

výsledků různých typů léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou (Kalb, a další, 2018), popř. 

podobné starší práce zde (Basso, Beason-Hazen, & Lynn, 1996) nebo (Benedict, a další, 

2003). Cílem screeningu je brzké rozeznání nemoci v naději, že se včasným zásahem a péčí 

podaří snížit strádání a úmrtnost (Wilson & Jungner, 1968). 

Screening je možné z hlediska medicínského považovat za metodu zjišťování 

aktuálního stavu pacienta na základě pravidelných kontrol; analogem by bylo „sledování 

dlouhodobého stavu pacienta“ (Adam, 2005). Kromě medicíny je screeningu využíváno také 

v oboru psychologie a to konkrétně ve svém druhém významu – jako mapování určitých 

tendencí či indikátorů, které ukazují na rizika a nebezpečí, jaká danému jedinci potencionálně 

hrozí (Sonya, a další, 2017). Jako příklad lze uvézt screening kognitivních funkcí u starších 
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populací (Štěpánková, Höschl, & Vidovičová, 2014) nebo např. screening rizik závislostního 

chování a zneužívání psychotropních látek (Stringfellow, a další, 2016).  

 Pro úplnost dodejme, že screening můžeme v psychologii využít nejen jako účinný 

nástroj pro detekci negativních projevů a procesů nastávajících u člověka, ale také pro detekci 

třeba i pozitivně orientovaných vlastností určitých skupin v populaci. Jako příklad takového 

screeningu uveďme např. testy školní zralosti (Havigerová, 2013). 

Hlavní zájem ve vztahu ke zvolené tématice předkládané práce však bude tkvět v 

možnosti experimentálního užití jednoho konkrétního psychodiagnostického testu jako 

potenciálního screeningového nástroje k diagnostice snad ne přímo autoimunitního 

onemocnění, ale – dle mojí hypotézy – jakémusi sklonu k autoimunitě. Jako konkrétní 

autoimunitní onemocnění, u nějž chci zkusit aplikovat screening těchto tendencí, pak bude 

uvedena již diskutovaná roztroušená skleróza.  

„Screening coby pojem je tedy skutečně možné definovat jako preventivní program, 

který má předcházet významnému rozvoji poruchy organismu“ (Nejedlá, 2015, str. 12) ve 

fyzické či psychické rovině, aniž by se případná porucha otevřeně projevila či jinak 

manifestovala a mohlo vůči ní být příhodně zakročeno. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

7. Výzkumný cíl 

Cílem výzkumné části je ověření hypotéz, které vznikly na základě prostudování 

tématu autoagresivity a jejího možného vztahu k autoimunitním onemocněním. Bude 

představen výzkum mapující strukturu agresivity u experimentální skupiny jedinců 

s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. Tato experimentální skupina a výsledky testu na 

ní použitého budou popsány co do parametrů deskriptivní statistiky a z ní vyplývajících 

charakteristik souboru dat, se kterým bude následně pracováno. 

Rozhodl jsem se vyjít ze základního principu (tělesné) sebedestruktivity – 

v přeneseném slova smyslu – na buněčné či biochemické úrovni u pacientů s roztroušenou 

sklerózou a hledal jsem ekvivalent této autoagresivity na úrovni psychiky. Významnou 

podobnost jsem našel u směru agrese, který Rosenzweig (1978, citováno podle Čáp, 2009) 

nazývá jako intraggression, nejvíce pak jeho intropunitivní faktor. 

 

7.1. Definování hypotéz 

Pro potřeby našeho výzkumu byly stanoveny následující alternativní hypotézy pro 

vztah agresivity namířené dovnitř (autoagresivity, intropunitivní směr agresivity) a poruchy 

funkce imunitního systému v oblasti autotolerance definované jako autoimunita: 

 

H1: Lidé s autoimunitním onemocněním (roztroušenou sklerózou) mají signifikantně více 

odpovědí ve směru intraggression (I-A) než normální populace. 

H2: Lidé s autoimunitním onemocněním (roztroušenou sklerózou) mají signifikantně více 

odpovědí s přímou agresí vůči sobě (intropunitivní faktor I) než normální populace. 

H3: Lidé s autoimunitním onemocněním (roztroušenou sklerózou) mají signifikantně méně 

odpovědí ve směru extraggression (všechna E-A v PFT). 

H4: Ženy s autoimunitním onemocněním mají signifikantně více autoagresivních odpovědí 

(všechna I-A v PFT) než muži téže diagnózy. 

H5: Hodnoty agrese ve směru intraggression vykazují pozitivní závislost s věkem pacienta. 
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7.2. Východiska výzkumných hypotéz 

Stanovené hypotézy byly na začátku podpořeny rozhovory s vedoucím lékařem z 

Klinikum Niederlausitz (Lauchhammer, Německo), internistou Martinem Güntherem 

Sternerem, který v Praze vedl v letech 2012 – 2015 vzdělávání v psychosomatice pro lékaře a 

psychoterapeuty, jehož jsem se účastnil jako frekventant. Následně jsem měl možnost v rámci 

dlouhodobé praxe v neurologické ambulanci u MUDr. Hany Sirotkové vést krizové 

intervence a individuální poradenství a psychoterapii s pacienty s diagnózami mj. 

autoimunitní etiologie, kde se mi v rámci neformálního kvalitativního výzkumu během mnoha 

terapeutických rozhovorů ukazovalo, že by tato hypotetická souvislost mezi autoimunitou a 

autoagresivitou mohla skutečně existovat. 

Často se opakující osobnostní profily těchto pacientů, jejich podobné reakce na 

situační podněty, způsob vyrovnávání se s diagnózou a adaptace na ni mi subjektivně přišly 

signifikantní a čím více jsem se o téma zajímal, tím více jsem toužil prozkoumat to hlouběji a 

statisticky si ověřit tyto předpoklady. 

Nejen v popularizační literatuře o zdraví, nemoci a psychosomatice, nýbrž také u 

samotných lékařů jsem se setkal s podobnými názory. Sami kontaktovaní lékaři ve svých 

praxích pozorují, že pacienti s autoimunitními poruchami jsou často osobnostně nastavení 

ustupovat, brát vinu na sebe, podceňovat se, být v různých aspektech sebedestruktivní (mj. 

MUDr. H. Sirotková, osobní komunikace, 2014 - 2019; Dr. med. M. G. Sterner, osobní 

komunikace, 2014 - 2015; Dr. med. B. Krause, přednáška, 21. 2. 2017; Dr. med. Ch. 

Schopper, cyklus přednášek, 2017 - 2018). 

Sám bych ze své terapeutické praxe s touto klientelou hovořil o poruše kontaktu se 

svými potřebami, o častém sklonu k – řečeno Gestalt terminologií – retroflexi, případně 

deflexi. Neformálním „kvalitativním výzkumem“ v rozhovorech s pacienty jsem často 

pozoroval jevy, které Roubal (2010, str. 191) charakterizuje jako zadržování impulzů 

směřujících ven, obracení energie proti sobě, nebo odklon od zraňujícího či jinak 

nebezpečného kontaktu s těžkým tématem. 

Těmito zjištěními a praktickými zkušenostmi jsem postupně dospěl k touze ověřit si 

tato empirická pozorování objektivními statistickými metodami. Přišlo mi totiž podezřelé, že 

na jedné straně máme (některé) lékaře – vysokoškolsky erudované praktiky, kteří běžně 
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operují s těmito psychologickými závěry a hodnoceními, a na straně druhé je na důkazech 

založená psychologie, kde jsem však nenašel ekvivalentně silnou rezonanci těchto fenoménů. 

Účelem těchto rozhovorů s lékaři byla snaha zmapovat pohled odborníků z praxe, 

propojit jej s výsledky dosavadních poznatků z psychologie a podpořit naše hypotézy. Nelze 

ovšem tyto výstupy považovat sami o sobě za metodologicky signifikantní a ani se o to 

nepokouším. 

 

7.3. Pilotáž 

Se záměrem ověřit tyto subjektivně pozorované domněnky jsem aktivně přistoupil ke 

kroku některým svým klientům nabídnout test PFT (C – W) v rámci terapeutické sesse. 

Vzhledem k bezpečí vztahu mezi terapeutem a klientem a jeho etickému rozměru jsem si 

mohl tento krok dovolit jen u klientů, se kterými jsme měli dobře navázaný vztah a kteří měli 

kapacitu toto testování plynule implementovat i do samotného terapeutického procesu.  

Pilotáž probíhala neformálně od dubna 2016 u dvou pacientů, systematicky jsem pak 

metodu nasazoval v období od listopadu 2016 do prosince 2017 u celkem 8 pacientů. 

Výsledky pilotáže byly i v takto malém vzorku zajímavé, avšak samotné vyhodnocení 

testu neposkytovalo přesvědčivý důkaz o platnosti zde diskutovaných hypotéz. Častým jevem 

byla vyšší skóre u intraggression, zvláště u intropunitivní složky. Jednotlivé odpovědi byly 

často specifické, nestandardní, popř. celkové vyznění testu bylo spíše sebekritické, 

sebedevalvující a pokud se vyskytla čitelná agrese, tak šlo spíše o pasivní agresi. 

Nepřímým důsledkem této pilotáže byl zajímavý posun ve vlastní terapii, kdy se 

ukázalo jako velmi cenné a podnětné přinést výsledky tohoto testu na další sessi a věnovat 

tomu hlubší společnou reflexi. U mnohých klientů to vedlo k takové sebereflexi a náhledu na 

specifika vlastní osobnosti, k jakým dosud neměli přístup. Zde se nabízí mnoho možností 

nejen pro psychoterapeutické využití metody PFT (C – W), ale i pro další výzkumné počiny 

na poli kvalitativního výzkumu ať už autoagresivity vs. autoimunity, nebo nepřeberného 

počtu jiných variant.  
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8. Výzkumný design 

Výběr metody pro empirickou část diplomové práce nebyl problematický. Použití 

Rosenzweigova obrázkově frustračního testu PFT (C – W) bylo zamýšleno již od počáteční 

myšlenky tématu diplomové práce, jelikož tento test dokáže odlišit různé složky agresivity, 

především agresivitu směrovanou dovnitř a agresivitu směrovanou vně. 

Nutno podotknout, že fenomén autoagresivity budu snímat zmíněným testem PFT (C – 

W), čímž jej pro účely výzkumu této diplomové práce ztotožňuji s tzv. intropunitivní (popř. 

společně s intropeditivní a intropersistivní) agresivitou popsanou autorem testu Saulem 

Rosenzweigem (1978, cituji podle Čáp, 2009). 

Cílovou skupinou, na kterou jsem se zaměřil, se stali pacienti s roztroušenou 

sklerózou. Tato skupina splňuje požadavek autoimunitní etiologie, kterou ve své práci sleduji, 

a zároveň se jedná o skupinu v populaci poměrně početně zastoupenou. Jde také o 

onemocnění splňující svým průběhem a patofyziologií můj předpoklad „autoagresivity na 

biologické úrovni“, jak bylo popsáno v teoretické části diplomové práce. V neposlední řadě 

bylo dalším důvodem volby této skupiny její relativní dostupnost, neboť pacienti s touto 

diagnózou jsou z celé ČR soustředěni do 14 center, která ji jako jediná mají akreditaci léčit 

(Blahová Dušánková, 2014). Tím jsem měl zjednodušený přístup k cílové skupině, jelikož 

administrace testu PFT (C – W) není možná v online verzi, a proto byl nutný osobní kontakt 

s probandy. 

Výsledky testů PFT (C – W) se následně podrobí statistické analýze a srovnání 

s normální populací podle norem testu vypracovaných Čápem (2015). Zohledněno bude 

srovnání nejen vůči normám obecné populace, ale i srovnání vztahů uvnitř výzkumného 

souboru: analýza rozdílů mezi muži a ženami, korelace faktorů s věkem respondentů a další. 

 

8.1. Testová metoda PFT (C – W) 

Pro výzkumný účel jsme zvolili metodu PFT, resp. jeho aktualizovanou verzi 

s normami pro českou dospělou populaci od Čápa a Wienerové (Čáp, 2015), kterou jsme 

představili v kapitole 5. 

 



76 
 

8.1.1. Administrace testu 

PFT (C – W) se může administrovat s každým zvlášť, ale i skupinově (Čáp, 2015). 

V našem případě probíhalo testování podle okolností oběma uvedenými způsoby. Na začátku 

testového sešitu je písemná instrukce, jak test vyplňovat; při realizaci tohoto výzkumu byl 

však prostor s každým probandem na začátku mluvit, probrat účelu výzkumu a vysvětlit 

způsob vyhodnocování. Po předání instrukcí každý proband vyplňoval test individuálně a 

postupoval podle posloupnosti bez přeskakování odpovědí. Během administrace testu využili 

někteří probandi možnost se doptat na smysl některé otázky; bylo jim odpovězeno neutrálně 

v mantinelech standardizovaného zadání testu; tato doptávání byla speciálně zaznamenávána 

a následně sloužila jako pomocné vodítko při signování odpovědí. Pokud to situace 

dovolovala a byl po vyplnění testu prostor na inquiry, opět byl způsob i fokus doptávání 

zaznamenán a pomohl při vyhodnocování odpovědí; stejně v případě pozorování chování a 

reakcí během celé administrace. 

Použitá verze testu je určena pro dospělou populaci. Průměrná doba vyplnění testu 

byla kolem 15 – 20 minut. Při dodržení standardizovaných instrukcí, logiky hodnocení 

odpovědí a – hlavně – odbornosti a zkušenosti hodnotitele je zajištěna standardizovaná 

objektivita metody (Čáp, 2015). 

 

8.1.2. Vyhodnocení testu 

Při následném vyhodnocování testu je, stejně jako u většiny projektivních 

psychodiagnostických metod, velmi důležitá zkušenost examinátora; a to jak zkušenost se 

skórováním daného testu, tak empatie, osobnostní předpoklady a znalost oblasti, kterou test 

cílí (Ferjenčík, 2000). Hodnotitel musí mít pro skórování jednotlivých odpovědí vyvinutý cit. 

Jako velký pomocník v „kalibraci“ této dovednosti posloužily ukázkové odpovědi podle 

jednotlivých signatur v Uživatelské příručce, kde jsou uvedeny nejčastější typické odpovědi 

podle signace k jednotlivým faktorům a lze pak v případě nejasností odpovědi porovnat (Čáp, 

2015). Tomuto kroku byla v našem případě věnována speciální péče a důslednost.  

Ačkoli se jedná o projektivní test, vyhodnocení se provádí kvantitativně na základě 

signací jednotlivých odpovědí podle Rosenzweigovy teorie devíti faktorů, které vznikají 

kombinací proměnných směru agrese (extraggression, intraggression, imaggression) a typu 

agrese (obstacle-dominance, ego-defence, need-persistence). 



77 
 

Po dokončení signace jednotlivých odpovědí se hrubé skóry za každý faktor zvlášť 

převádí na procenta podle převodní tabulky, viz příloha (Čáp, 2011). Kdybychom 

vyhodnocovali kompletní profil každého probanda, pracuje se dále porovnáním s normami – 

převodem procent na percentily – a vyhodnocením výsledného profilu. Pro účely našeho 

výzkumu a provedení testů shody a korelačních analýz v celém výzkumném souboru jsme 

pracovali s procenty, jelikož k těmto škálám máme k dispozici jejich deskriptivní statistiku.  

PFT (C – W) dává příležitost i ke kvalitativnímu hodnocení (Čáp, 2015), které ale za 

účelem tohoto výzkumu nebylo využito. 

 

8.1.3. Normy pro českou populaci 

Normy testu PFT (C – W) pro standardní populaci vypracoval Čáp (2015) v rámci 

úpravy, ověření a standardizace testu pro české prostředí. Normy jsou založeny na vzorku 300 

osob ve věku 18 – 81 let. 

K plánované statistické analýze jsme použili srovnání našeho výzkumného souboru 

dat populace pacientů RS se souborem standardní populace popsaným deskriptivními 

statistickými parametry jednotlivých škál podle Čápa (2015), viz tab. 2. Tyto dva soubory 

jsme následně porovnávali přes jejich průměry, případně mediány. 
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Tab. 2 Deskriptivní statistika jednotlivých škál reprezentující standardní populaci (podle Čáp, 2015). 

8.1.4. Psychometrické charakteristiky testu 

Reliabilita testu byla v průběhu jeho existence několikrát kontrolována metodami test-

retest jednotlivých faktorů s dostatečnými výsledky (r ≥ 0,34), přičemž nová aktualizovaná 

verze (C – W) vykazuje test-restovou reliabilitu dokonce 0,42 – 0,70 (Čáp, 2015). Stejně tak 

v testu nezávislého hodnocení dvou hodnotitelů vyšla nová verze (C – W) 91,6% , oproti 

dříve dosaženým shodám hodnocených položek 84 – 89% (Svoboda, 2010; Čáp 2015).  

Metoda byla také kriteriálně validizována srovnáním s MMPI, TAT, 16 PF ad. A byla 

hodnocena jako dostatečná (Svoboda, 2010; Čáp, 2015). 

 

8.2. Použité statistické metody 

Zjištěná a vyhodnocená data nejdříve podrobíme testům normality jednotlivých škál, 

abychom určili, zdali lze považovat rozložení hodnot v dané škále za normální či nikoli. 

Aplikujeme Shapirův-Wilkův, Andersonův-Darlingův a Jarqueův-Beryho test normality. 
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 Na šetření, zda náš výzkumný soubor vykazuje statisticky významné rozdíly ve 

srovnání se standardní populací, bude použit Studentův t-test a Wilcoxonův test, tedy jak test 

parametrický, tak neparametrický. Tato duplicita nám dává možnost srovnání výsledků, byť je 

výzkumný soubor natolik rozsáhlý, že jejich rozdíly by se měly teoreticky potlačit. Při 

interpretaci shody či případných rozdílů budeme formálně přihlížet k normalitě rozložení 

hodnot v dané škále a podle výsledku testu normality zvolíme buď srovnání průměrů nebo 

mediánů. 

 Srovnávat budeme průměry & směrodatné odchylky, popř. mediány & mezikvartilová 

rozpětí se stejnými charakteristikami jednotlivých škál testu PFT (C – W), jak jej vytvořil Čáp 

(2015) při práci na aktuálních normách pro českou populaci; tato deskriptivní statistika pro 

standardní populace je uvedena v tab. 2. 

 V dalších fázích výzkumu budou použity korelační analýzy - Spearmanův korelační 

koeficient ρ, U-test, dvouvýběrový t-test a Kruskal-Wallisův test. 
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9. Sběr dat 

Po provedené pilotáži a příslušných úpravách byl plán distribuovat finální verzi 

testového zadání prostřednictvím MS Center, která soustřeďují pacienty s roztroušenou 

sklerózou a jako jediní mají akreditaci od pojišťoven toto onemocnění léčit. V ČR existuje 14 

takovýchto center, přičemž pro tento výzkum jsem se omezil na pražskou a středočeskou 

spádovou populaci pacientů navštěvujících 3 pražská MS Centra: při VFN Karlovo náměstí, 

při FN Královské Vinohrady a při FN Motol. Kontaktoval jsem vedoucího lékaře všech 3 

center a po schválení etickými komisemi fakultních nemocnic jsem dostal svolení ke sběru 

dat za účelem vypracování diplomové práce. 

Nejprve jsme si stanovili kritéria výběru respondentů, kterými byl věk (nad 16 let) a 

diagnostikované onemocnění RS. Výběr respondentů z množiny pacientů RS, kteří se zrovna 

v den testování vyskytli v čekárně daných MS Center, byl nenáhodný; způsob výběru 

konkrétních jedinců z dané skupiny byl na základě „sebevýběru“, čili dle ochoty a 

dobrovolnosti. 

Testy byly administrovány přímo na těchto pracovištích po předchozí domluvě a 

konzultaci s lékaři a následným naplánováním celé akce se zdravotnickým personálem – 

předně se zdravotními sestrami, které pak spolupracovaly i během samotného šetření a 

zaštiťovaly sběr dat organizačně. Zadání testu bylo provedeno s každým zvlášť v sesterské 

vyšetřovně po odběru krve. Každý proband se dozvěděl smysl a účel výzkumu a dostal 

základní instrukce k vyplnění. Z organizačních důvodů se pak proband vrátil zpátky do 

čekárny, kde měl čas i prostor test vyplnit, neboť čekal na další vyšetření u lékaře. 

Sběr dat probíhal po dobu jednoho dne na těchto pracovištích – 7.2.2018 ve VFN a 

23.2.2019 ve FNKV, a po dobu dvou dnů ve FNM – 15.1.2018 a 9.3.2018. 

 

9.1. Výzkumný soubor 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 165 respondentů, kterým byl rozdán testový protokol 

obsahující úvodní vysvětlující komentář, instrukce k vyplnění a vlastní PFT (C – W) zadání. 

Výzkumný soubor tedy vznikl náhodným výběrem účastníků z předem definované populace 

lidí s onemocněním RS.  
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Z celkového počtu respondentů bylo vyřazeno 25 osob, protože neodevzdali testový 

sešit nebo jiným způsobem nesplnili daná kritéria (typicky nedodrželi postup a test vyplňovali 

např. se svým doprovodem). 27 respondentů vyplnilo nedostatečný počet položek (méně než 

21), nebo jejich odpovědi byly nesrozumitelné, a proto jsem je musel vyřadit.  

Výzkumný soubor byl tedy snížen na konečné číslo 113 respondentů a při tomto počtu 

můžeme hovořit o reprezentativním vzorku populace pacientů s RS. 

 

 

Graf 1 Podíl platných a důvody neplatných testů z celkového počtu 165. 

 

Do výzkumu byli zařazeni ambulantní pacienti, u kterých jsem měl na základě 

lékařské dokumentace a identifikace zdravotními sestrami potvrzeno autoimunitní 

onemocnění roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Počty respondentů se lišily podle místa 

sběru, neboť každé z těchto pracovišť má rozdílné podmínky a prostorové dispozice, což mělo 

vliv na ochotu respondentů se testování zúčastnit. Dále uvádím strukturu výzkumného 

souboru podle místa sběru: 

 72 platných respondentů bylo z MS Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 

onemocnění při neurologické klinice 2. LF UK a FN v Praze Motole 

 29 platných respondentů z MS Centra při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV 

 13 platných respondentů z MS Centra při VFN Karlovo náměstí 

113 

27 

25 
113 platných testů (68,5%)

27 vyřazených testů (16,4%)

25 neakceptovaných probandů
(15,1%)
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Graf 2 Počty platných testů podle místa sběru dat. 

 

Celkový soubor tvořilo 27 mužů a 86 žen s věkovým rozpětím 17 – 60 let. Poměr žen 

a mužů je nevyvážený, ale poměrně odpovídá reálnému poměru mužů a žen v populaci 

pacientů RS. Jak bylo popsáno v teoretické části – poměř žen v populaci pacientů 

s roztroušenou sklerózou je téměř 4:1. Náš vzorek je tvořen ze 76,1% ženami a z 23,9% muži.  
 

 

Graf 3 Poměr mužů a žen ve výzkumném souboru. 

 

Z tabulky č. 3 je patrné, že věkové rozpětí respondentů se pohybuje mezi 17 a 60 lety. 

Průměrný věk celého souboru je 37,2 let, medián je 37 let a modus – nejčastější hodnota – je 

29 let. I přes náhodný výběr probandů jsme získali vzorek populace pacientů, který odpovídá 

reálnému rozložení – jednak z pohledu již zmíněného poměru mužů a žen, ale také z hlediska 

průměrného věku a nejpočetnějších věkových kohort. Následující grafy č. 1 a 2 zobrazují 

rozvrstvení participantů podle stáří jiným způsobem. 

 

72 

29 

12 
FN Motol
(63,7%)

FN Kr.
Vinohrady
(25,7%)

VFN Karlovo
nám. (10,6%)

27 

86 

Muži (23,9%)

Ženy (76,1%)
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Tab. 3 Deskriptivní popis výzkumného souboru z hlediska věku a pohlaví. 

 

 

 

Graf 4 Rozvrstvení podle stáří. Osa x = participanti, osa y = věk. 

 

 

Graf 5 Histogram frekvence věkových kohort.  
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9.2. Deskriptivní statistika jednotlivých škál 

Všech 113 participantů tohoto výzkumu vyplnilo test PFT (C – W) aspoň 

v minimálním požadovaném rozsahu, tedy aspoň 21 testových úloh. Většina probandů – 

60,2% odevzdala kompletní vyhodnocení, 23 platných testových otázek bylo u 23,9% , u 

10,6% účastníků to bylo 22 a jen u 5,3% bylo do vyhodnocení započítáno jen 21 platných 

testových otázek. 
 

 
Graf 6 Počty platných odpovědí jednotlivých testů v rámci výzkumného souboru. 

 

 

Každý z faktorů, který lze na základě testu PFT (C – W) vyhodnotit, byl v rámci 

celého souboru u každého probanda popsán v celkových hrubých skórech a po převedení na 

procenta podle vyhodnocovacího manuálu (srov. Čáp, 2015) byly spočteny následující 

deskriptivní charakteristiky rozložení hodnot jednotlivých faktorů (tab. 4): 
 

 
Tab. 4 Deskriptivní popis rozložení hodnot jednotlivých škál ve výzkumném souboru. 

 

68 
27 

12 
6 

24 odpovědí

23 odpovědí

22 odpovědí

21 odpovědí
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V záměru této diplomové práce je sledování hlavně směru agrese intraggression vs. 

extraggression, proto připojuji vizualizaci rozložení jejích hodnot v klíčových škálách (viz 

graf 7). Soubor deskriptivních histogramů všech škál přidávám do přílohy. 

 

 

 

Graf 7 Histogramy rozložení intraggression škál ve výzkumném souboru. 

Index skupinové konformity (GCR) vyšel v rámci celé výzkumné skupiny tak, jak je 

popsáno v tabulce č. 4 a zobrazeno v grafu č. 8, přičemž při srovnání odpovědí mužů a žen 

shledáváme mírnou tendenci k vyšší míře skupinové konformity u žen. 

 

 
Tab. 4 Deskriptivní popis rozložení hodnot GCR ve výzkumném souboru. 

 

 
                                           Graf 8 Histogram rozložení hrubých skórů GCR indexu.  
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10. Výsledky výzkumu 

10.1. Porovnání skupiny RS pacientů se standardní populací 

Při definování cílů našeho výzkumu jsme si jako první tři výzkumné hypotézy 

pojmenovali srovnání reprezentativního vzorku populace pacientů s roztroušenou sklerózou 

vůči standardní populaci, kterou reprezentují normy testu PFT (C – W) od Čápa (2015). 

V souvislosti s tématem práce, tedy vztahem mezi autoimunitou a autoagresivitou, 

jsme orientovali výzkumné hypotézy na hlavní dimenze spojené s autoagresivitou: 

 intraggression (I-A) jako směr agrese proti vlastní osobě 

 intropunitivní faktor (I) jako typ agrese nejautoagresivnější 

 extraggression (E-A) jako směr agrese opozitní vůči I-A 

V duchu tohoto záměru jsme provedli srovnávací testy průměrů & směrodatných 

odchylek, popř. mediánů & mezikvartilových rozpětí mezi naším výzkumným souborem 113 

pacientů s roztroušenou sklerózou a standardní populací pomocí jednovýběrového t-testu, 

popř. Wilcoxonova testu podle výsledku testů normality. 

 

10.1.1. Testy normality 

Před zahájením srovnávacích analýz je potřeba ověřit, nakolik lze rozložení hodnot 

v jednotlivých škálách považovat za normální. Náš výzkumný soubor je dostatečně velký 

(113 účastníků) na to, aby se dalo pracovat rovnou se Studentovým t-testem, přesto však 

uděláme tuto analýzu i pro lepší porozumění výzkumného souboru. V této souvislosti mohu 

odkázat na histogramy rozložení hodnot jednotlivých škál v příloze.  

Testování normality rozložení jsme provedli prostřednictvím sady statistických testů. 

Konkrétně byl použit Shapirův-Wilkův a Andersonův-Darlingův test a pro kontrolu navíc 

Jarqueův a Beryho test normality. Zvýrazněné hodnoty signifikance (sloupec "p") červenou 

barvou v tabulce 5 znamenají, že v daném případě nepovažujeme rozložení za normální. První 

dva testy se navzájem ve většině případů potvrzují, pouze u škály E + I signifikance mírně 

překročila hranici 0,05 u Shapiro-Wilkova testu. 
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V případech, kdy rozložení není normální (předmětné škály jsou v tab. 5 vyznačeny 

červeným písmem), je vhodné použít neparametrický Wilcoxonův test ke srovnání mediánu 

zkoumaného souboru s mediánem standardní populace. V případech, kdy bylo zjištěno, že 

rozložení je normální, se využívá jednovýběrový t-test a budeme porovnávat aritmetický 

průměr zkoumaného souboru s aritmetickým průměrem standardní populace. 

 

 

Tab. 5 Výsledky testů normality pro jednotlivé škály. 
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10.1.2. Test shody jednotlivých faktorů se standardní populací 

Na základě testů normality jsme se rozhodli vykonat testování pomocí parametrického 

i neparametrického testu a následně porovnat výsledky těchto testů. Pomocí statistických testů 

(Studentův a Wilcoxonův) jsme porovnali hodnoty 19 škál Rosenzweigova testu PFT (C – W) 

mezi výzkumným souborem reprezentujícím populaci pacientů s roztroušenou sklerózou a 

standardní populací. Výsledky porovnání průměrů a mediánů jednotlivých škál s průměry a 

mediány standardní populace uvádím níže v přehledové tabulce č. 6.  

V 10 z 19 sledovaných škál se ukázal rozdíl mezi výzkumným souborem a standardní 

populací v obou statistických testech, a to dokonce s vysokou  mírou spolehlivosti. Tyto škály 

jsou v tab. 6 označeny žlutě. Škály, kde není možné hovořit o rozdílech mezi výzkumným 

souborem a standardní populací, jsou označeny zelenou barvou. Jde o případy, kdy v obou 

testech byla signifikance p>0,05. Škály, kde v jednom z testů byl zjištěn rozdíl mezi 

zkoumaným vzorkem a standardní populací a v druhém testu takový rozdíl zjištěn nebyl, jsou 

vyznačeny barvou šedivou.  

 

 

Tab. 6 Výsledky porovnání průměrů a mediánů s průměry a mediány standardní populace. 
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10.1.3. Výsledky testů shody 
 

10.1.3.1. Hypotéza H1 

U skupiny pacientů s roztroušenou sklerózou jakožto reprezentantů autoimunitních 

pacientů obecně jsme na základě předpokládané souvislosti mezi autoimunitou a 

autoagresivitou vyslovili domněnku, že reprezentanti naší výzkumné skupiny budou 

významně více skórovat v dimenzi I-A: 

H1: Lidé s autoimunitním onemocněním (roztroušenou sklerózou) mají signifikantně více 

odpovědí ve směru intraggression (I-A) než normální populace. 

 I přes normální rozložení četností hodnot u dimenze I-A jsme pro srovnání 

výzkumné a standardní populace použili jak parametrický, tak neparametrický test. V obou 

testech se prokázal statisticky vysoce signifikantní rozdíl populace pacientů RS se standardní 

populací a to na hladině signifikantnosti p<0,01. Srovnáním průměrů byla zjištěna o 20% 

vyšší hodnota průměru u skupiny pacientů RS (viz tab. 7). Na základě předložených výsledků 

přijímáme hypotézu H1, resp. zamítáme nulovou hypotézu. 

 

Tab. 7 Výsledky testu shody dimenze I-A u RS pacientů a standardní populace. 

 

10.1.3.2. Hypotéza H2 

Druhou hypotézou navazujeme na predikci první hypotézy, tedy na očekávání vyšších 

skórů v další rovině intraggression, tentokrát u intropunitivního faktoru I ve srovnání 

populace pacientů RS se standardní populací: 

H2: Lidé s autoimunitním onemocněním (roztroušenou sklerózou) mají signifikantně více 

odpovědí s přímou agresí vůči sobě (intropunitivní faktor I) než normální populace. 

I přes nenormální rozložení četností hodnot u faktoru I jsme pro srovnání výzkumné a 

standardní populace použili jak parametrický, tak neparametrický test. V obou testech se 

prokázal statisticky vysoce signifikantní rozdíl populace pacientů RS s normální populací a to 
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na hladině signifikantnosti p<0,01. Srovnáním mediánů byla však zjištěna o 34% nižší 

hodnota mediánu u skupiny pacientů RS (viz tab. 8). Na základě předložených výsledků 

zamítáme hypotézu H2, resp. přijímáme nulovou hypotézu. 

 

 

Tab. 8 Výsledky testu shody faktoru I u RS pacientů a standardní populace. 

 

 

10.1.3.3. Hypotéza H3 

Třetí výzkumná hypotéza vychází z předpokladu, že dimenze extraggression by mohla 

být opozitem introaggression, popř. faktorů, které obrací impuls své agresivní energie zpátky 

k sobě. Pokud totiž srovnáváme I-A s autoagresivitou, ve které vidíme vztah k autoimunitě, 

pak říkáme: 

H3: Lidé s autoimunitním onemocněním (roztroušenou sklerózou) mají signifikantně méně 

odpovědí ve směru extraggression (všechna E-A v PFT). 

I přes normální rozložení četností hodnot u dimenze E-A jsme pro srovnání výzkumné 

a standardní populace použili jak parametrický, tak neparametrický test. V obou testech se 

prokázal statisticky vysoce signifikantní rozdíl populace pacientů RS s normální populací a to 

na hladině signifikantnosti p<0,01. Srovnáním průměrů byla zjištěna o 15% nižší hodnota 

průměru u skupiny pacientů RS (viz tab. 9). Na základě předložených výsledků přijímáme 

hypotézu H3, resp. zamítáme nulovou hypotézu. 

 

 

Tab. 9 Výsledky testu shody dimenze E-A u RS pacientů a standardní populace. 
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10.1.4. Interpretace výsledků testů shody 

Nejvyšší odchylka byla nalezena u intropeditivního faktoru I‘, kde jsou hodnoty u 

populace RS pacientů až o 50% vyšší; RS pacienti si významně častěji nepřipouštějí existenci 

frustrující překážky, racionalizují si situaci a překážku reinterpretují jako prospěšnou, popř. 

nacházejí sublimované pozitivní aspekty existence překážky, čímž potlačují své pocity 

frustrace. Intropeditivní faktor může odkazovat též k tendenci se sebeobviňovat za cizí 

frustraci skrze projektivní identifikaci. 

Vysoká odchylka (min 25%) je také u intropersistivního faktoru i, který 

interpretujeme jako výraznou tendenci RS populace brát na sebe zodpovědnost za situaci a z 

(podvědomého) pocitu viny se snažit hledat řešení. 

Výrazná je také míra agresivity zaměřené vůči sobě samému, čili intraggression I-A; 

tato pak nejvíce odpovídá v teoretické části diskutované autoagresivitě. Prokázali jsme 

statisticky významný rozdíl o 20% více při srovnání průměrů výzkumné a standardní 

populace. 

Signifikantně vysoká je také inklinace RS populace vyhnout se agresi a frustraci 

vytěsnit, potlačit. Faktor imaggression M-A ukazuje na vyhýbací strategii, aby nedošlo 

k žádnému kontaktu s agresí, ať už projevenou (kýmkoli v dané situaci) nebo neprojevenou, 

avšak intrapsychicky prožívanou. 

Vysoká skóre ve výzkumu dosáhla populace RS i v typu agrese N-P (need-

persistence), který odkazuje na chování a reakce zdůrazňující existenci frustrace a potřeby 

problém řešit; neřeší se ale vlastní iniciativa ať už podat nebo přijmout řešení. 

Faktor tzv. super-ego vzorce M-A+I značící sníženou schopnost překlenout frustrující 

situaci bez hledání viníka je v RS populaci také akcentován. 

Naopak negativní spojitost reprezentativního vzorku RS pacientů se standardní 

populací se ukázala v typu agrese E-D (ego-defence), kterou vykládáme jako sníženou 

schopnost se bránit vůči tlakům okolí a ochotu obhájit si přání a potřeby svého ega. 

Ještě silnější nepřímá úměra mezi srovnávanými populacemi byla nalezena ve směru 

agrese směřují na okolí (extraggression E-A), čili pacienti s RS vykazovali významně méně 

ochoty otevřeně projevit agresi či jinak vyjádřit ven svou agresivitu. 
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Poněkud překvapivě ve smyslu úvah předložených v teoretické části produkovala RS 

populace výrazně méně intropunitivní I skóry, tedy nelze tvrdit, že tato populace se 

s frustrací vyrovnává přímým útokem proti sobě samému – výčitkami a sebeobviňováním; 

naopak z porovnání vyplývá, že standardní populace má k takovým reakcím o hodně silnější 

sklon. 

Stejného extrému v odlišnosti těchto dvou populací jako v prvním zmíněném faktoru 

I‘ dosáhl faktor extrapunitivní E, avšak v negativní vazbě – tzn. populace RS pacientů má o 

50% nižší hodnoty projeveného nepřátelství zaměřeného vůči druhým lidem nebo obecně 

k věcem v okolí.  

 

 

 

10.2. Porovnání RS populace podle pohlaví 

Pro výzkumný soubor rozdělený podle pohlaví participantů provedeme testy srovnání 

oproti standardní populaci a také srovnání mezi skupinou mužů a žen v rámci našeho souboru. 

Stejně jako při porovnávání celého souboru využijeme parametrické testy na 

porovnání v těch případech, kdy můžeme rozdělení četnosti považovat za normální, a 

neparametrické testy v případech, kdy rozdělení četnosti nemůžeme považovat za normální. 

Pro srovnání oproti standardní populaci využijeme parametrický jednovýběrový t-test a 

neparametrický Wilcoxon test stejně jako při analýze celého souboru. 
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Pro srovnání mezi pohlavími v rámci našeho výzkumného souboru použijeme 

dvojvýběrový t-test v případě normálního rozdělení četnosti a Mann-Whitneyho U-test při 

rozdělení, které nelze považovat za normální. 

10.2.1. Testy normality podle pohlaví 

Na zjištění normality rozložení v rozděleném výzkumném souboru na muže a ženy 

použijeme testy Shapiro-Wilka a Andrson-Darlinga (tab. 10). 

 

 

Tab. 10 Výsledky testů normality pro jednotlivé škály.  
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10.2.2. Test shody faktorů u mužů s RS se standardní populací 

V tabulce č. 11 jsou žlutou barvou vyznačeny všechny dimenze, u kterých byl zjištěn 

statisticky významný rozdíl – hodnota signifikance byla menší než 0,05 a tak na hladině 

spolehlivosti 95% můžeme hovořit o statisticky významném rozdílu mezi zkoumaným 

vzorkem – pacienti RS, muži – a standardní populací. 

 

 

Tab. 11 Srovnání mužů z výzkumného souboru RS pacientů se standardní populací. 
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10.2.3. Test shody faktorů u žen s RS se standardní populací 

Dále srovnáváme zvlášť ženy a opět dimenze, u kterých je zjištěn statisticky 

významný rozdíl na hladině spolehlivosti 95%, jsou označeny žlutě (Tab. 12). U těchto 

hodnot můžeme hovořit o statisticky významném rozdílu mezi zkoumaným vzorkem – 

pacienti RS, ženy – a standardní populací. 

 

 

Tab. 12 Srovnání žen z výzkumného souboru RS pacientů se standardní populací. 
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10.2.4. Porovnání mužů a žen z RS populace 

Ve srovnání mužů a žen ve všech škálách vyšel signifikantní rozdíl pouze u 

impersistivního faktoru a to na hladině významnosti p<0,01 (tab. 12). Srovnání hodnot 

faktoru m mezi pohlavími dokládám ještě grafem typu boxplot (graf X). Ve všech ostatních 

faktorech, kategoriích či dimenzích vyšlo, že muži a ženy mají srovnatelné výsledky. Soubor 

výsledků všech t-testů a U-testů je součástí přílohy. 

 

Tab. 12 Výsledky srovnání hodnot m mezi muži a ženami. ** p<0,01 

 

 

 

Graf 9 Srovnání hodnot m mezi pohlavími (1=ženy, 2=muži). 

 

 

10.2.4.1. Hypotéza H4 

Na začátku jsme si definovali hypotézu H4, že budou existovat statisticky významné 

rozdíly mezi oběma pohlavími ve směru agrese vůči sobě (intraggression): 

H4: Ženy s autoimunitním onemocněním mají signifikantně více autoagresivních odpovědí 

(všechna I-A v PFT) než muži téže diagnózy. 
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 Toto tvrzení se nepotvrdilo, jak vypovídá tabulka 13. Na základě dvouvýběrového t-

testu se nepotvrdila statisticky signifikantní souvislost mezi muži a ženami vzhledem 

k výsledku p=0,7713, a proto zamítáme hypotézu H4 (resp. přijímáme nulovou hypotézu). 

 

 

Tab. 13 Výsledky srovnání hodnot I-A mezi muži a ženami. 

 

 

10.3. Korelace jednotlivých faktorů podle věku 

Zvolili jsme dva způsoby porovnání. Jednak zjednodušené rozdělení probandů do 3 

skupin a jejich vzájemné srovnání, jednak přímou korelaci faktorů v závislosti na věk. Ani 

v jednom případě nevyšly žádné statisticky významné rozdíly. Popis této korelační analýzy 

níže bude sloužit jako potvrzení, že ani jedna proměnná nesouvisí s věkem. 

 

10.3.1. Porovnání třech skupin podle věku participantů 

Tento způsob porovnání vztahů sleduje myšlenku, jestli se v průběhu života nemění 

tendence k využívání různých forem agresivity a její prožívání. 

Vycházíme z předpokladu, že typické období pro vznik onemocnění roztroušenou 

sklerózou je třetí decennium věku člověka, kdy se u většiny nemocných začne choroba 

projevovat. Čtvrté decennium (30 – 39 let) pojímáme v našem zjednodušeném modelu jako 

období typicky relaps-reminentní, kdy se nemoc plíživě rozvíjí a pacient se na ni zároveň 

adaptuje. Jako poslední věkovou kohortu volíme ty pacienty, kteří dosáhli věku 40+ a tudíž 

lze předpokládat, že ve většině žijí s onemocněním nejdelší dobu. Deskriptivní popis skupin 

viz tab. 14. Skupiny byli tedy rozdělené takto: 

 do 29 let včetně 

 od 30 do 39 let včetně 

 od 40 let 
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Tab. 14 Deskripce výzkumného souboru rozděleného do třech věkových kohort. 

 

 

Rozdělení četností nebylo možné považovat za normální, proto jsme použili 

neparametrický Kruskal-Wallisův test pro porovnání vztahů mezi věkovými skupinami (viz 

tab. 15). 

 

 

Tab. 15 Porovnání vztahů mezi třemi věkovými kohortami. 
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Z tabulky výsledků Kruskal-Wallisova testu vyplývá, že neexistují žádné rozdíly mezi 

skupinami, které jsme vytvořili rozdělením participantů podle věku. Hodnota signifikance 

byla pro každou proměnnou vyšší než 0,05 a proto nemůžeme tvrdit, že by mezi skupinami 

existoval statisticky významný rozdíl. 

 

10.3.2. Korelační koeficient pro věk a jednotlivé proměnné 

 

 

Tab. 16 Výsledky Spearmanova korelačního koeficientu pro věk a proměnné. 
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10.3.3. Interpretace výsledků 

 

Analýza vztahu mezi třemi věkovými skupinami výzkumného souboru ukázala, že na 

hladině 0,05 nelze předpokládat souvislost mezi hodnotami zkoumaných škál v závislosti na 

příslušnosti k věkové kohortě.  

Tím, že jsme si potvrdili, že proměnná "věk" nehraje žádnou roli, jsme de facto 

vyčistili testů shody z podkapitol 10.2. a 10.3. od potenciální intervenující proměnné. To nám 

ještě více potvrzuje hypotézu o tom, že výzkumná skupina pacientů s RS je signifikantně 

specifická oproti normální populaci v různých formách agresivity. 

 

10.3.3.1. Hypotéza H5 

Pátá výzkumná hypotéza vychází z předpokladu, že dimenze introaggression jakožto 

reprezentant tendencí směřujících proti vlastní osobě by měla s věkem růst stejně, jako 

dochází k progradaci tohoto neurodegenerativního onemocnění. 

 

H5: Hodnoty agrese ve směru intraggression vykazují pozitivní závislost s věkem pacienta. 

V korelační analýze Spearmenovým koeficientem se neprokázala statisticky 

signifikantní souvislost dimenze I-A v populaci pacientů RS, neboť p=0,741. Na základě 

předložených výsledků zamítáme hypotézu H5, resp. přijímáme nulovou hypotézu. 
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10.4. Korelace jednotlivých faktorů mezi sebou 

V tab. 17 jsou korelační matice jednotlivých proměnných pro celý soubor participantů. 

Žlutou barvou jsou vyznačeny všechny hodnoty, kde byla absolutní hodnota korelačního 

koeficientu vyšší než 0,3 a oranžovou jsou vyznačeny všechny hodnoty, kde byla absolutní 

hodnota vyšší než 0,7. 

Přehledná tabulka korelací a další bodové korelační grafy jsou k dohledání v příloze. 

Korelaci jsme zjišťovali prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu ρ, 

protože rozdělení četností se nedaly ve většině případů považovat za normální. 

 

 

Tab. 17 Matice korelací mezi všemi faktory. 
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11. Diskuse 

Ačkoli bychom mohli cítit z letmého pohledu na výsledky zde realizovaného výzkumu 

různé naděje a očekávání, je vhodné se spíše zamyslet nad dvěma podstatnými otázkami: 

1. Co nám tyto výsledky vlastně říkají (a s jakou spolehlivostí)? 

2. Jakým designem nového výzkumu se pokusit tento pečlivěji zopakovat? 

V teoretické části diplomové práce a na začátku části praktické jsme vyslovily 

domněnku, že autoagresivní (podvědomá) črta lidské osobnosti může mít spojitost s jednou 

čistě somatickou nemocí, u které se psychosomatický podklad co do příčin v dnešní době 

oficiálně vůbec nepřipouští. Vliv psychiky se respektuje pouze do míry efektu na maligní / 

benigní průběh choroby a četnost / intenzitu atak.  

Jsme daleci toho soudit, jestli by tento psychologický podklad mohl být příčinou 

v pravém slova smyslu, tedy že existoval a působil dříve, než se jednoho dne pár T-lymfocytů 

rozhodlo nemít rádo myelinový obal na vlastních axonech v daném jedinci. Tyto a podobné 

úvahy byly sice zmíněny na konci teoretického oddílu, ale zůstávají ve sféře zvědavých 

filosofických otázek, protože tím nejen předbíháme metodologickou logiku základního 

výzkumu, ale s největší pravděpodobností překračujeme vlastní možnosti, nebo možná i 

možnosti samotné psychologie jako oboru. 

 Naším záměrem byl prostý cíl – a to základní ověření předpokladu, zda-li jsou 

pacienti s RS skutečně autoagresivní. Další hypotézy vnímám spíše jako doplňkové. Dále 

byly provedeny i další testy shody, popř. korelační analýzy – ovšem bez konkrétního záměru 

k našim aktuálním hypotézám; zde vnímám prostor pro další výzkumy, protože z výsledků 

zde zveřejněných se dá – se zdravou mírou opatrnosti a kritičnosti – vycházet jako k podnětu 

k dalším úvahám. 

Zdá se, že první a základní hypotéza byla ověřena a potvrzena, což je jistě z čistě 

formálního hlediska správný závěr vzhledem k reprezentativnosti vzorku a silné hladině 

signifikance. Ale jsou tu další okolnosti, kterých bychom si měli být vědomi a měly by nám 

sloužit jako vodítko pro další pokusy o zkoumání tohoto tématu. 

Předpokládáme, že to, co PFT (C – W) měří jako takzvanou reakci introaggression, je 

to stejné, co sami vnímáme v naší spíše umělecké než vědecké imaginaci jako autoagresivitu 

a představujeme si ji v obrazech „něčeho, co bojuje proti něčemu“. V kapitole 5.3. byly 
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vzpomenuty studie suicidiálního chování. Stejně jako v případě bílých krvinek, které se 

rozhodnou útočit proti vlastnímu tělu, máme tendenci si projikovat i do suicidiálního chování 

intropunitivní rozměr, protože (z venku viděno) je to přece jasné ubližování sobě samotné. 

Překvapivě tak výzkumy nevyšly, ale objevila se shoda na jiném, nečekaném místě. 

Naše hypotézy mířily na I-A, I a E-A a také se nám intropunitivní složka nepotvrdila 

funkční dle hypotézy, že bude významně silnější ve srovnání s normální populací. 

Signifikantně významná je – ale obráceně, než se čekalo. Pokud by se při dalších replikách 

tohoto výzkumu podařilo dosáhnout stejných výsledků, je pak na hlubší analýzu, co vlastně 

různé faktory, které PFT sleduje, znamenají vzhledem k jejich nositeli, tedy populaci lidí 

s RS. 

Kriticky je potřeba se podívat na výběr probandů a setting situace, ve které probíhalo 

testování. Nemocniční prostředí není příliš ideální, moment testování byl také závislý na 

dalších vyšetřeních, která tam museli podstoupit. Navíc nemocniční situace může být pro 

leckoho nepříjemná a stresující – pak je otázkou, jakým směrem tento potenciální situační 

stres posune ty které výsledky. Je to individuální nebo nějak skupinově determinované? 

V této souvislosti zmíním, že byla velká snaha zajistit testovou situaci co nejvíce standardní, 

klidnou a „odkloněnou“ od ruchu. Navzdory tomu, že se to (subjektivně) mnohdy povedlo, 

nemohu zaručit, že tam podprahový vliv nepůsobí. 

Také může být zavádějící interpretovat vyskytnuvší se signifikantní výchylku 

souvislostí s biologickou poruchou imunity. O příčinné souvislosti můžeme uvažovat, ale na 

základě takto postaveného výzkumného šetření nejsme schopni žádný takový závěr učinit, 

neboť – i když se nějaký konkrétní znak objevil v této konkrétní reprezentativní skupině 

velice přesvědčivě a signifikantně – můžeme tvrdit jediné: s pravděpodobnosti 95 (popř. 99)% 

víme, že tento či jiný znak se ve výzkumné skupině odchyluje od standardní skupiny. Otázka 

příčinnosti zde není vůbec řešena. 

Pro popis autoimunitních procesů jsme zvolili jako výzkumnou skupinu pacienty 

s roztroušenou sklerózou. To se jevilo jako praktické vzhledem k dostupnosti probandů a 

celkového zjednodušení designu, ale i to je paušalizace, které by bylo vhodné se příště 

vyhnout. Přistupuji k této práci jako k prvnímu výzkumnému nástřelu, ale pro generalizování 

výsledků na celou populaci autoimunitních pacientů je to nedostatečné. 

Dále je potřebné se zamyslet nad vlivem samotné choroby na dané probandy. Jedná se 

o onemocnění CNS a nejsme schopni s jistotou tvrdit, že degenerativní změny, které probíhají 
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např. v neokortexu (a podle nových výzkumů víme, že demyelinizace se neomezuje jen na 

šedou, nýbrž latentně probíhá u většiny postižených i v bílé hmotě mozkové) nemohou mít 

vliv na jakoukoli formu prožívání či osobnosti daného jedince. Ačkoli lékaři, se kterými jsem 

konzultoval, popisovali nějaké osobnostní charakteristiky autoimunitních pacientů, taktéž 

nevíme jistě, jestli toto chování není reakcí na prožitý šok z fatální chronické diagnózy nebo 

způsob adaptace na nemoc. 

Jednoznačný přínos a efekt, který je použitelný už nyní, vidím v možnosti využít 

metodu PFT v psychoterapeutickém procesu jako podnětový materiál k diskusi. Dovedu si 

představit, že může být zajímavé a seberozvojové být konfrontován poměrně přívětivou 

formou PFT testu s hraničními frustracemi, které si u sebe ani nemusím uvědomovat. Pro 

skupinu RS pacientů to zase může přinést posílení starých nebo objevení nových copingových 

strategií a zpětnovazebné zlepšení kvality jejich života. 

Pro zajištění větší jistoty, že signace odpovědí je korektní, by v případě této metody, 

která může trpět subjektivním zkreslením, mohlo být užitečné využít dva nezávislé 

hodnotitele. 

Pro další fázi výzkumu určitě doporučuji připojit více charakteristik souboru: vzdělání, 

druh zaměstnání, velikost obce, index prožívaného štěstí, rodinný status, u žen počet dětí, 

druh RS, doplnit dotazník depresivity, úzkostnosti, osobnostní test. Při vyhodnocování tohoto 

výzkumu velmi chyběla informace o věku, v kolika byla jedinci zjištěna CIS (Clinically 

isolated syndrome – první forma RS), jak dlouho je nemocný a jakou formu RS má 

diagnostikovanou. 

Stálo by za to posoudit korelaci GCR výzkumného vzorku se standardní populací. 
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12. Závěr a aplikace výsledků 

 

Na základě poznatků z teoretické části jsme vyvodili 5 výzkumných hypotéz a pokusili 

se optikou na důkazech založené psychologie ověřit jeden z běžně rozšířených názorů na 

psychosomatické souvislosti autoimunitních onemocnění. Zabývali jsme se konkrétním 

onemocněním a to roztroušenou sklerózou mozkomíšní, kterou jsme si vzali jako 

reprezentanta těchto onemocnění.  

V teoretické části jsme ze základních kamenů stavěli myšlenkový konstrukt opřený o 

reálná pozorování a zkušenosti odborníků z praxe, a totiž víru v existenci vztahu mezi 

autoimunitními patofyziologickými mechanismy na tělesné úrovni a z nich vyplývajících 

různých autoimunitních onemocnění a autoagresivními tendencemi na duševní úrovni.  

Byla zmíněna historická spojnice těchto fenoménů, neboť byly v literatuře nalezeny 

doklady, že tato onemocnění se v českém jazykovém prostředí skutečně dříve nazývala 

pojmem autoagresivní choroby (Wagner, 1959) a v prostředí německého jazyka je tomu tak 

dosud (Fintelmann, 2005). 

Po představení obecných základů imunity, funkcí imunitního systému, autoimunitních 

mechanismů, jejich příčin a autoimunitních onemocnění jsme se seznámili s nejrozšířenějším 

neurodegenerativním zánětlivým onemocněním CNS – s roztroušenou sklerózou mozkomíšní 

jak z hlediska lékařského, tak pohledem psychologickým a psychodiagnostickým.  

Tento teoretický úvod měl za cíl připravit čtenářovi půdu pro uchopení hypotéz 

budovaných v dalších kapitolách skrze tematické celky o agresi, agresivitě a projektivních 

technikách. Jako nejvhodnější výzkumná metoda pro ověření autoagresivních tendencí u 

člověka byl zvolen Rosenzweigův obrázkově frustrační test, který identifikuje na základě 3 

směrů agrese a 3 typů reakcí několik faktorů, z nichž některé poměrně přesně míří na 

kategorie diskutované v teoretické části diplomové práce v souvislosti se specifickým 

duševním prožíváním pacientů s roztroušenou sklerózou – na zvýšené tendence 

k sebeobviňování, přebírání zodpovědnosti a viny na sebe a jistá neschopnost obhájit své 

vlastní zájmy ve světě. 

V testu PFT (C – W) byla pro tento účel identifikována a s úspěchem využita zvláště 

dimenze typu reakcí – tzv. intraggression – agresivita namířená proti vlastní osobě. 
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Následoval úvod do výzkumného projektu, ve kterém hrál hlavní roli zmíněný test PFT (C – 

W) aplikovaný na výzkumném souboru 113 pacientů s diagnostikovaným onemocněním 

autoimunitní etiologie. Při takto velkém souboru participantů jsme téma autoagresivity 

prověřovali na reprezentativním vzorku dané populace pacientů s roztroušenou sklerózou. 

První tři hypotézy se vztahovaly ke srovnání míry agresivního prožívání u testované 

výzkumné skupiny se standardní populací reprezentovanou normami testu PFT (C – W), které 

vytvořil Čáp (2015). Formou porovnávání průměrů nebo mediánů těchto dvou skupin jsme 

provedli testy shody a výsledkem jsou tyto závěry: ukázalo se, že RS populace vykazuje 

signifikantně vyšší četnost typu reakce intraggression (agrese namířené proti vlastní osobě) a 

obdobně signifikantně menší četnost typu reakcí extragression (otevřená agrese směřující ven 

na okolí). Intropunitivní faktor se naopak u RS populace neukázal jako signifikantně odlišný a 

proto tvrdíme, že se v intropunici, tedy v přímém sebeobviňování, téměř hostilním postoji 

vůči vlastní osobě a neschopnosti hájit a zastupovat zájmy vlastního ega se tato populace 

nijak neliší o populace běžné. 

Korelačními analýzami bylo dále zjištěno, že ačkoli dimenze I-A je v populaci 

pacientů s roztroušenou sklerózou statisticky signifikantně pozitivně akcentována, tak čistě 

v rámci výzkumného souboru či přeneseně v rámci populace RS pacientů nebyl shledán rozdíl 

mezi muži a ženami v tendenci k intraggression. Zároveň se neprokázal žádný vztah mezi 

sledovanými faktory a věkem reprezentantů populace s roztroušenou sklerózou. 

Nyní je zapotřebí pokračovat v započatém bádání a vydat se na pole diagnostiky a 

interpretace duševního prožívání fokusem autoagresivity ve spojitosti s probíhajícím 

zánětlivým neurodegenerativním onemocněním RS.  

Je bezpodmínečně zapotřebí nejen rozvíjet další aplikace a oblasti studijního zájmu o 

tuto cílovou skupinu a problematiku, nýbrž také znovu ověřit zde předkládané hypotézy, 

závěry a výzkumné šetření designovat na základě naší praktické – nikoli vždy pozitivní – 

zkušenosti.  

Předpokládáme, že výsledky výzkumu by jednou mohly být využity při screeningu 

dispozic k poruchám autoimunity, k jejich efektivnější terapii, popř. k porozumění 

psychosomatickým mechanismům, které mají vliv na vznik a vývoj choroby. S výsledky 

takového screeningu by dle mého názoru šlo pěkně pracovat i v individuální psychoterapii 

jako s návodnou pomůckou k sebereflexi klienta.  
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