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1. ÚVOD DO ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

Problematika závislosti a její diagnostika vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí (1992). 

Syndrom závislosti je definován jako „skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních 

fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost 

než jiné jednání, kterého si cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je 

touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být 

lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Zde může být důkaz, že návrat k užívání látky po období 

abstinence vede k rychlému znovu objevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž se 

závislost nevyskytuje.“ (Mezinárodní klasifikace nemocí 1992, str. 86 – 87). Diagnóza závislosti se 

pak stanoví na základě výskytu třech a více následujících jevů v průběhu jednoho roku: silná touha 

nebo pocit puzení užívat látku, potíže v sebeovládání, tělesný odvykací stav, průkaz tolerance k účinku 

látky, postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů, pokračování v užívání přes jasný důkaz 

zjevně škodlivých následků. 

Otázka osobnosti a její psychopatologie staví v naší studii zejména na teorii osobnosti Theodora 

Millona, která vychází z principů evoluční teorie osobnosti a opírá se o klasifikaci poruch osobnosti 

podle DSM-IV. V teorii Theodora Millona se setkáváme s pojetím osobnosti jako systému. Pojem 

osobnost označuje systém psychických struktur a funkcí, které jsou paralelní k tělesným. Není to směs 

nesouvisejících rysů a různých typů chování, ale dobře organizovaný komplex stabilních struktur a 

koordinovaných funkcí (Millon 1986). Millon uvádí devět základních předpokladů přístupu 

k poruchám osobnosti (Millon a Davis in Praško et al. 2003, str. 77): „1. Poruchy osobnosti nejsou 

nemocemi. 2. Poruchy osobnosti jsou vnitřně odlišné funkční a strukturální systémy, ne vnitřně 

homogenní jednotky. 3. Poruchy osobnosti jsou dynamické, ne statické systémy, neživé nálepky. 4. 

Osobnost sestává z mnohočetných jednotek na mnohočetné úrovni dat. 5. Osobnost existuje na 

kontinuu. Neexistuje ostrá hranice mezi normalitou a patologií. 6. Osobnostní patologie není 

přímočará, ale postupná interaktivní a mnohočetně rozložená do celého systému. 7. Kritéria patologie 

osobnosti by logicky měla být koordinována již v samém modelu poruch osobnosti. 8. Poruchy 

osobnosti mohou být vyšetřeny, ale ne diagnostikovány definitivně. 9. Poruchy osobnosti vyžadují 

strategicky plánované a kombinační způsoby taktické intervence.“ 

Millon odmítá psychiatrickou klasifikaci poruch osobnosti jako klinicky homogenních jednotek, 

které jsou složeny z rozdílných i jednotných diagnostických znaků. Označuje toto chápaní osobnosti 

za chybné, zúžené a klinicky nesprávné. Zdůrazňuje především to, že v rámci jedné kategorie poruchy 

osobnosti existují veliké rozdíly. Poruchy osobnosti nemohou být léčeny léky a zařazeny do kategorie 

jasných a zřetelně ohraničených kategorií nemocí. Millon proto považuje výraz „porucha“ na ose II 

(jak je uvedeno v DSM, osa II – poruchy osobnosti) za nešťastný, protože dělá dojem propojení s osou 

I v DSM (osa I – specifické duševní poruchy). Terapie poruch osobnosti pak není léčbou, ale 

zapojením konstruktivních sil osobnosti k otevření nových možností (Preiss 2003). 
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Problematika osobnosti závislého člověka je velmi široká a v literatuře nejednotně diskutovaná. 

Autoři chápou problematiku různě a každý v rámci své vlastní teoretické základny. Jednak se hovoří 

1) o osobnostních predispozicích ke vzniku závislosti, kdy se uvažuje o možných osobnostních 

příčinách vzniku návykových problémů. Dále se hovoří 2) o duálních diagnózách, kdy je u osoby 

závislé na návykové látce diagnostikována další diagnóza a tou je porucha osobnosti. Mluví se též 3) o 

osobnosti závislých ve smyslu osobnostních charakteristik, které vznikají vlivem dlouhodobého 

užívání návykové látky.  

I když neopomíjíme první dvě oblasti, těžiště naší studie je zejména v třetí oblasti problematiky 

osobnosti závislých. Snažíme se mapovat osobnostní charakteristiky toxikomanů a alkoholiků, zajímá 

nás osobnost závislých právě v období aktivní léčby. 

V rámci ústavní léčby (v naší studii se věnujeme ústavní léčbě v Psychiatrické léčebně Praha 

Bohnice) probíhá psychoterapeutický program společně pro všechny typy závislostí, zejména pro dvě 

hlavní skupiny léčených osob – alkoholiky a toxikomany (jiným skupinám se v naší studii 

nevěnujeme, zejména proto, že jsou menšinové). Též víme, že v některých jiných zemích (Velká 

Británie, Holandsko) je tomu naopak a léčba alkoholiků a toxikomanů v rámci ústavní léčby oddělená. 

Z praktických zkušeností z práce psychologa na oddělení pro léčbu závislostí (AT muži) se 

domníváme, že existují jisté rozdíly v osobnostní psychopatologii alkoholiků a toxikomanů a též se liší 

průběh léčení u obou těchto skupin. Snažíme se přispět k mapování této problematiky a výsledky 

aplikovat na program a psychoterapeutické působení na tyto pacienty v době jejich léčení. 

V předložené práci se věnujeme analýze rozdílů osobnostní psychopatologie u mužů léčených 

pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách, analýze rozdílů v profilech alkoholiků a 

toxikomanů a srovnání profilů závislých v naší studii s profily závislých podle Theodora Millona. 

Studii doplňujeme zmapováním rozdílů v sebeposuzování závažnosti symptomů a problémů u 

závislých.  

2. HLAVNÍ OTÁZKY A CÍLE VÝZKUMU 

V naší práci se snažíme zmapovat osobnostní psychopatologii u mužů léčených pro závislost na 

alkoholu a jiných nealkoholových drogách (dále „alkoholiků a toxikomanů“) a zaměřujeme se na 

analýzu rozdílů osobnostní psychopatologie podle metody MCMI-III u alkoholiků a toxikomanů. 

Studii doplňujeme analýzou profilů u závislých osob a problematikou sebeposouzení závažnosti 

problémů a symptomů závislosti.  

 

Výzkumné otázky, které v naší práci ověřujeme, lze obecně formulovat takto: 
a) hlavní výzkumná otázka: 

• Existují podstatné rozdíly v osobnostní psychopatologii u mužů léčených pro závislost na 

alkoholu a jiných nealkoholových drogách? 
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b) vedlejší výzkumné otázky: 

• Existují podstatné rozdíly v osobnostním profilu alkoholika a toxikomana? 

• Existují podstatné rozdíly v osobnostních profilech závislých v našem výzkumu v porovnání 

s osobnostními profily závislých podle MCMI-III u Millona? 

• Existují podstatné rozdíly v sebeposuzování závažnosti onemocnění u alkoholiků a 

toxikomanů?  

• Existují podstatné rysy nebo poruchy osobnosti u alkoholiků? 

• Existují podstatné rysy nebo poruchy osobnosti u toxikomanů? 

 

Vymezení proměnných: 

• Osobnostní psychopatologii chápeme jako trvalé vzorce maladaptivního chování, nebo též 

nepružné a maladaptivní osobnostní rysy (trvalé vzorce vnímání, myšlení a vztahů vůči okolí a 

k sobě samému, projevující se v širokém okruhu důležitých sociální a osobnostních 

souvislostí), které způsobují významné narušení v sociální nebo pracovní oblasti nebo 

způsobují osobní nepohodu. Vycházíme z teorie osobnosti a její psychopatologie podle 

Theodora Millona. Proměnnou nazvanou „osobnostní psychopatologie“ chápeme v souvislosti 

s Millonovou teorií jako širší pojem, který zahrnuje jednak osobnostní rysy a poruchy 

osobnosti a též klinické syndromy, které též ovlivňují fungování osobnosti jedince. Rysy 

osobnosti jsou v úzkém spojení i s klinickými syndromy, které též utváří celkový obraz 

osobnosti. Podle Millona vzniká porucha osobnosti spojením mnoha typických a podobných 

rysů osobnosti. Je definována jako dostatečně problémový osobnostní vzorec, který významně 

narušuje fungování osobnosti.  

• Osobnostní profil chápeme jako stručný souhrn všech rysových faktorů osobnosti, který je 

výsledkem testu osobnosti; jednotlivé skóry jsou graficky zobrazeny formou profilu. 

• Sebeposouzení závažnosti onemocnění přestavuje záznam vlastních symptomů a 

problémových situací u pacientů s diagnózou závislosti.  

 

Tyto proměnné měříme v našem výzkumu individuálním testováním jednotlivých pacientů 

metodami MCMI-III, SYMPRO a formou strukturovaného vstupního vyšetření1. 

Naše studie má mapující charakter. Pokoušíme se o analýzu u nás zatím nezmapované 

problematiky. Snažíme se též o praktické užití nové, zatím nepříliš využívané psychodiagnostické 

metody MCMI-III, která je tímto poprvé u nás použita u závislých osob. 

                                                 
1 Pacienti byli kromě výše uvedených metod ještě vyšetřeni pomocí dalších dotazníků: BDI-II, PIL a PSSI. Výsledky 

tohoto zkoumání nejsou uvedeny v našem výzkumu, ale budou použity pro další výzkumné účely v rámci Psychiatrického 

centra Praha. 



 5 

 

3. METODOLOGIE A PRŮBĚH STUDIE 

3.1 Charakteristiky zkoumaného vzorku 

Soubor tvořili pacienti hospitalizovaní v Psychiatrické léčebně v Bohnicích na oddělení AT 

muži, na pavilonech 31, 33 a 35. Soubor tvoří pouze muži, s ženskou populací v rámci naší studie 

nepracujeme. Proto veškeré získané informace a výstupy zobecňujme pouze na mužskou populaci. 

Výzkum probíhal v období květen 2004 – říjen 2005. 

Pro výběr souboru jsme zvolili tato kritéria: 

a) Je pacientem PL Bohnice AT oddělení muži (pavilony 31, 33, 35; prim. MUDr. Karel 

Nešpor). 

b) Má diagnózu závislost na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách.  

c) Prošel detoxifikační jednotkou a nastoupil do aktivní psychoterapeutické léčby (pacient od 3. 

do 12. týdne léčby). 

Z tohoto vzorku byli vyloučeni nespolupracující pacienti, pacienti s nízkým IQ (pod 70), pacienti s 

výrazným organickým poškozením, pacienti s vážnými zdravotními potížemi a somatickými defekty 

(zrak, sluch apod.), pacienti s duální diagnózou (kde již byla kromě diagnózy závislosti určena jiná 

psychiatrická diagnóza), pacienti s nejasnou diagnózou typu závislosti (kde se uvažuje o jiné 

psychiatrické diagnóze), pacienti s kombinovanou diagnózou závislosti (alkohol + drogy). 

Získaný vzorek čítal 63 pacientů, z toho 32 s diagnózou závislost na alkoholu a 31 s diagnózou 

závislosti na jiných nealkoholových drogách (heroin nebo jiné opiáty – 10, pervitin nebo jiné 

amfetaminy – 15, marihuana – 6 osob). Průměrný věk u pacientů závislých na alkoholu je 42,2 let a u 

pacientů závislých na drogách 25,3 let. Skupiny se liší i co se týká dalších sociodemografických 

charakteristik: toxikomani jsou méně vzdělanější, jsou většinou svobodní, alkoholici většinou 

rozvedení a u toxikomanů se vyskytuje vyšší procento kriminálních činů.  

U každého pacienta proběhlo individuální vyšetření psychologem. Metody byly administrovány 

v následujícím standardním pořadí: 1. Vstupní vyšetření (strukturovaný rozhovor), 2. MCMI-III, 3. 

SYMPRO, 4. u spolupracujících pacientů ještě další testové metody pro výzkumné účely PCP (BDI-II, 

PIL, PSSI). 

3.2 Použité metody 

a) Vstupní vyšetření (základní údaje o pacientovi při nástupu do léčebného programu) 

Vstupní vyšetření probíhá formou strukturovaného rozhovoru. Základ pro metodu tvoří 

evropská adaptace 5. edice ASI (McLellan, 1992) – dotazník Europ_ASI: European Addiction 

Severity Index. V češtině je dotazník označován jako: Evropský index závažnosti návykového 

chování, přeložili ho L. Kubička a L. Csémy.  Vyšetření bylo částečně upraveno pro potřeby našeho 

výzkumu (otázky zaměřené na ambulantní léčbu byly nahrazeny otázkami zaměřenými na ústavní 

léčbu). 
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Vstupní vyšetření obsahuje základní údaje o pacientovi při nástupu do léčebného programu, 

údaje týkající se zdravotního stavu, otázky na práci, zaměstnání, studium, údaje zaměřené na 

předchozí léčení a problematiku závislosti vůbec, otázky z oblasti kriminality, údaje týkající se 

rodinné anamnézy, dětství, rodinných a sociálních vztahů, otázky na oblast psychického stavu a otázky 

zaměřené na zájmy a plány do budoucna. 

Jedná se o poměrně podrobné zmapování výše uvedených oblastí. Některé údaje z dotazníku 

v našem výzkumu nepoužíváme, budou použity v případné srovnávací studii AT muži a AT ženy, i 

proto jsme volili metodu, která již byla na AT ženy použita. Validitě české verze této metody se věnují 

ve své studii Kubička a Csémy (1998). 

b) Millonův klinický víceosý dotazník (Millon Clinical Multiaxial Inventory MCMI-III) 

Millonův klinický víceosý dotazník vychází z Millonovy koncepce osobnosti a poruch 

osobnosti. Metoda MCMI je definována jako víceosý nástroj, odvozený z integrovaného modelu 

psychopatologie a osobnosti, ale koordinovaný na víceosém modelu DSM. Nástroj pokrývá širokou 

škálu psychopatologie včetně chronických rysů, stejně tak jako akutních klinických syndromů. Tato 

metoda je určena zejména pro testování psychiatrických pacientů. Představuje vhodnou alternativu 

k MMPI, na rozdíl od MMPI byla metoda MCMI explicitně sestavena, aby rozlišovala mezi 

poruchami osobnosti (Wetzler 1990). 

Metoda MCMI prošla svým vývojem, v současnosti se užívá verze MCMI-III z roku 1994, 

kterou do češtiny přeložil M. Preiss. MCMI-III má 24 klinických škál2 a 4 validizační škály. Dotazník 

MCMI-III tvoří 175 otázek, na které respondent odpovídá ano/ne. Metoda se liší od ostatních nástrojů 

především svou krátkostí, vyplnění dotazníku trvá zpravidla 30 minut. Millon užívá zvláštního druhu 

vážených skórů, tzv. base rate – BR na základě „vážení“ položek podle míry „prototypu“ (Preiss 

2003). V konečném výsledku testu pak hodnota BR 75 poukazuje na přítomnost rysu a BR 85 

znamená přítomnost poruchy. 

MCMI-III nebyl dosud standardizován na českou populaci, k dispozici jsou pouze americké 

normy z roku 1994, v rámci našeho šetření je používáme pouze orientačně. Pro případné srovnání 

pracujeme jak s hrubými skóry, tak se skóry BR. Dotazník není v klinické praxi příliš používán, tato 

studie má přispět i k jeho většímu zavedení do praxe. Pokud víme, pro závislé osoby zatím nebyl 

v Čechách nikdy použit. 

                                                 
2 1 Schizoidní, 2A Vyhýbavý, 2B Depresivní, 3 Závislý, 4 Histriónský, 5 Narcistický, 6A Antisociální,                   

6B Sadistický, 7 Kompulzivní, 8A Negativistický, 8B Masochistický, S Schizotypální, C Hraniční,  P Paranoidní,                
A úzkostná porucha, H somatoformní porucha, N bipolární – manická porucha, D dystymie, B alkoholová závislost,             
T drogová závislost, R PTSD, SS porucha myšlení, CC depresivní porucha, PP porucha s bludy. 
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c)   SYMPRO 

SYMPRO je sebeposuzovací dotazník a škála, kterou sestavil pro osoby s diagnózu závislosti na 

alkoholu L. Kubička.3 Metoda je zaměřena na sebeposouzení vlastních symptomů a problémů 

v souvislosti se závislostí na návykové látce. V našem výzkumu používáme SYMPRO ve variantě pro 

muže pod názvem SYMPRO-M/ALK. Ekvivalentní verzi pro závislé na drogách SYMPRO-M/DR 

sestavili L. Csémy, E. Richterová a M. Habermannová, též na základě konzultací s několika osobami 

závislými na drogách. Varianta pro závislé na drogách se od původní varianty liší v pěti položkách. 

Tyto položky jsme do zpracování dat nezařadili. 

4. VÝSLEDKY 

V porovnání alkoholiků a toxikomanů na základě výsledků MCMI-III vyplývají významné 

rozdíly Výsledky t-testu poukazují na statisticky významné rozdíly u škál: 5 Narcistický (vyšší 

hodnoty u toxikomanů), 6A Antisociální (vyšší hodnoty u toxikomanů), 6B Sadistický (vyšší hodnoty 

u toxikomanů), 7 Kompulzivní (vyšší hodnoty u alkoholiků), B Alkoholová závislost (vyšší hodnoty u 

alkoholiků) a T Drogová závislost (vyšší hodnoty u toxikomanů). V porovnání výsledků validizačních 

škál (Y, Z a V) nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. 

V profilu alkoholiků v naší studii (podle výsledků BR skórů v MCMI-III) kromě škály B 

Alkoholová závislost a A Úzkostná porucha vysoké hodnoty ve škálách 1 Schizoidní, 2B Depresivní a 

8B Masochistický klinický osobnostní profil a také ve škále T Drogová závislost. V profilu BR skórů 

MCMI-III u toxikomanů nacházíme kromě škál T Drogová závislost a 6A Antisociální vysoké 

hodnoty ještě ve škále A Úzkostná porucha a B Alkoholová závislost. V profilu BR skórů MCMI-III u 

celého souboru závislých osob nacházíme vysoké hodnoty u škál B Alkoholová závislost, T Drogová 

závislost, A Úzkostná porucha, 6A Antisociální a 2B Vyhýbavý. Oproti profilům jednotlivých skupin 

(ALK a DR) zde nejsou výsledky hodnot jednotlivých škál tak výrazné. 

U alkoholiků se objevují tyto psychopatologické rysy osobnosti: A Úzkostná porucha a B 

Alkoholová závislost. U skupiny toxikomanů nacházíme psychopatologický rys osobnosti: 6A 

Antisociální a přítomnost poruchy v charakteristice: T Drogová závislost. V rámci celého souboru je 

přítomný psychopatologický rys v položce B Alkoholová závislost.  

Vysoké hodnoty v profilu MCMI-III alkoholiků podle Millona zaznamenáváme ve skupině B u 

škál T Drogové závislosti a 1 Schizoidní a ve skupině A u škál 6A Antisociální a 6B Sadistický 

(Millon 1997). Hodnoty v těchto škálách (1, 6A, 6B a B) jsou vyšší než hodnoty ve škálách alkoholiků 

v naší studii. V profilech toxikomanů podle Millona zaznamenáváme vysoké hodnoty ve skupině A u 

škály 6A Antisociální, 6B Sadistický a u škál T Drogové závislosti a B Alkoholové závislosti. Ve 

skupině B jsou výsledky podobné, vysokých hodnot zaznamenáváme u škál: 6A Antisociální, T 

                                                 
3 Metoda SYMPRO byla použita pro faktorovou analýzu ve studii Kubičky, Csémyho a Koženého (1992). 
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Drogové závislosti a B Alkoholové závislosti. Hodnoty škály 6A Antisociální jsou v našem souboru 

vyšší (v porovnání s oběma skupinami toxikomanů u Millona). Stojí též za zmínku, že podle Millona 

(1997) existuje kovariance mezi těmi, kteří byli diagnostikování jako drogově závislí a těmi, u kterých 

byla diagnostikována antisociální porucha osobnosti. 

Při porovnání našich výsledků s výsledky uvedenými Millonem (1997) nacházíme shodu 

v profilu alkoholiků ve škálách B Alkoholová závislost, T Drogová závislost a 1 Schizoidní klinický 

osobnostní profil. V profilu toxikomanů se shodují vysoké hodnoty ve škálách T Drogová závislost, B 

Alkoholová závislost a 6A antisociální porucha osobnosti. 

Při porovnání výsledků metody SYMPRO M/ALK a SYMPRO M/DR jsme zjistili statisticky 

významné rozdíly v 8 položkách. Je tedy zřejmé, že symptomy i problémy alkoholiků a toxikomanů 

jsou subjektivně různé. Též jsme zjistili, že větší procento drogově závislých vykazuje oproti závislým 

na alkoholu častější výskyt symptomů i problémů. 

5. DISKUSE 

5.1 Diskuse k získaným výsledkům 

V rámci našeho šetření jsme pracovali se souborem 63 závislých osob, je otázkou zda-li se jedná 

o dostatečně rozsáhlý vzorek osob i z důvodu, že byla tato skupina ještě rozdělena na skupinu 

alkoholiků (33 osob) a toxikomanů (31 osob). Vzhledem k obtížnosti sběru dat tento počet odpovídá i 

našemu původně plánovanému vzorku (50 – 70 respondentů). Podobně velké soubory závislých pak 

uvádí ve svých výsledcích i Millon. 

 Obě skupiny zkoumaného vzorku (alkoholiků i toxikomanů) od sebe statisticky významně 

odlišují v základních charakteristikách: věk (alkoholici jsou starší), vzdělání (toxikomani jsou méně 

vzdělanější, souvisí to zřejmě i s věkem; neměli příležitost dokončit vzdělání díky nástupu problémů 

se závislostí), rodinný stav (toxikomani jsou většinou svobodní; to též souvisí s nižším věkem této 

skupiny) a u toxikomanů se vyskytuje vyšší procento kriminálních činů. Tyto charakteristiky jsou pro 

obě skupiny běžné, uvádí je i Vágnerová (2001). I když jsou obě skupiny odlišné v základních 

popisných údajích, jsou následující výzkumné údaje důležité především pro účely ústavní léčby. Jedná 

se o dvě skupiny jedinců, kteří společně absolvují ústavní léčbu. V rámci ústavní léčby je příznačné, 

že se na jednom oddělení potkávají obě, takto výrazně odlišné skupiny. Kromě naší studie můžeme 

najít tyto odlišnosti i v jiných podobných výzkumech, např. výzkum provedený dvojicí Lesswing a 

Dougherty (1993).  

Výsledky MCMI-III u alkoholiků a toxikomanů  ukazují, že pomocí metody MCMI-III 

můžeme odlišit osoby závislé na alkoholu a osoby závislé na drogách. Dále z výsledků vyplývá výskyt 

rysů úzkostné poruchy alkoholiků a antisociální poruchy u toxikomanů. Kdybychom zde aplikovali 

Millonovu koncepci osobnosti a orientačně použili získané hodnoty z testu, hovořili bychom při 

popisu osobnosti u našeho souboru o rysech osobnosti, přítomnost poruchy osobnosti (hodnota BR 
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větší než 85) se vyskytuje pouze u toxikomanů v položce drogová závislost. To potvrzuje fakt, že 

pracujeme se souborem, u kterého nebyla určena duální diagnóza. Našim cílem však nebylo odhalit 

případné poruchy osobnosti, ale především zmapovat psychopatologii a psychopatologické rysy 

závislých. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici českou normu, je tento závěr pouze orientační. 

Výsledkům MCMI-III se budeme dále věnovat v diskusi o výsledných profilech. 

Při srovnání osobnostní psychopatologie závislých podle MCMI-III jsme zjistili statisticky 

významné rozdíly v porovnání alkoholiků a toxikomanů. Skupina alkoholiků vykazuje významně 

vyšší hodnoty ve škálách 7 Kompulzivní a B Alkoholová závislost, skupina toxikomanů dosahuje 

významně vyšších hodnot ve škálách 5 Narcistický, 6A Antisociální, 6B Sadistický a T Drogová 

závislost. Byl též potvrzen fakt, že MCMI-III rozlišuje mezi alkoholovou a drogovou závislostí. Jedná 

se o výsledky u osob v době ústavního léčení. Toxikomani se zřejmě projevují více nepřátelsky ke 

svému okolí, snaží se využít své okolí pro vlastní zisk, mohou být nepřátelští, zahledění do sebe, 

pasivní. Alkoholici jsou v porovnání s toxikomany více disciplinovaní a mají tendenci ovládat své 

impulzy. Je možné, že tyto výsledky ovlivňuje princip užívané návykové látky. Toxikomani se zřejmě 

vlivem drog více projevují antisociálním chováním, agresivitou a neohleduplností zejména při 

získávání drogy. Jak uvádíme v tabulce 3, vyskytuje se u nich častěji kriminalita. Z výzkumů 

uvedených v literárně – přehledové části zde dáváme do souvislosti studii Craiga et al. (1985), který 

používá MCMI u závislých osob v rehabilitačním programu. Alkoholici skórovali více v těchto typech 

osobnostních poruch: Vyhýbavý, Pasivně-agresivní, Schizotypní, Hraniční a Paranoidní, zatímco 

závislí na opiátech dosahovali vyšších hodnot u Narcistní poruchy osobnosti. V porovnání s naší studií 

je zde více nálezů u alkoholiků než u toxikomanů. I zde lze provést srovnání pouze orientační, jelikož 

Craig et al. používal první verzi Millonova dotazníku MCMI, která je od MCMI-III v určitých 

položkách odlišná. Rozdíly ve výskytu poruch osobnosti mezi alkoholiky a toxikomany uvádí DeJong. 

Toxikomani výrazněji skórují na škálách antisociální, histriónská a závislá porucha osobnosti. Na 

základě svých studií uvádí Barnes (in Nociar 1991, 2001), že se alkoholici liší v osobnostních 

charakteristikách od ostatních drogově závislých (více Barnes in Nociar 1991, 2001). 

Při analýze profilů MCMI-III u jednotlivých skupin používáme opět BR skóry, abychom 

mohli výsledky porovnat s profily podle Millona. 

U alkoholiků tento profil poukazuje kromě alkoholové závislosti na problém pesimismu, 

nedostatku radosti, neschopnosti zažít pozitivní emoční prožitky  (2B Depresivní), projevují se u nich 

i nejasné obavy (A Úzkostná porucha), ale i nedostatek touhy a neschopnost zažívat silné emoce (1 

Schizoidní). Poměrně vysoké hodnoty ve škále 8B Masochistický klinický osobnostní profil 

poukazují na sebezničující tendence, které mohou vyplývat z důsledků alkoholismu. Vysokých hodnot 

dosahují alkoholici i ve škále T Drogová závislost. Tento fakt uvádí i Millon a vysvětluje ho tím, že u 

většiny těchto jedinců se projevuje závislost v širším slova smyslu (1997). V porovnání s Millonovým 

profilem alkoholiků se naše výsledky shodují ve zvýšených hodnotách u škály B Alkoholové 

závislosti a 1 Schizoidní. Nemáme ale k dispozici sociodemografické údaje o osobách Millonova 
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zkoumaného souboru, proto jsme tato data nezpracovali statisticky a srovnání chápeme jako 

orientační. V této souvislosti můžeme zmínit studii Matana et al. (1994). Autoři uvádí tři typy 

alkoholiků, první z nich, který se vyskytuje častěji u hospitalizovaných pacientů, je charakterizován 

vyššími skóry ve škálách: negativistický, vyhýbavý/schizoidní nebo depresivní, sděluje značné 

množství problémů a silný distres. Výsledky se shodují ve škálách schizoidní a depresivní. Škála 

schizoidní/vyhýbavý je u Millona oddělena na dvě samostatné škály, zatímco Matano et al. je sloučili 

do jedné, což považujeme za zjednodušené. Výsledky dalších studií (Barnes in Nociar 1991, 2001) 

poukazují na neuroticismus alkoholiků (jehož hlavními složkami jsou labilita, anxieta a depresivita). 

Typ tzv. neurotického alkoholika uvádí i Blane (1987) na základě studie Blashfielda a Moreyho. 

Studie Coxe (in Blane et al. 1987) a poukazuje na oploštělou emocionalitu, tenzi a úzkost u 

alkoholiků. Je tedy zřejmé, že jisté neurotické tendence u alkoholiků se ve výsledcích různých studií 

opakují. 

V profilu toxikomana ukazují naše výsledky na vysoké hodnoty u škály T Drogová závislost a 

ve škále 6A Antisociální. Zde se výsledky shodují s profily toxikomanů u Millona a zároveň Millon 

(1997) upozorňuje na podobnost profilů drogově závislých a osob s antisociální poruchou osobnosti. 

Opět nemáme k dispozici sociodemografická data Millonových zkoumaných souborů, proto jsme 

výsledky nezpracovali statisticky. Výskyt antisociální poruchy osobnosti u toxikomanů uvádí i některé 

studie, které uvádíme v teoretické části např. studie Balla a Cecera (2001), nicméně zde se jednalo o 

pacienty na metadonové substituci; případně studie Granta et al. (2004), která se ale týkala škodlivého 

užívání alkoholu a drog a ne přímo závislostí). Z dalších výsledků naší studie vyplývá, že podobně 

jako alkoholici i toxikomani projevují nejasné obavy a úzkost (A Úzkostná porucha) a soubor 

dosahuje i vysokých hodnot ve škále B Alkoholová závislost. Tato hodnota škály B se opět shoduje 

s Millonovým profilem a tvrzením o projevech závislosti s širším slova smyslu (Millon 1997). Zde 

můžeme pro porovnání zmínit studii McMahona et al. (1998), která pracuje sice jen s opakovaně 

léčenými muži, ale jedná se o muže v léčbě. Poukazuje na tři podskupiny alkoholiků 1. s „vysokou 

patologií, 2. „antisociální“ a 3. „subklinická“. S výsledky našeho výzkumu se nejvíce shoduje skupina 

druhá, která ve studii u McMahona et al. (1998) vykazovala vysoké hodnoty na škále Antisociální a 

též na škálách Agresivní a Narcistická porucha osobnosti. Tato studie však používala MCMI-II a proto 

výsledky můžeme porovnat opět jen orientačně. 

V profilu celého zkoumaného souboru nacházíme vysoké hodnoty u škál B Alkoholová 

závislost, T Drogová závislost, A Úzkostná porucha, 6A Antisociální a 2B Depresivní. Celkový 

výsledek však není u těchto škál tak výrazný jako u jednotlivých skupin. To poukazuje na skutečnost, 

že jednotlivé skupiny mají svá specifika, která můžeme sledovat při jejich samostatném rozboru. 

K problematice úzkosti a zejména depresivity u závislých se vyjadřuje Nociar (2001), který uvádí 

depresi jako častý základní rys osobnosti závislých – alkoholiků u toxikomanů. Na druhou stranu 

uvádí, že se může jednat o rys přechodného charakteru. 
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Výsledky získané metodou SYMPRO jsou doplněním v popisu rozdílů u alkoholiků a 

toxikomanů. Dotazy se zaměřují jednak na mapování rozdílů v prožívání symptomů závislosti a 

problémů v souvislosti se závislostí v uplynulých 12-ti měsících. Výsledkem jsou hodnoty, které 

směřují k tomu, jak často se u závislého projevují určité symptomy a problémy v souvislosti se 

závislostí a určují pak míru závažnosti onemocnění. Při porovnání výsledků metody SYMPRO 

M/ALK a SYMPRO M/DR jsme zjistili statisticky významné rozdíly v 8 položkách (a v dalších 4, 

které zde neuvádíme, protože se jedná právě o ty položky, které jsou v rámci obou verzí testu odlišné). 

Je tedy zřejmé, že symptomy i problémy alkoholiků a toxikomanů jsou subjektivně různé. Při další 

analýze výsledků metody SYMPRO jsme zjistili, že větší procento drogově závislých vykazuje oproti 

závislým na alkoholu častější výskyt symptomů i problémů. Tento výsledek může poukazovat na 

rychlejší a zároveň složitější rozvoj a průběh vzniku drogové závislosti i pravděpodobné složitější 

osobnostní změny u toxikomanů. Zároveň je indikátorem větší závažnosti onemocnění u toxikomanů 

v porovnání s alkoholiky. 

5.2 Diskuse k metodologii výzkumného projektu 

Projekt této studie má povahu mapující. Nevychází tedy ze speciálních hypotéz, ale z obecně 

formulovaných výzkumných otázek. 

Náš výběr nesplňuje požadavky reprezentativnosti vzhledem k populaci pacientů na oddělení 

pro léčbu závislostí. Museli jsme předem ze studie vyloučit osoby, které by nebyly schopné absolvovat 

administraci našich výzkumných metod. Tato případná výběrová zkreslení omezují možnosti 

zobecňování našich poznatků. 

O reprezentativnosti můžeme diskutovat též u skupiny drogově závislých, která na jednu stranu 

mapuje rozložení nejčastějších třech typů diagnóz drogové závislosti u mužů v ústavní léčbě, na 

druhou stranu je možné, že každý typ závislosti může mít své vlastní charakteristiky. Ty bychom ale 

mohli více posuzovat, pokud bychom navýšili počet původního zkoumaného vzorku. Je též otázkou, 

zda je zkoumaný vzorek 63 pacientů postačující pro možné závěry směřující k problematice 

psychopatologie osobnosti. 

Vzhledem subjektivní povaze zjišťovaných proměnných jsme použili v naší studii metody 

dotazníku, sebeposuzovací škály a částečně strukturovaného rozhovoru. Tyto metody jsou založené na 

výpovědích o sobě a proto má jejich výpovědní hodnota určitá omezení. Ta vyplývají zejména z toho, 

zda je zkoumaná osoba schopna si uvědomovat zjišťovanou skutečnost, zda je schopna o ni 

odpovídajícím způsobem vypovědět a zda je ochotna tyto údaje poskytnout v rámci daného 

výzkumného šetření. 

Projekt naší studie se věnuje problematice ústavní léčby a osobnosti alkoholiků a toxikomanů 

v rámci tohoto typu léčebného zařízení. Nevěnujeme se problematice jiných typů léčby a proto není 

možné dané výsledky zobecňovat např. na ambulantní či jinou léčbu, k této problematice by musela 

být provedena další výzkumná studie. 
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Je možné, že použitím jiných metod a postupů (objektivního charakteru) bychom získali odlišné 

výsledky o námi zkoumaných proměnných. Je však obtížné postihnout některé prožitky a situace 

osobnějšího charakteru, které bychom např. v rámci pozorování neměli možnost zaznamenat. Proto 

jsme dali přednost subjektivní výpovědi pacientů. 

5.3 Diskuse k validitě užitých metod 

Strukturované vstupní vyšetření je metoda, která již byl využita k výzkumným účelům při 

výzkumné studii u závislých žen v PL Bohnice v letech 1999 – 2003.4 Validitě české verze této 

metody se věnují ve své studii Kubička a Csémy (1998). 

 Forma strukturovaného rozhovoru se nám v práci se závislými osobami osvědčila, tyto osoby 

potřebují při rozhovoru jasnou strukturu a vedení, což zmíněná metoda nabízí. Posuzovatel i 

respondent mají možnost v případě nejasností dotaz či odpověď upřesnit, doplnit apod. Ze získaných 

dat byly k naší studii použity jen některé položky, zbytek dat je určen k navazujícímu výzkumu. 

Validitu dat zde ovlivňuje jednak výpovědní hodnota respondentů a také interpretace ze strany 

psychologa, který metodu zadává. Ohledně údajů ze strany respondentů jsme u většiny případů neměli 

možnost zjistit platnost dat uvedených pacientem (např. zda výpověď o počtu kriminálních činů 

odpovídá skutečnosti apod.). Na druhou stranu se jednalo o pacienty spolupracující, kteří byli ochotni 

vypovídat o svých problémech. 

Validizační studie MCMI-III shrnuje Millon (1997). Poukazuje na vysokou vnitřní konzistenci 

škál, na spolehlivost a stabilitu retestu. Ukázalo se, že výsledky MCMI-III jsou v krátkém časovém 

období vysoce stabilní. Externí validita MCMI byla sledována napříč třemi generacemi výzkumu. 

Nejprve to byla výzkumná studie první verze MCMI a MMPI, která ukázala komplementaritu těchto 

dvou nástrojů. Následovala studie zaměřená na kriteriální validitu MCMI-III, která vycházela 

z hodnocení zkušených diagnostických pracovníků a výsledky byly srovnány s podobnými výsledky 

získanými z MCMI (první verze) a MCMI-II. Nakonec byly prověřeny souběžné korelace validity 

MCMI-III s ostatními hlavními nástroji. Celkový závěr je, že externí validita MCMI-III je stejná nebo 

mírně lepší než externí validita MCMI-II.  

Jak už jsme se zmínili, MCMI-III není metoda standardizovaná na českou populaci, proto ji 

používáme zejména pro porovnání skupin (alkoholici x toxikomani). U ostatních výsledků musíme 

brát v úvahu možnost zkreslení, proto jsou výsledky pouze orientační. Stejně tak interpretace výsledků 

např. Millonových studií na českou populaci závislých může s sebou přinášet určité zkreslení. 

                                                 
4 Název studie: „Ústavní léčba závažných forem závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách u žen:studie 

léčebného procesu a výsledků léčby s jednoletou katamnézou“. Výzkum proběhl na základě projektu: IGA MZ ČR NF 5576 

(Csémy et al. 2003). 
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Domníváme se, že v určitých ohledech může mít česká populace závislých i způsoby a metody léčby 

svá specifika, což se může do výsledků metod promítnout. 

Metodu SYMPRO jsme v naší studii jsme ji rozšířili o novou verzi SYMPRO M/DR pro 

drogově závislé. V porovnání SYMPRO M/ALK a SYMPRO M/DR nejsou obě metody identické, 5 

položek je naprosto odlišných a v některých dalších položkách nejsou stejné formulace. Zde jsme se 

snažili zachovat podstatu otázky, ale zároveň přizpůsobit položku problematice drogově závislých. Při 

srovnání výsledků jsme proto těchto 5 položek vyloučili.  

5.4 Diskuse k teoretickému i praktickému využití studie 

 Předložená výzkumná studie přináší nové poznatky o dosud nezmapované problematice 

psychopatologie osobnosti u závislých osob v ústavní léčbě. Snažili jsme se zmapovat osobnostní 

psychopatologii u pacientů v ústavní léčbě a závěry z našich zjištění jsou určeny pro změny 

v oblastech práce s pacienty právě v rámci tohoto typ léčby.  

Naše studie přichází se zavedením nových diagnostických metod do praxe u závislých osob. 

Pokud víme, metoda MCMI-III nebyla zatím v české populaci pro výzkum alkoholiků a toxikomanů 

použita. Metoda SMPRO M/DR je novou metodou, kterou jsme sestavili za pomocí zavedené metody 

SYMPRO.  

Výsledky poukazují na rozdíly mezi oběma skupinami a je otázkou, zda je vhodné, aby byli 

alkoholici a toxikomani v rámci ústavní léčby léčeni stejným způsobem. Domníváme se, že vzhledem 

ke zjištěnému výskytu antisociálních rysů u toxikomanů by byl pro tuto skupinu vhodný velmi přísný 

režimový systém. Dále se domníváme, že toxikomani by měli mít možnost navíc své vlastní skupinové 

psychoterapie, která by byla více zaměřena na korekci antisociálního chování a na interpersonální 

záležitosti. Terapeutické skupiny v ústavní léčbě probíhají přibližně 1,5 hodiny. Předpokládáme, že 

jsou zejména pro toxikomany příliš dlouhé a bylo by proto užitečnější změnit program na několik 

kratších a intenzivnějších sezení. 

Snažíme se tímto naznačit potřebu vzniku samostatných programů pro alkoholiky i toxikomany. 

Z praktické zkušenosti víme, že skupina alkoholiků je stabilnější a v průběhu času je schopna rychleji 

pracovat na důležitých osobních tématech, rychleji zde vzniká prostředí důvěry. Oproti tomu skupina 

smíšená (alkoholici a toxikomani) je méně stabilní a prostředí důvěry zde vzniká déle. Ve smíšené 

skupině se často stává, že je pozornost více zaměřena na osoby toxikomanů a zejména na jejich 

antisociální potíže (např. přestupky v léčbě, problémy s režimem apod.). Pro čistě „alkoholickou“ 

skupiny tak může být přítomnost toxikomana kontraproduktivní a odvádět je od osobnějších témat. Na 

druhou stranu jim častěji nabízí užitečná témata jako např.: impulzivita, agresivita, nezodpovědnost 

apod. Dále se domníváme, že alkoholik ve skupině toxikomanů může mít obtížné postavení a 

získávání prostoru je pro něj složité, může však (a v praxi to tak často bývá) vzhledem k vyššímu věku 

fungovat jako autorita a např. usměrňovat chování a antisociální tendence toxikomanů. I z těchto 

důvodů se domníváme, že by oddělené psychoterapeutické programy byly užitečné pro obě skupiny. 
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Jako chybějící prvek v rámci ústavní léčby vnímáme rodinnou terapii. Pro drogově závislé je 

práce na sociálních vztazích významná zejména proto, že jim chybí potřebné zkušenosti. V rámci 

ústavní léčby probíhá též nácvik relaxačních technik, v PL Bohnice je to autogenní trénink. Tato 

metoda je dlouhodobě součástí léčby alkoholové závislosti. Pro toxikomany vzhledem k jejich časté 

impulzivitě bývá nácvik autogenního tréninku obtížný. Domníváme se, že nácvik např. progresivní 

relaxace by zde mohl být vhodnější alternativou. V rámci ústavní léčby též výrazně chybí dostatek 

pohybových aktivit. Jako velmi vhodnou považujeme zejména kinezioterapii. U pacientů závislých na 

alkoholu by se kinezioterapeutické postupy měly zaměřit především na zmírnění úzkostí a depresí, u 

závislých na nealkoholových drogách na techniky zaměřené na vybití negativních emocí a agrese a na 

nácvik vzájemné spolupráce.5 

5.5 Diskuse k možnostem dalšího rozpracování studie 

Problematika psychopatologie osobnosti u závislých je tématem velmi rozsáhlým a teoreticky 

ani výzkumně nezpracovaným, proto se domníváme, že jakékoliv další výzkumné šetření v této oblasti 

v našich poměrech by bylo velmi podnětné a užitečné. 

Jak jsme již uvedli, data získaná v průběhu našeho šetření budou využívána k dalším 

výzkumným účelům Psychiatrického centra Praha. Další z možností, která se nabízí, je rozšíření 

souboru o větší počet zkoumaných pacientů. Dále by bylo možné získat větší počet respondentů 

jednotlivých typů drogových závislostí (pervitin, marihuana, heroin) a tyto skupiny porovnat mezi 

sebou a se skupinou alkoholiků. Nabízí se též možnost pracovat na srovnání souboru závislých osob 

s kontrolní skupinou nebo se skupinou jinak psychiatricky léčených osob (např. se skupinou osob 

s diagnózou poruchy osobnosti apod.). 

Jako velmi potřebné bychom považovali další studie, které by pomohly zavést metodu MCMI-

III do praxe a které by pomohly k její standardizaci. 

6. SOUHRN 

Provedená studie zjišťuje v souboru 63 mužů v psychiatrické ústavní léčbě (32 zkoumaných 

osob závislých na alkoholu a 31 zkoumaných osob závislých na nealkoholových drogách) následující 

proměnné: 

1. analýzu rozdílů v osobnostní psychopatologii u alkoholiků a toxikomanů, zjišťováno metodou 

MCMI-III; 

2. přítomnost psychopatologických rysů nebo poruchy osobnosti u alkoholiků a toxikomanů, 

zjišťováno metodou MCMI-III; 

3. rozdíly v osobnostním profilu alkoholika a toxikomana, zjišťováno metodou MCMI-III; 

                                                 
5 Pozn.: Více viz Hátlová, B.: Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění, Praha, Karolinum 

2001 
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4. rozdíly v osobnostních profilech závislých v našem výzkumu v porovnání s osobnostními 

profily závislých podle MCMI-III u Millona, zjišťováno metodou MCMI-III; 

5. rozdíly sebeposuzování závažnosti onemocnění u alkoholiků a toxikomanů, zjišťováno 

metodou SYMPRO. 

Studie byla doplněna údaji získanými ze vstupního vyšetření, které sloužily zejména k získání 

sociodemografických údajů o daném souboru. 

 

Dosažené výsledky podporují platnost těchto závěrů: 

1. Existuje rozdíl v porovnání osobnostní psychopatologie u alkoholiků a toxikomanů. 

Alkoholici dosahují významně vyšších hodnot ve škálách: Kompulzivní a Alkoholová 

závislost a toxikomani ve škálách: Narcistický, Antisociální, Sadistický, a Drogová závislost). 

2. U alkoholiků se objevují tyto psychopatologické rysy osobnosti: Úzkostná porucha a 

Alkoholová závislost. U skupiny toxikomanů nacházíme psychopatologický rys osobnosti u 

škály Antisociální a přítomnost poruchy ve škále Drogová závislost. V rámci celého souboru 

je přítomný psychopatologický rys ve škále Alkoholová závislost.  

3. Osobnostní profily alkoholiků i toxikomanů jsou odlišné. Alkoholici jsou charakterizováni 

zejména výrazným skórováním na škálách Alkoholová závislost, Úzkostná porucha, 

Schizoidní, Vyhýbavý a Masochistický klinický osobnostní profil a také ve škále Drogová 

závislost. Toxikomani jsou charakterizováni vysokým skórem ve škálách Drogová závislost, 

Antisociální porucha osobnosti, Úzkostná porucha a Alkoholová závislost.  

4. Při porovnání našich výsledků s výsledky uvedenými Millonem (1997) nacházíme shodu 

v profilu alkoholiků ve škálách Alkoholová závislost, Drogová závislost a Schizoidní klinický 

osobnostní profil. V profilu toxikomanů se shodují vysoké hodnoty ve škálách Drogová 

závislost, Alkoholová závislost a Antisociální porucha osobnosti. 

5. Sebeposuzování symptomů i problémů závislosti se u alkoholiků i toxikomanů liší. U skupiny 

toxikomanů nacházíme častější výskyt symptomů a problémů vztahujících se k závislosti. 

6. Skupiny alkoholiků i toxikomanů se od sebe navzájem odlišují v základních 

sociodemografických charakteristikách. 

 

Získané poznatky jsou psychologicky a metodologicky interpretovány a jsou v z nich vyvozeny 

předběžné závěry o obsahových souvislostech jednotlivých proměnných, psychometrické 

věrohodnosti ověřovaných metod, jejich využitelnosti v psychoterapeutické i diagnostické praxi a ve 

výzkumu a o dalších možnostech rozpracování této studie. 

Předložené výsledky této studie nelze považovat za definitivní a zde vyvozené závěry vyžadují 

další analýzu. Za užitečné považujeme zejména ověřování konkrétnějších a zamořenějších hypotéz, 

vycházejících z našeho výzkumu. 
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