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I. ÚVOD 

Alkohol a stres. Ve větší míře samostatně, ale čím dál častěji společně, objevují se 

tyto dva pojmy v našem slovníku. 

A ačkoliv převážně vnímáme oba tyto jevy jako negativní, naše tolerance vůči nim 

roste. Nemám teď na mysli toleranci jen v tom smyslu, že zvládáme stále větší příval stresu 

či vyšší dávku alkoholu bez následků. Myslím toleranci společnosti. Mění se náš pohled na 

normu. Mnoho lidí má každodenní život naplněný permanentním stresem. Alkohol je ve 

společnosti tolerován, ať už se pije na oslavu, na náladu, na chuť či na kuráž. Ani spojení 

stresu a alkoholu už není neobvyklé. Není už tak výjimečné dát si panáka „na nervy". 

Ale i přes tento nárůst tolerance existuje ve společnosti hranice toho, co je 

přijímáno a co už ne. Za hranicí tolerovaného je závislost. 

Ve své práci se budu zabývat závislostí na alkoholu u žen a budu zjišťovat, zda tyto 

ženy používají odlišné strategie, kterými se vyrovnávají se stresovými situacemi. 

Jejich strategie budu zjišťovat pomocí dvou metod. Jednou je projektivní test TAT, 

který spočívá ve vyprávění příběhů podle obrázků. Podle toho, jak si ženy poradí 

s vytvářením a vyřešením problematické situace, kterou tabule evokují, se dají posuzovat 

jejich zvládací strategie. Předpokládám, že dobrá schopnost řešit sociální problémy je 

jedním z ukazatelů duševního zdraví. 

Druhou metodou je verbální sebepozorovací test SVF, kterým ženy samy mohou 

hodnotit své strategie. Mohou posoudit, které používají a v jaké míře. Zajímá mě, zda 

používají strategie, které by pro ně byly specifické. Také chci zjistit, zda budou výsledky 

těchto dvou testů v souladu. 

Dále budu porovnávat skupinu žen závislých na alkoholu s kontrolní skupinou žen 

z běžné populace. Očekávám, že výsledky žen z kontrolní skupiny budou ve stejných 

testech lepší než výsledky žen závislých na alkoholu. To by prokázalo jejich lepší 

schopnost řešit sociální problémové situace. 

Očekávám, že zmapování rozdílů ve zvládacích strategiích mezi ženami z kontrolní 

skupiny a ženami závislými na alkoholu by se mohlo využít v terapii při léčbě závislostí. 
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II. TEORETICKÁ CAST 

I. Stres, zátěž a zvládání 

1.1. Vymezení pojmů 

1.1.1. Stres a zátěž 

Původ slova stres vysvětluje mnoho autorů podobně. Jaro Křivohlavý říká, že slovo 

stres k nám proniklo z anglického „stress", a to vzniklo z latinského slovesa „stringere", 

což znamená „utahovat, stahovat". Křivohlavý připodobňuje stres k presu - lisu, tedy 

působení tlakem na daný předmět, podobně jako působí lis, jenže ze všech stran najednou. 

Dle Křivohlavého můžeme rozumět „být ve stresu" jako „být vystaven nejrůznějším 

tlakům", a proto „být v tísni". (Křivohlavý, J. 1994) 

O stresu jako o tlaku nebo napětí, které neblaze působí na tělo, hovoří i Lazarus, 

který říká, že slovo stres pochází z fyziky. Podle něj můžeme slovo stres 

z psychologického hlediska považovat za jakoukoliv sílu, která nás nutí přizpůsobit se jí 

nebo se s ní vypořádat. Stres může pocházet jak z prostředí, tak z našeho vlastního těla či 

mysli. (Lazarus, A. A. 2004) 

Dle Čápa a Dytrycha je běžné chápání stresu jako stavu napětí a úzkosti, jak ho 

zkoumají fyziologové. Obecně se ukazuje, že lidský organismus je značně odolný a jeho 

činnost se poměrně dlouho neporušuje, alespoň ne v důležitých funkcích. Nicméně při 

stupňování a prodlužování zátěže dochází k chybám, až k dezorganizování činnosti. 

Člověk se stává podezíravým, dráždivým, nepřátelským, zhoršuje se jeho schopnost 

využívat zkušeností i nových informací. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968, str. 20) 

Někteří autoři se zabývají tím, co se děje v našem těle, pokud na něj stres začne 

působit. Richards říká, že pokud zátěž vnímáme jako ohrožení či problém, naše tělo 

automaticky přejde na zvýšený výkon: 

zvyšuje se tepová frekvence a stoupá krevní tlak 

svaly tvrdnou a napínají se, aby byly připraveny k akci 

- zpomaluje se trávení a vylučuje se více žaludečních kyselin 

- dýchání se zrychluje, protože plíce se snaží načerpat víc kyslíku 

Tato automatická reakce je často označována jako reakce typu „útok" či „útěk", 

protože tyto změny mají tělo připravit na boj, nebo úprk. (Richards, M. 2006, str. 16) 



O této reakci se podrobněji zmíním dále ve své práci. 

Podrobněji uvádí symptomy, které nám pomohou rozpoznat stav stresu, Hošek: 

Organické příznaky 

bušení srdce příliš silně a rychle, nepravidelně (palpitace), bolesti hlavy a pocity 

sevření na prsou 

- nechutenství 

- svírání a bolest břicha, průjem 

častější nucení k močení 

- pokles sexuální touhy, impotence 

změny v menstruačním cyklu 

nadměrné svalové napětí, bolesti v oblasti bederní a krční páteře, bodavé, řezavé a 

palčivé pocity v končetinách 

nepříjemné pocity v krku („knedlík") 

- dvojí vidění a obtíže se soustředěním zraku na jeden bod (fokuzace) 

Emocionální příznaky 

- prudké změny nálad 

- nadměrné „trápení se" s drobnostmi 

neschopnost empatie 

- projevy hypochondrie 

denní snění, autismus 

- únava, nekoncentrace, neschopnost dovést úkoly do konce 

- podrážděnost, popudlivost, úzkostnost 

Příznaky v chování 

- nerozhodnost, hořekování, naříkání 

pracovní absence, pomalé uzdravování 

- větší nehodovost, horší šoférování 

- zhoršená kvalita práce, odmítání úkolů, snaha podvádět v souvislosti s úkoly 

- vyšší konzumace cigaret, alkoholu a drog 

- přejídání se, popřípadě nechutenství 

- změna životního rytmu, nespavost 

- nižší pracovní výkon (Hošek, V. 1999, str. 23) 
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Prvním člověkem, který použil výraz stres pro fyziologické procesy, byl 

endokrinolog dr. Hans Selye, který se léta zabýval studiem účinků stresu na zvířata. Na 

základě výsledků své práce vyvinul třífázový model stresu, který označuje jako „obecný 

adaptační syndrom". Model popisuje fáze, jimiž organismus prochází, je-li vystaven 

chronickému nebo nevyhnutelnému stresu. 

První fází stresové reakce je podle Selyeho „fáze znepokojení", která přiměje zvíře, 

aby okamžitě energicky podniklo akci, při níž před stresem unikne nebo se s ním naopak 

pustí do boje. Tato reakce se běžně označuje jako „útok nebo útěk" a zahrnuje rychlý a 

složitý sled biochemických událostí, v jejichž důsledku se do krevního řečiště vyloučí 

několik stresových hormonů. 

Další fáze se označuje jako „fáze odporu". Nastává, jakmile se ukáže, že původní 

reakce není pro zvládnutí stresu dostatečná. Během této fáze se tělo snaží odolávat 

náporům stresu a udržuje v činnosti specifické metabolické procesy, jež se postarají o 

vysokou hladinu příslušných hormonů v krvi a pomáhají tak organismu vyrovnat se se 

zátěžovou situací. 

Jestliže stres trvá, vstupuje zvíře do poslední fáze stresové reakce, do „fáze 

vyčerpání". Nastává tehdy, jakmile organismu do jisté míry i doslova „dojde šťáva". 

V této chvíli již organismus vyčerpal zásobu tělesné, emoční, intelektuální a chemické 

energie a je ochromen lavinou nepolevujícího stresu. Ve fázi vyčerpání trpí zvíře 

nejrůznějšími zdravotními potížemi spojenými s chronickým stresem. (Lazarus, A. A. 

2004, str. 99) 

Tento model popisuje větší množství autorů a já zde uvedu ještě Selyeho podobu, 

kdy je tento model zacílen již více na člověka a Selye jej označuje jako nespecifickou 

fyziologickou reakci organismu, probíhající jako „Generální adaptační syndrom" (GAS). 

Tři fáze GAS: 

1 Poplašná reakce. Znamená mobilizaci (nehospodárnou) všech pomocných 

mechanismů zachování života. Tělo se připravuje na boj nebo útěk. Dle Selyeho 

může člověk tento stav vzrušení vydržet. 

Čáp a Dytrych zahrnují fázi šoku, která se vyznačuje sníženou odolností organismu, 

i fázi pošokovou, kdy začínají působit obranné mechanismy. 
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2. Fáze odolávací. Do té vstupuje člověk dle Selyeho za předpokladu, že přežije fázi 

první. Znamená rozvoj specifických způsobů obrany organismu. Zmatek 

poplachové reakce je snížen a organismus se brání za cenu likvidace rezerv. 

Cáp, Dytrych ji považují za fázi, kdy je přizpůsobení organismu k stresové situaci 

optimální. 

3. Fáze vyčerpání. Člověk do ní vstupuje, je-li doba trvání napětí dostatečně dlouhá. 

Znamená selhání organismu po vyčerpání rezerv. Reakce se znovu rozšiřuje do 

celého organismu, stupňuje se endokrinní reakce. 

Dle Čápa a Dytrycha fáze, kdy se přizpůsobivá reakce hroutí. 

(Selye, H. www.icnr.com/articles/thenatureofstress.html, Čáp, J.; Dytrych, Z. 

1968). 

U mnoha autorů se shodně vyskytuje souvislost mezi stresem a nenaplněním 

potřeb. Otázky lidských potřeb patří mezi nejsložitější. Existuje řada jejich klasifikací, 

některé se lehce liší v tom, co je v nich zahrnuto. Nicméně obvykle jsou uváděny potřeby 

organické, kterých je uváděno zhruba deset (dech, žízeň, hlad, vyměšování, bolest, sex, 

mateřský pud, odpočinek, aktivita, teplo, chlad). 

Potřeby jsou uspořádány hierarchicky, některé jsou důležitější a nadřazované těm 

druhým. Podle teorie relativní salinace potřeb, jak uvádí například Hošek (Hošek, V. 

1999), musí být nejprve uspokojeny potřeby organické, potom se aktualizují potřeby 

bezpečí, potřeby sounáležitosti, potřeby uznání a nakonec potřeby sebeaktualizace. 

Podle toho, co jsme se dozvěděli výše, je stres většinou vnímán jako tlak či zátěž, 

která může vycházet z věnčí i přímo z našeho těla. Jeho příznaky, ať už organické, 

emocionální či příznaky v chování jsou popisovány hlavně negativně. Někdy bývá v 

podstatě slučován s pojmem zátěže, ale nemusí jít jen o zátěž či tlak, která člověka ubíjí. 

Stres, který se zpočátku projeví aktivizací organismu, pokud netrvá neúnosně dlouho, 
může přinášet i pozitivní výsledky. Zatím jsem se nezmiňovala o známém pojmu eustres, 

který právě v podstatě znamená pozitivní stres. Nicméně tématem práce je spíše ten stres, 

který je déletrvající, případně opakující se, tedy stres, který člověka zatěžuje. Dále se budu 

zabývat tím, v jakých situacích je člověk tímto stresem ohrožen, kdy je mu vystaven, 

Případně do jaké míry. 
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1.1.2. Náročné životní situace 

Náročné životní situace jsou něčím, čemu se člověk během svého života většinou 

nemůže vyhnout. Nejde, jak si dále ukážeme, jen o situace, které by rovnou vedly 

k následkům zdravotním či emocionálním. Ukážeme si, že tyto situace, které nás potkávají, 

mají různou intenzitu. Zjistíme, že pokud mluvíme o náročných životních událostech, 

nemusí jít vždy jen o situaci, která je negativní. Stres nám může způsobit i situace, která 

nás těší, nicméně je pro nás vyčerpávající a klade na nás požadavky, které nejsou ve 

všedním životě běžné. Dále do toho, jak se s kterou zátěží či životní situací vyrovnáme, 

vstupuje i naše osobní neboli individuální dispozice. 

Jaro Křivohlavý popisuje, jak se dvojice Holmes-Rahe zajímala o to, ve kterých 

situacích je lidem zle. A nejen to, uvažovali i o tom, jak moc je jim zle, tj. zajímali se o 

intenzitu stresu. Škálováním dospěli k žebříčku stresorů a seřadili je od nejtěžších po lehčí. 

Dále se domnívali, že u jedné osoby může dojít ke kumulaci stresů z různých zdrojů a že 

existuje určitá hranice nahromadění stresů, kterou není možné překročit bez následků, tj. 

jejíž překročení se projeví radikální změnou zdravotního stavu. Holmes a Rahe ji zkusmo 

stanovili na 300 bodů za 3 až 5 let. (Křivohlavý, J. 1994) 

Tento žebříček se s drobnými odchylkami objevuje v mnoha publikacích, já zde ve 

své práci uvádím žebříček stresorů, jak jej můžeme nalézt v knize Praška a Práškové. 

(Praško, J.;Prašková, H. 2001, str. 37) 

Nejčastější životní události, které působí jako stresory: 

Úmrtí partnera-partnerky 100 

Rozvod 73 

Rozvrat manželství 65 

Uvěznění 63 

Úmrtí blízkého člena rodiny 63 

Uraz nebo vážné onemocnění 53 

Sňatek 

Ztráta zaměstnání 

Usmíření a přebudování manželství 

Odchod do důchodu 

Změna zdravotního stavu člena rodiny 

Těhotenství 

45 

47 

40 

45 

44 

50 
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Sexuální obtíže 39 

Přírůstek nového člena rodiny 39 

Změna zaměstnání 39 

Změna finančního stavu 38 

Úmrtí blízkého přítele 37 

Přeřazení na jinou práci 36 

Závažné neshody s partnerem 35 

Půjčka vyšší než průměrný roční plat 31 

Splatnost půjčky 30 

Změna odpovědnosti v zaměstnání 29 

Syn nebo dcera opouštějí domov 29 

Konflikty s tchánem/tchýní/zetěm/snachou 29 

Mimořádný osobní čin nebo výkon 28 

Manžel-manželka nastupuje či končí zaměstnání 26 

Vstup do školy nebo její ukončení 26 

Změna životních podmínek 25 

Změna životních zvyklostí 24 

Problémy a konflikty se šéfem 23 

Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20 

Změna bydliště 2 0 

Změna školy 2 0 

Změna rekreačních aktivit 19 

Změna církve nebo politické strany 19 

Změna sociálních aktivit l8 

Půjčka menší než průměrný roční plat 17 

Změna spánkových zvyklostí a režimu 16 

Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15 

Změny stravovacích zvyklostí 15 

Dovolená 13 

Vánoce l 2 

Přestupek a jeho projednání 11 
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Vzhledem k tomu, že zkoumanou skupinou mé práce jsou ženy, uvádím zde 

žebříček událostí, které dle Křivohlavého právě ženy nejvíce trápí: 

1. nedostatek romantické lásky 

2. problémy s příbuznými 

3. nedostatek sebevědomí 

4. problémy s dětmi 

5. finanční potíže 

6. pocit společenské izolovanosti 

7. sexuální problémy 

8. zdravotní potíže 

9. nedostatek času, velká únava 

10. stárnutí 

(Křivohlavý, J. 1994, str. 23) 

Pokud se na tento žebříček podíváme podrobněji, vidíme, že velká část z 

uvedených událostí má sociální kontext. Problémy v partnerství, s dětmi, blízkými, to jsou 

zátěžové situace, které obzvláště u žen vedou často k destabilizaci. Ženy mají zvýšenou 

potřebu sociální opory, jak si ukážeme i v praktické části, která právě v zátěžových 

situacích mnohdy ještě roste. 

Další klasifikaci náročných životních situací uvádějí autoři Čáp a Dytrych. Dělí 

situace na patogenní, které vzbuzují závažné poruchy chování a vážně narušují osobnost 

člověka, situace konfliktogenní, frustrující a stresové, které sice vyvolají zvláštní stav, stav 

konfliktu, frustrace nebo stresu, ten však může, ale nemusí, přejít v poruchu, a dále prosté 

náročné situace, které se uvedeným podobají, nejsou však ještě takové, aby vyvolaly 

frustraci nebo stres, tím méně poruchu. Jde o takové situace, kdy dosažení cíle, splnění 

úkolu, uspokojení potřeby není uskutečněné běžným způsobem, kdy vyžaduje překonání 

určitých obtíží, překážek, komplikujících okolností. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968, str. 25) 

Náročné životní situace nejsou podle Čápa a Dytrycha čímsi v principu 

nežádoucím, životu nepřátelským. Lze naopak říct, že mobilizují organismus, podněcují 

člověka k učení, k hledání nových cest, vedou ho k vyšším výkonům, podněcují rozvoj 

osobnosti. Zároveň se však za určitých okolností stávají zdrojem nežádoucích stavů a 

reakcí. 
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Čáp a Dytrych zmiňují dva druhy náročných životních situací, z nichž první jsou 

vzniklé působením přírodních podmínek a druhé působením interpersonálních a 

společenských podmínek. 

Popisují u první skupiny, tedy podmínek přírodních, situace, které se vyznačují 

nadbytkem podnětů. Ačkoliv se člověk dovede poměrně dobře přizpůsobit podnětům 

přicházejícím z přírodního prostředí, jsou-li nepříznivé vlivy nadměrné, mohou vést 

k nepříznivým změnám v organismu, zejména v nervovém systému. V extrémních 

případech může dojít až k dezintegraci osobnosti. Nicméně je podle Čápa a Dytrycha vliv 

těchto podmínek neúměrně zdůrazňován. 

Opačným případem jsou situace, které se vyznačují nedostatkem podnětů. 

D. O. Hebb se spolupracovníky (in Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968) zmiňoval, že neustálý 

přívod zevních podnětů ke smyslovým orgánům má zásadní význam pro udržení normální 

činnosti mozku. Snížení, vyřazení, ale i monotonie zevních podnětů může působit jako 

situace zatěžující organismus a v extrémním případě vyvolat i fyzickou poruchu. 

U druhé skupiny, kterou Čáp a Dytrych popisují, kdy náročné situace vznikají 

působením interpersonálních a společenských podmínek, je rozdělení na kvalitativní a 

kvantitativní hledisko čistě pro přehlednost, jelikož v reálném životě působí v jednotě. 

U kvantitativního hlediska prostý nadbytek interpersonálních či společenských 

podnětů nebývá příliš častý. Autoři zmiňují jako příklad tzv. manažerskou neurózu, která 

je právě způsobena opakovaným současným řešením mnoha komplikovaných a náročných 

mezilidských vztahů. 

Že mají situace, kdy se člověku nedostává či naopak dostává nadměrné množství 

sociálních podnětů, vliv na lidskou psychiku, demonstrují Čáp a Dytrych na příkladu 

psychického nátlaku, který vyvíjela například fašistická policie při tzv. politických 

procesech. Kombinování déletrvající izolace s následným zahlcením různými fyzikálními i 

Psychickými podněty vedlo u vyšetřovaných často k restrukturalizaci osobnosti a 

přesunům v hierarchii hodnot. 

O nepříznivém vlivu omezení sociálních podnětů nerozhoduje jen jejich míra, ale i 

trvání a věk, ve kterém k omezení dochází. Při nedostatečné stimulaci mozku v dětství je 

možné další narušení úspěšného vývoje jedince. 

Když se Čáp a Dytrych zbývají kvalitativním hlediskem, zabývají se tím, zda se 
v ontogenezi člověka vyskytují určitá časová období eventuelně charakteristická seskupení 
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situací, která by individuum zásadně zatěžovala a měla vliv na utváření jeho psychiky. Ze 

taková období existují je podle nich pravděpodobné, aleje těžké je určit. Odpověď na tuto 

otázku hledají v různých teoriích, z nichž některé zde jen krátce zmíním. 

S. Freud ve své známé teorii říká, že dítě prochází od narození řadou stádií, která 

jsou projevem organizace libida. Zároveň dochází k vývoji „já", tj. soustav reakcí 

zaměřených k sobě samému a k okolnímu světu. Úspěšné nebo neúspěšné projití 

vývojovými fázemi až k dospělosti rozhoduje spolu s vrozenými konstitučními 

dispozicemi o vývoji osobnosti, o její stabilitě, psychickém zdraví, eventuálně patologii. 

Skupina psychologů, do níž patří například Heinz Hartmann, Anna Freudová a E. 

H. Erikson kritizují u S. Freuda tendenci vykládat lidské chování z patologie. Sami 

zdůrazňují v normálním i abnormálním chování úlohu získaných prvků a snaží se o přímé 

studium dětského chování. Přijímají Freudův názor, že základy pro pozdější stereotypy 

chování se vyvíjejí během prvních 5-6 let života. Na rozdíl od Freuda se však domnívají, 

že základní strukturu chování lze výrazně pozměnit ještě během období latence a 

adolescence. 

Ego-analytikové modifikují Freudovy teorie o vývoji normálního chování tím, že 

podstatně omezili roli vrozených instinktivních sil a položili důraz na význam vnějších 

podnětů a na proces učení adaptivnímu chování, které umožňuje kontrolu pudových hnutí. 

I Karen Horneyová se pouští do polemiky s teorií S. Freuda, když se domnívá, že 

lidské chování závisí daleko více na učení, a může se proto měnit tak dlouho, pokud člověk 

žije. Důležitým momentem ve vytváření lidských reakcí je podle Horneyové tzv. základní 

úzkost. Tento pocit má tři elementy. Pocit bezmocnosti, pocit hostility a pocit izolace. 

Vzhledem k těmto pocitům je dítě nuceno naučit se celé řadě složitých strategií, jak 

reagovat na chování okolí, které vyvolává strach a zavržení, a jak dosahovat pocitu 

uspokojení. 

H. S. Sullivan klade důraz na interpersonální chování. Domnívá se, že poruchy 

chování vznikají vlivem vztahů k jiným lidem, a že proto také jejich léčení vyžaduje 

zvláštní, interpersonální podmínky. Základní aspekt vzájemného lidského vztahu spatřuje 

v procesu komunikace. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968, str. 43-46) 
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1.1.3. Zvládání, coping a obranné mechanismy 

To, jak se člověk vypořádává se zátěžovými situacemi, je předmětem výzkumu již 

od počátků psychologie a psychiatrie. Nejprve bych zde krátce vymezila, co znamená 

slovo „coping", které budu používat střídavě s výrazem zvládání. Tento pojem byl poprvé 

použit v roce 1967 (Snyder,C.R.; Dinoff,B.L. 1999). Jaro Křivohlavý tento výraz používá 

v počeštěné podobě a vymezuje jej takto: 

„Slovo „koupink" je počeštěné anglické slovo „coping", objevující se například ve 

vazbě „coping with stress" - zvládání stresu. 

V češtině se termín koupink stále častěji používá ve významu ,zvládat nadlimitní zátěž' ." 

(Křivohlavý, J. 1994, str. 41) 

Podobně tento výraz specifikují Baštecká a Goldmann, když píší: „To cope" 

znamená „vyrovnávat se s něčím", „zvládat něco". Chováním, kterým zvládáme náročné 

situace, se nárokům prostředí přizpůsobujeme dobře nebo špatně - vyrovnávací strategie 

mohou být adaptivní nebo maladaptivní."(Baštecká, B ; Goldmann, P. 2001, str. 168) 

Václav Hošek popisuje zvládání zátěže jako proces, při kterém se při působení nové 

zátěže člověk zprvu chová náhodným způsobem. Poté se zátěže opakují. A člověk záhy 

pozná, že při určitém způsobu chování je subjektivně negativní dopad menší. Na základě 

principu podmiňování má člověk dle Hoška tendenci chovat se v těchto situacích 

osvědčeným způsobem. Člověk si osvojí „oblíbené" techniky chování, které pak uplatňuje 

poměrně stereotypně v náročných životních situacích. Osvojené techniky se stávají osobní 

výbavou člověka, podstatným znakem jeho osobnosti. (Hošek, V. 1999) 

Dle Hoška je dobré znát obvyklé techniky. Vzhledem k tomu, že i u člověka patří 

do základní fylogeneticky vzniklé genetické výbavy útok a útěk, jako bazální vzorce 

chování v zátěži, dělí se techniky vyrovnávání do dvou skupin, odvozených od těchto 

základních vzorců. 

Strategie jsou děleny na ofenzivní (aktivní) a defenzivní (pasivní). 

Aktivní jsou charakterizovány odvahou osoby pustit se do boje se stresorem. V rámci 

tohoto postoje a následného postupu se rozlišují taktické kroky: 

1 Diagnóza situace (zvyšování informovanosti) 

- o stresoru 

• o vlastním stavu 

" o prognóze 

- 11-



2. Mobilizace rezerv 

obranyschopnost např. úpravou životního stylu, cvičením 

kognitivní zvládání např. hledáním smyslu sebepojetí (mít pro co žít) 

- motivace, stupňování naděje, provitálních sil 

zvládání emocí (obava, strach, deprese, úzkost) 

- osobní jistoty (opěrné body, víra, přesvědčení) 

- klid (např. užití relaxačních technik) 

- katarze (zbavování se napětí a pocitu viny např. pomocí sociální podpory, tj. 

sdělováním rozumějící osobě) 

- asertivita (schopnost sebeprosazení) 

trénink ve zvládání obtíží (učení se) 

- sociální podpora (rodina, přátelé) 

3. Plánování boje 

diferenciace změnitelného a nezměnitelného 

- stanovení žádoucího a dosažitelného cíle 

- rozčlenění cesty k cíli na etapy 

- přesné stanovení prvního kroku a kritérií splnění 

4. Realizace 

- obrana redukcí škodlivin (nikotin, alkohol, kofein aj.) 

- tvorba antistresových bariér (např. režimová opatření) 

- iniciativa (např. rozhodnutí se pro operaci k odstranění potíží) 

- protiútok (např. terapie, aktivní stupňování zdraví aj.) 

5. Persistence (výdrž) 

- nedat se odradit, být nezdolný 

- akceptace (přijetí obtíží, naučit se s nimi žít) 

- vytrvalost (udržování stanoveného postupu) 

Pasivní postupy jsou charakterizované vnějším klidem, pasivitou. Hlavní 

strategické kroky jsou: 

1 Vyčkávání, stáhnutí se, distancování, ignorování 

2 Lhostejnost (stoický postoj, apatie, nezájem) 

3 Rezignace s určitou mírou naděje (odevzdanost osudu) 

4 Odepsanost (cynický postoj, bezmocnost) 
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Účinnost postupů závisí na situaci a osobnosti, většinou jsou považovány za 

adaptivní. Za maladaptivní jsou považovány postupy fragmentace osobnosti v zátěži 

s psychopatologickými způsoby řešení, např. neurotizace aj. 

(Hošek, V. 1999, str. 56,57) 

Jaro Křivohlavý se zabývá využitím poznatků psychologie učení při zvládání stresu 

a ve své knize popisuje Kendallův postup, který by jistě dle Hoška patřil mezi postupy 

aktivní: 

1 Nejprve se zjišťuje, jak daný člověk doposud zvládal těžké životní situace, jakých 

metod a postupů používal ke zdolávání stresu. Účelem je udělat si obrázek o 

repertoáru jeho metod. 

2. V návaznosti na výše uvedený repertoár způsobů používaných danou osobou ke 

zvládání těžkých situací se ty strategie, které je možno charakterizovat jako 

„dobré", postupně zdokonalují s využitím poznatků psychologie učení. 

3. Repertoár používaných strategií zvládání stresu se dále rozšiřuje o nové strategie. 

Ty si daný člověk zkouší nejprve v představách. Psychologové zde používají termín 

učení in vitro. 

4. Nové strategie zvládání stresu, o nichž byla řeč, se zkoušejí v praxi - in vivo. 

5. Zjišťuje se existence maladaptivních (nevhodných nepřiměřených) strategií a 

iracionálních představ, postojů, myšlenek, přesvědčení, idejí u dané osoby. 

6. Tyto maladaptivní a iracionální postupy se za pomoci a s využitím poznatků 

psychologie „odnaučení" odstraňují. Snižuje se četnost jejich použití, daná osoba se 

vede k poznání jejich nevhodnosti a využitím metod reedukace se tyto nevhodné 

způsoby řešení stresových situací nahrazují způsoby novými, vhodnějšími. 

7. Při tomto postupu se nemyslí jen na to, co je a co bylo, ale i na to, co bude, jaké 

těžké situace se v budoucím životě asi vyskytnou. Předjímají stresory, s nimiž se 

pravděpodobně v další fázi života setká, a předem se vypracovávají postupy jejich 

zvládání. 

(Křivohlavý, J. 1994, str. 67,68) 
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Čáp a Dytrych se rovněž zabývají osvojováním technik či strategií pro vyrovnávání 

se s náročnými životními situacemi. Stejně jako Křivohlavý popisují sociální učení v tomto 

kontextu, popisují působení odměny a trestu, zmiňují i důležitou roli napodobování. Tito 

autoři za formativní období považují období od narození asi do šesti let. 

Podstatné je to, že popisují počátky užití určité techniky například jako reakci, která 

je určována některým fyziologickým mechanismem, jako je pasivně obranný reflex, 

nepodmíněně reflexní agresivní reakce apod. 

Uvádějí, že významně tu působí sociální podmínky. Někdy jde o identifikaci 

s osobou z nejbližšího okolí dítěte. Dítě často přejímá techniky od rodičů. 

V souhlase s obecnými zásadami učení říkají autoři, že se upevňují především ty techniky, 

jejichž využití se opakuje a je přitom posilováno, tj. vede k úspěchu, k řešení náročné 

situace, ke snížení napětí. 

Čáp a Dytrych komentují to, že se na první pohled zdá, že toto tvrzení je v rozporu 

se skutečností, že se upevňují i techniky nepřiměřené, maladaptivní, které přinášejí okolí a 

hlavně člověku samému nesnáze a utrpení. Zdůrazňují však, že i nepřiměřená technika 

může být zpočátku relativně účinná. Neřeší sice podstatu problému, neodstraňuje napětí 

plně a natrvalo, ale již částečné a dočasné snížení napětí může člověk v náročné situaci 

pociťovat jako úlevu. Tím se užívání takové techniky posiluje. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968) 

Zároveň píší, že techniky vyrovnávání se s náročnými situacemi se nedají rozdělit 

na absolutně dobré a špatné. Kterékoli z nich může být použito adaptivně i maladaptivně. 

Za adaptivní, přiměřené, normální považují to, co přináší člověku osobně uspokojení a 

přitom je to společensky přiměřené, vhodné. Za maladaptivní, nepřiměřené, patologické 

techniky považují ty, které tyto požadavky nesplňují. 

Dalším, kdo se zabývá tím, jak má člověk reagovat v náročných situacích, je Praško 

a Prášková. Ti přicházejí s adaptivním přístupem řešení, jež spočívá ve: 

změně situace 

nácviku dovedností zvládat situaci - jde o učení se novým věcem, které člověk 

potřebuje, aby byl schopen stresující situaci lépe zvládat. 

změna pohledu na situaci - jde o učení se vidět,jak situaci a její důsledky z různých 

perspektiv, tak i vlastní schopnosti ji zvládat plněji a reálněji. (Praško, J.;Prašková, 

H. 2001, str. 64) 
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Praško a Prášková dále uvádějí, co je důležité pro řešení situace. Podle nich je podstatné: 

a) věřit, že věci se dají změnit 

b) věřit, že jsem schopen se něčemu novému naučit 

c) postavit si rozumné cíle 

d) udržet program v chodu 

e) odměnit se po dosažení cíle 

Následně uvádějí, že pro změnu či kontrolu situace je třeba si uvědomit dvě věci: 

1) Řešení problému je dovednost, která se dá postupně naučit. Podobně jako jiné 

dovednosti vyžaduje znalosti, úsilí a pravidelné cvičení. Přitom není možné čekat 

změnu ihned - k výsledku lze dospět pouze postupnými kroky. 

2) Nestačí jenom porozumět a chápat. Je potřebné si vypracovat přiměřený a 

uskutečnitelný plán. 

(Praško, J.;Prašková, H. 2001, str. 69) 

Zvládání zátěžových situací je v dnešní době populárním tématem. Velká míra 

stresu, kterou dnešní doba přináší, nutí člověka, aby se učil se zátěží pracovat i cíleně. Jsou 

různé kurzy, ve kterých se učí relaxační techniky, uvolňování přetlaku a podobně. Lidé se 

o stresu více dozvídají a získávají na něj náhled. Někteří se stresem bojují aktivně, jiní mají 

strategie pasivní. Výhodou je mnohdy pozitivní zkušenost se zvládnutím zátěže. Zvládání 

zátěže je něčím, co se člověk může naučit, ať už vědomě či nevědomě. Některé strategie si 

člověk osvojí a používá je častěji. Nevýhodou je, že se může stát, jak jsme se dočetli, že si 

člověk upevní strategie, která jsou takzvaně maladaptivní, protože subjektivně může 

v akutním stresu cítit po jejich použití úlevu. O tom, jaké maladaptivní strategie mohou 

lidé používat, se ve své práci zmíním později. 
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1.2. Mechanismy zvládání 

1.2.1. Osobnostní faktory a zdroje zvládání 

V souvislosti s copingem někteří autoři označují za významný faktor, který 

ovlivňuje schopnost zvládání, takzvanou ,odolnost osobnosti' a obecně vlastnosti 

osobnosti. Jak jsem již zmiňovala v předešlém textu, dispozice pro zvládání a vyrovnávání 

se se zátěží jsou velmi individuální. 

Nakonečný píše, že ve zvládání stresu hrají různou roli i různé vlastnosti osobnosti, 

jako je optimismus, tvrdost, otužilost, postoj vyjadřující vztah ke světu a určitá 

sebehodnocení, která mají tři dimenze: angažovanost, kontrolu a vyzývavost. 

V. E. Frankl zdůraznil, že rozhodujícím činitelem zvládnutí stresu je životní perspektiva, tj. 

naděje na smysluplnou budoucnost. (Nakonečný, M. 1997, str. 138) 

To, že vznik frustrace, stresu nebo dokonce funkční poruchy závisí nejen na 

vnějších okolnostech, ale též na vlastnostech a stavu organismu, zmiňují i Čáp a Dytrych. 

Podle nich jsou velké individuální rozdíly v reagování na náročné životní situace. 

Vlastnost organismů, projevující se v nestejně silném reagování na frustrující nebo 

stresové situace, označují právě jako ,odolnost k náročným životním situacím'. 

Jde o „schopnost vyrovnávat se s náročnými životními situacemi bez maladaptivních 

(nepřiměřených, patologických) reakcí." (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968) 

Odolnost lidí se v různých oblastech liší. Zvýšenou citlivost nebo zranitelnost 

mohou lidé projevovat v té oblasti, v níž prožili citelné frustrace a stresové vztahy. 

Volně zde z knihy Čápa a Dytrycha vyjmenuji činitele působící při utváření 

odolnosti k náročným stresovým situacím: 

1 • vrozené vlastnosti organismu 
2. věk (odolnost vzrůstá do věku okolo 16 let) 

3. životní zkušenost 

4. zkušenosti jedince přímo s náročnými životními situacemi 

5. zkušenost z období raného dětství 

6. současný stav organismu 

7. vykonávání určité činnosti (činorodost) 

8. (příznivé) společenské vztahy 

9- uvědomělé úsilí (autoregulace) 

10. úroveň aspirace 
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Odolnost k rušivým vlivům můžeme chápat jako výsledek součinnosti několika 

faktorů, zejména typologických vlastností, konfliktnosti a naproti tomu působí vědomé 

kontroly a vůle. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968) 

1.2.2. Sociální faktory a zdroje zvládání 

Ve chvílích, kdy je osoba vystavena působení stresu, hraje důležitou roli také 

sociální kontext stresové situace a sociální zázemí stresované osoby. Tohoto faktu jsem se 

již dotkla, když jsem popisovala žebříček událostí, které trápí ženy. Vzhledem k tomu, že 

význam sociálních faktorů je velký, bude se toto téma objevovat v mé práci častěji. 

Podpora blízkých znamená kromě jiného zejména možnost pomoci a při prožívání stresu je 

důležitá. 

„Lidé, kteří se mohou spolehnout na pomoc svého okolí, jsou vůči stresujícím 

situacím odolnější. A naopak ke stresové situaci se připojující problémy pracovní, 

manželské, ale ovšem i zdravotní, finanční a jiné, které odolnost vůči stresu snižují." 

(Nakonečný, M. 1997) 

Podle Praška a Práškové umožňuje vymluvit se z toho, co se děje, najít si zázemí, o 

které je možné se opřít. Naopak nedostatečná sociální podpora ponechává člověka 

samotného se svými problémy. Sociální podpora se týká jak partnerského vztahu, tak 

vztahů v bližší rodině, dále vztahů s přáteli a širším příbuzenstvem. Sociální okolnosti 

někdy naopak bývají hlavním stresorem. Zejména vztahy mezi blízkými. Budování lidské 

podpůrné sítě a zázemí, je jednou z nejdůležitějších věcí, které potřebujeme po celý život 

dělat, a to nejen, abychom se mohli opřít v době krize. Je to předpoklad nutný pro bohatý a 

smysluplný život. 

Další podporou může být dle Praška a Práškové smysluplná práce a dobré vztahy 

na pracovišti. 

Za jednu z nejúčinnějších strategií pro vlastní zvládání stresu považují také pomoc 

ostatním, která podporuje schopnost odstupu od vlastních problémů. 

Významným protistresovým bodem jsou také zájmy a koníčky, které vedou k uvolnění 

napětí a k prožitku spokojenosti nebo radosti. (Praško, J.;Prašková, H. 2001) 
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Sociální oporu vnímá jako mocný faktor pomoci při zvládání stresu i Jaro 

Křivohlavý. Považuje ji za významnou i v případě, že sociální podporu neposkytuje pouze 

nejbližší rodinný kruh, ale případně i dostupné organizace či společenství. Vzhledem 

k tématu mé práce považuji jeho přehled některých forem poskytování sociální opory za 

přínosný a ve zkrácené podobě jej zde uvedu: 

• Existence doprovazeče - je to ten, kdo je s pacientem spojen jako by „na život a na smrt". 

Je mu nablízku vždy, když ho pacient potřebuje. Je pro něho pomocí i posilou. 

• Terapeutická aliance - úzký osobní vztah mezi lékařem a těžce nemocným je pro 

pacienta ve stresu vzpruhou, uklidňujícím faktorem a posilou, na rozdíl od vztahu ryze 

profesionálního, neosobního a neúčastného. Totéž platí i o vztah pacienta ke zdravotní 

sestře. 

• Existence kladného sociálního vzoru - pacienti spolu nejčastěji hovoří o svých bolestech, 

trápeních a obavách. Působí na ně pozitivně, mají-li možnost vidět jiného pacienta, který 

„to má již za sebou" a všechno úspěšně zvládl. 

• Existence progresivně orientovaných skupin pacientů (self-help-groups). Na celém světě 

vytvářejí pacienti s určitou diagnózou zájmové skupiny, které si navzájem pomáhají, 

informují se, vzájemně se povzbuzují ap. 

• Existence skupinové terapie - vedle různých forem boje s neurózami se vedle 

individuální psychoterapie zrodila a rozšířila skupinová psychoterapie neuróz. Má v 

podstatě umožnit nemocnému obnovit a vytvářet smysluplné lidské vztahy a poskytnout 

nezbytnou základnu pro novou, pozitivní zkušenost v sociální interakci a pro korekci 

minulých selhání. Je předpokladem resocializace nemocných, kteří se nemohou realizovat 

vzhledem k nemoci především ve svých společenských rolích. 

• Existence dobrovolných společností, ochotných pomoci druhým - tuto funkci plní velké 

množství spolků pomáhajících lidem s širokým spektrem problémů. 

(Křivohlavý, J. 1994, str. 179-180) 

- 18 -



1.2.3. Egoobranné mechanismy 

U mnoha autorů se často bez výrazného oddělení prolínají se zvládacími 

strategiemi techniky, které se často vyskytují pod názvem egoobranné či obranné 

mechanismy. 

Jak píší Baštecká a Goldmann, zvládací postupy se obvykle odvozují od základních 

reakcí na zátěž ve smyslu útoku, útěku a ochromení. Můžeme je v chování druhého i 

vlastním pozorovat, více méně si je uvědomujeme a více či méně je vůlí můžeme změnit. 

Tito autoři nám nabízejí stručné vymezení právě zvládacích strategií a obranných 

mechanismů. 

„Přítomnost obranných mechanismů si vesměs neuvědomujeme a prozradí ji jinak 

nevysvětlitelný nedostatek spojitosti mezi okolnostmi a chováním. Strategie ke zvládání 

náročných situací mají spíše interpersonální význam, zatímco obranné mechanismy jsou 

svou povahou intrapsychické." (Baštecká, B ; Goldmann, P. 2001, str. 168) 

Někteří autoři považují zvládání zaměřené na problém za vlastní coping, zatímco 

zvládání zaměřené na emoce za obranný mechanismus. Toto ale například zrovna 

Bohumila Baštecká nepokládá za přesné. Podle jejího názoru tím znehodnocují svébytnou 

povahu obranných mechanismů, jednak v životě existuje řada situací, kdy je „řešení 

problému" iluzí a pouhým důsledkem obranného mechanismu, protože ve skutečnosti nic 

řešit nelze. 

U zvládacích strategií jde o uvědomovaný postoj. V případě obranného 

mechanismu se člověk nerozhoduje. Obranný mechanismus spíše rozhoduje o něm. 

(Baštecká, B.; Goldmann, P. 2001) 

Dalšími autory, kteří se obrannými mechanismy zabývají a jejichž, podle mého 

názoru přiměřený, výčet zde uvedu jsou Čáp a Dytrych. 

Svůj přehled uvádějí popisem toho, že se někdy na naší cestě k cíli objeví překážky, 

které nelze obejít, a je možné pokusit se zdolat je „čelným úderem", což vede někdy 

k úspěchu, k uspokojení potřeby, k oslabení pocitu vnitřního napětí. 

To má podle Čápa a Dytrycha za následek to, že se agresivní postup při řešení složitějších 

náročných situací posiluje a upevňuje. 

A protože v civilizovaných zemích je agresivní chování hodnoceno převážně negativně a je 

trestáno, jsou podle jmenovaných autorů děti od počátku svého života vedeny k tomu, aby 

se učily svou agresi ovládat. 
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Jako druhou možnost reakce následně popisují prostý únik, popřípadě útěk který je 

někdy, ale jen někdy, účelný. 

Ten podle nich společnost v průměru hodnotí o něco kladněji než přímou agresi, ale přesto 

existuje řada příkladů a situací, kdy je tomu právě naopak. Například když se děti i dospělí 

posmívají bázlivým a odsuzují vlastnosti, jako je strach a zbabělost. 

Nicméně společnost sice odsuzuje nápadné formy únikových reakcí, často však 

schvaluje a odměňuje pozměněné formy úniku. Jsou odměňovány tzv. hodné děti, tj. děti v 

podstatě tiché, podřizující se, mnohdy také plaché a bázlivé. Jsou to vlastně děti, které se 

přizpůsobily požadavku společnosti nebýt agresivní a reagovat na náročné situace raději 

pasivně. Nejde tedy o extrémní formu přímého úniku, ale i formu zmírněnou, pozměněnou, 

o omezení aktivity, o pasivní přizpůsobení. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968, str. 62) 

A jsme tedy již u toho, že protože společnost z nejrůznějších hledisek neschvaluje 

plně přímou agresi, ani únik, musí si dítě postupně osvojit jiné, složitější techniky. 

Čáp a Dytrych zmiňují ve své knize rozdělení na techniky, odvozené od přímé agrese, jako 

jsou upoutávání pozornosti, egocentričnost, identifikace, kompenzace, racionalizace a 

projekce. Od prostého úniku pak jsou odvozené techniky osamocení, negativismus, 

potlačení a únik do fantazie. Dále tedy uvedu stručný výčet některých technik, které Cáp a 

Dytrych popisují: 

• Upoutávání pozornosti 

Tuto techniku zmiňují tito autoři jen v souvislosti s dětmi. Podle nich jde o pochopitelnou 

reakci u dítěte, které se cítí odstrčené a frustrované. 

Je prokázáno, že má-li dítě zvýšenou potřebu na sebe upozorňovat a je-li odmítáno, 

nechápáno a trestáno, zvyšuje se tato potřeba až na hranice patologie. Patologických forem 

nabývá tato technika v takových klinických obrazech, jako jsou hypochondrie, hysterie a 

mánie. 

• Projekce 

Podle Čápa a Dytrycha předpokládá člověk, užívající tuto techniku, u druhých lidí své 

vlastní názory, vlastnosti, postoje a zejména motivy. 

Zmiňují dvě formy projekce. První se vyznačuje tím, že člověk přisuzuje druhým takové 

způsoby jednání, vlastnosti a motivy, které vidí a připouští u sebe sama, o kterých však ví, 

že nejsou správné, a které si chce nějak ospravedlnit. (Všichni lidé pijí tak jako já.) 
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Druhá forma spočívá v tom, že člověk připisuje druhým své negativní vlastnosti a zároveň 

je u sebe popírá. Tento mechanismus má podle autorů možná počátky v dětství ve 

svalování viny na druhého. 

• Identifikace 

Identifikace znamená vysoce kladný vztah jedince k určité osobě nebo skupině, a to vztah 

podněcující k určitým způsobům jednání, k napodobování, k přejímání norem za vlastní. 

Zároveň však může mít další aspekt: může se stát technikou, které jedinec užívá, octne-li 

se v komplikovanější situaci, kterou nemůže zvládnout. Podle toho, co píší Cáp 

a Dytrych, dítě často využívá identifikace ke zvýšení své prestiže a postavení mezi 

kamarády. 

• Kompenzace 

Kompenzace je poměrně často technikou, s jejíž pomocí se člověk vyrovnává 

s neúspěchem. Takový jedinec vyvíjí úsilí, aby dosáhl jiného uspokojení buď v oblasti téže 

potřeby, nebo v oblasti jiných potřeb. Lidé s pocitem méněcennosti se snaží vyvážit své 

neúspěchy tím, že usilují o vyniknutí v něčem jiném. Někdy to činí formami společensky 

nezávaznými nebo i velice hodnotnými, jindy však formami společensky nepřijatelnými. 

• Sublimace 

Názory na sublimaci nejsou zdaleka jednotné. Freud ji pojímá jako schopnost přesunout 

uspokojení ze sexuality na uspokojení z nějaké jiné činnosti, která je společensky 

prospěšnější a je společnost více oceňována. N. Cameron a A. Magaretová (in Čáp, J.; 

Dytrych, Z. 1968) dali tomuto pojmu širší význam: sublimace je nahrazování společensky 

neschvalovaného chování reakcemi společensky schvalovanými, zejména altruisticky 

zabarvenými. 

• Racionalizace 

Čáp a Dytrych popisují techniku racionalizace u dětí jako situaci, kdy se dítě velmi rychle 

naučí, že trest a hněv za nějaké chování může oslabit či zcela odvrátit, pokud pro své 

nepřípustné chování uvede přípustný motiv. Naučí se tak zdůvodňovat své chování 

v souladu se zvyklostmi společnosti. Racionalizací nejen uniká trestu, ale také se ochraňuje 

samo před sebou, před vlastním svědomím. 

• Trestání a „vykupování" sebe sama 

Podle Čápa a Dytrycha jsou někteří lidé navyklí chápat události svého života ve zvláštních 

kategoriích provinění, hříchu, trestu a odplaty. Neúspěch a frustrující nebo stresovou 

situaci považují za spravedlivý trest za své skutečné nebo častěji domnělé prohřešky. 
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Pokud za čin, který považují za nesprávný, nejsou „potrestáni" zvenčí, trestají se sami; 

„vykupují" se tím, že si například odepřou něco, po čem touží. Tuto techniku můžeme 

chápat jako projev agrese obrácené dovnitř. 

• Izolace 

Sociální izolace a osamocení patří k technikám, které se odvozují od úniku. Některé děti 

se naučily reagovat na konflikty tím, že se stahují do samoty. Tato technika se může 

upevnit v trvalejší rys osobnosti - introverzi. 

Izolace sice zmenšuje příležitost vystavovat se novým frustracím a konfliktům, zmenšuje 

však také příležitost osvojit si způsoby jednání potřebné pro život ve skupině. Tím se 

vlastně zvyšuje pravděpodobnost konfliktů a frustrací v budoucnosti. Je to technika 

přiměřená jen v určitých situacích a na přechodnou dobu, jinak může vést k narušování 

osobních vztahů a ke vzniku patologických reakcí. 

• Speciální formy úniku 

Dle Čápa a Dytrycha se před frustrující nebo stresovou situací jedinec často zachraňuje 

únikem do vymyšleného světa fantazie, četby, filmu, televizních pořadů, uchyluje se 

k užívání alkoholu nebo narkotik. 

K dalším formám úniku patří též únik do nemoci a extrémní formou úniku je sebevražda. 

Všechny únikové techniky mohou přinést dočasně uklidnění a zmírněné vnitřní tenze, ale 

frustrující nebo stresová situace se jimi zpravidla neodstraní. Napětí se tak vracívá v ještě 

vyšší míře, přičemž některé formy úniku vedou k dalším konfliktům člověka s jeho 

okolím. 

• Regrese 

Změny v chování, které můžeme chápat jako určitý krok zpět ve vývoji, můžeme 

pozorovat u osob nejrůznějšího věku, když byly vystaveny vysoce náročným situacím. 

Regrese je příbuzná úniku. Je to jakoby útěk zpět, návrat k vývojově nižšímu způsobu 

přizpůsobení, k vývojově nižší taktice dosahování cílů, k taktice, která v dřívějších 

vývojových obdobích vedla k úspěchu. 

• Fixace 

U některých zdravých lidí, ale zvláště u pacientů trpících psychickým onemocněním, bývá 

často pozorováno nepřiměřené ustrnutí na určitém objektu nebo způsobu uspokojování 

nějaké potřeby, popř. stereotypní vybavování týchž reakcí i v situacích, které by 

vyžadovaly jiné, přiměřené chování. 
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• Potlačení a popření 

Při řešení vnějších, převážně však vnitřních konfliktů se uplatňuje často technika potlačení. 

Záleží především na tom, že jsou potlačovány fantazie a motivy, jež jsou v rozporu se 

společenskými normami a se svědomím jedince: člověk je jimi pobouřen, nepřipouští ani 

vnitřní diskuzi s nimi, není ochoten dopřát jim průchod v žádné podobě, přísně a zásadně 

je zamítá. Tím se však obvykle nepodaří tyto motivy zlikvidovat a konflikt vyřešit, 

neřešený problém vyvstává dříve nebo později znovu. Takto neřešený konflikt vyvolává 

silné stavy úzkosti, pocity viny, ale jedinec nepřipouští jeho řešení na úrovni vyvinutějších 

citových reakcí a racionální úvahy. 

Popření je technika blízká potlačení. Jde o symbolické „zavírání očí" před některými 

nepříznivými fakty, s nimiž si člověk neví rady. Snaží se jednat, jako by prostě 

neexistovaly. Popření resp. potlačení může člověka dočasně uklidnit, natrvalo však nikoli, 

neboť neřeší podstatu problému. 

• Opačné reagování 

Tato technika souvisí dle Čápa a Dytrycha s potlačením. Spočívá v tom, že jedinec horlivě 

uplatňuje názor, postoj nebo způsob jednání, který je protichůdný jeho skrytému nebo 

potlačovanému motivu. Tato technika se projevuje např. u některých mravokárců, 

horlivých bojovníků za abstinenci apod. 

• Negativismus 

Jde o zvláštní vzdorovité chování, které můžeme pozorovat u dětí i dospělých. Přikážeme-

li něco takovému člověku, neudělá to, i když je to v jeho zájmu. Když mu totéž 

nepřikazujeme nebo dokonce zakážeme, provede to. (Čáp, J.; Dytrych, Z. 1968) 

Problematika obranných mechanismů je již poměrně známá. Jednotlivé 

mechanismy užíváme v běžném životě, aniž bychom si to příliš uvědomovali. Jde o určitou 

škálu mechanismů, kterými dosahujeme, udržujeme či obnovujeme rovnováhu 

v organismu na psychické úrovni. 

Ačkoliv jsou tyto mechanismy účinné, lze o nich ale také říci, že jde o určitý 

sebeklam. Člověk, jehož identita je dostatečně silná, těchto mechanismů využívá ve 

stále menší míře. Za nevhodné se také považuje to, když člověk stále používá jen jeden 

„oblíbený" obranný mechanismus. 
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1.2.4. Nevhodné postupy v boji se stresem 

Než se dostaneme k druhé kapitole, ve které se budu zabývat podrobněji alkoholem, 

ráda bych zde zmínila některé výzkumy, které se zabývaly souvislostí těchto mých dvou 

hlavních témat, tedy alkoholismem a stresem, případně jeho zvládáním. 

Křivohlavý píše, že pro někoho je „zázračným lékem proti stresu" nějaká 

psychotropní látka. 

Říká, že to, co tyto látky nabízejí, se někdy do určité míry splní a že přinesou na 

chvíli určitou úlevu. Z napětí se tak člověk může dostat nejen do stavu uvolnění, ale 

dokonce i do stavu povzneseného. Tento výrok nám již může připomínat to, co jsem již 

dříve psala o maladaptivních strategiích. 

Ve své publikaci Křivohlavý uvádí některé pokusy s vlivem alkoholu na zvládání 

stresu prováděné na lidech. Některé z toho zde zmíním. 

Cappel a Herman (in Křivohlavý, J. 1994, str. 56) vzali vážně hypotézu, že alkohol 

je droga, která má depresivní (tlumící) účinky, tj. že alkoholu je možno používat jako 

utišujícího prostředku tam, kde chceme snižovat vnitřní, psychické napětí, úzkost a strach. 

Experimentálně zjišťovali vliv alkoholu na řešení konfliktů, tišení experimentálně 

vyvolaných neuróz, na sklon vyhýbat se něčemu a od něčeho utéci, na odolnost 

k vyhasínání určitých cvičením navozených spojů, na stres a řadu psychofyzických reakcí. 

Ukázalo se však, že většina „líbivých" domněnek je neudržitelná. Pokusy se dělaly jak 

s příležitostnými, tak i s problémovými konzumenty alkoholu (alkoholiky). 

Křivohlavý píše, že v Bergrových pokusech se např. ukázalo, že zvýšení alkoholu 

v krvi z 0,05 na 0,10 promile se projevilo větší zmateností, depresí, zvýšením míry zlosti, 

sníženou mírou přátelských projevů. Ukázalo se také, že pod tímto vlivem jsou lidé méně 

úzkostní a napjatí. Tak tomu bylo u příležitostných konzumentů. U problémových 

alkoholiků. Vonderpool (in Křivohlavý, J. 1994, str. 56) zjistil, že při zvýšení hladiny 

alkoholu v krvi z 0,097 na 0,133 promile se sebepojetí těchto pokusných osob zhoršuje 

v porovnání se stavem před požitím alkoholu. Vanicelliová (tamtéž) zjistila u třiceti 

alkoholiků, že při zvýšení hladiny alkoholu v krvi z 0,019 na 0,158 promile se u poloviny 

anxiozita (úzkostnost) zvýšila a u druhé poloviny naopak snížila. Z toho usuzovala, že 

zřejmě existují dva druhy alkoholiků: úzkostní a relaxovaní (uvolněnější). 

Křivohlavý popisuje další výzkum, který provedli Steffen, Nathan a Taylor 

(tamtéž). Ti zjistili u problémových konzumentů alkoholu zvýšení subjektivně 
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pociťovaného napětí při vyšších dávkách alkoholu, a to i tam, kde se myograficky 

(elektrickými potenciály z nitra svalů) snímané svalové napětí snížilo. 

Zuckermann (in Křivohlavý, J. 1994, str. 57) na základě svých vyšetření 

konstatoval, že se alkoholici daleko více než jiní bojí selhání, že mají větší obavy a strach 

v situacích, kdy mají jednat s druhými lidmi, že u nich existuje vyšší míra neuroticismu a 

že je více než jiné lidi děsí monotónnost a nuda. 

Pokud bychom si položili otázku, zda alkoholici pijí proto, aby lépe zvládali stres, 

tak některá fakta, která zde uvádím, by tomu mohla nasvědčovat. 

Vzhledem k tomu, že má alkohol v malých dávkách stimulující účinek, je zde jako možná 

motivace snaha „napít se na náladu". Například člověku unavenému po celém dni v práci 

může malá dávka alkoholu dodat pocit povzbuzení. Neměl by si však tento pocit 

vysvětlovat jako relaxaci a uvolnění napětí. 

Jako důvod k pití vidí Křivohlavý také to, že alkohol má vliv na pocit zvýšené 

sociální síly a moci. Výzkumy Mc Clellanda (in Křivohlavý, J. 1994, str. 57) ukazují, že 

představivost lidí pod vlivem alkoholu je mimořádně naplněna představami o sociální 

moci. Pod vlivem i poměrně nevelkého množství alkoholu (2-3 dl) se daná osoba 

subjektivně domnívala, že má značnou moc nařizovat a přikazovat. Při větších dávkách 

alkoholu se toto fantazírování ještě zvyšovalo a lidé pod vlivem alkoholu se vyznačovali 

sebezveličováním, představou neomezené osobní moci a ztrátou jakéhokoliv ohledu na 

druhé lidi. 

Další důvod k pití alkoholu popisuje Křivohlavý na pokusu s řidiči autobusů, 

nealkoholiky. Zkoumalo se, jaký mají odhad na šíři branky, kterou měli vzápětí projet. 

Důležitou roli zde hrálo i sebevědomí, se kterým řidiči dopředu odhadovali úspěšnost, 

s jakou brankou projedou. Krom toho, že se následně zhoršila i jejich dovednost řídit auto 

vzrostla výrazně jejich sebedůvěra v odhadech své úspěšnosti. A to i přes to, že jejich 

odhad na šířku branky zůstal stejně přesný. Někdy dokonce správně odhadli, že je branka 

užší než autobus, ale byli odhodláni ji úspěšně projet. 

Pokusy Marlatta (in Křivohlavý, J. 1994, str. 58) ukázaly, že pití alkoholu se 

zvyšuje: a) když dotyčná osoba má dojem, že její pocit sebevědomí je nízký, a chce ho 

zvýšit, b) když člověk nemá možnost bránit se tomu, kdo ho napadá, a c) když člověk při 

rozzlobení ztrácí soudnost a napije se na kuráž. 
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2. Alkohol 

„K tomu, aby se člověk napil, existují tisíce důvodů, ale k tomu, aby nepil, není 

žádný důvod braný vážně, na který se slyší." 

Renata Schubrtová, laická terapeutka odd.závislostí, PÍ Bohnice 

2.1. Vymezení pojmů 

2.1.1. Přehled některých diagnostických kategorií 

Problematika související s užíváním alkoholu je řazena pod skupinu Duševní 

poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek. Konkrétně se jedná 

o FlO.x Poruchy vyvolané účinkem alkoholu. Související diagnózy jsou mimo jiné také 

Flx.O akutní intoxikace Qasně prokázané nedávné užití psychoaktivní látky nebo látek, atc 

v dostatečně vysokých dávkách, odpovídajících intoxikaci, musí být natolik závažné, aby 

vyvolávalo poruchy vědomí, kognitivních funkcí, poruchy vnímání, afektivní poruchy 

nebo klinicky významné poruchy chování, které nemohou být přičteny jiné tělesné či 

duševní poruše), Fix. 1 škodlivé užívání (musí být jasně prokázáno, že požití látky je 

zodpovědné za tělesné nebo duševní poškození nebo k němu podstatně přispívá, včetně 

zhoršeného úsudku nebo dysfunkčního chování, a může vést k neschopnosti nebo 

k nepříznivým důsledkům v interpersonálních vztazích), Flx.2 syndrom závislosti 

(abstinenční syndrom, jehož podstatnou charakteristikou je silná touha nebo nutkání užít 

látku - v našem případě alkohol, jedinec látku užívá ve větším množství nebo po delší 

dobu, než měl v úmyslu, nebo si stále přeje či se bezúspěšně snaží snížit nebo kontrolovat 

užívání látky. Objevují se fyziologické projevy odvykacího stavu (viz dále), nárůst 

tolerance k účinku látky, jako je potřeba značně zvýšených dávek látky, aby se dosáhlo 

intoxikace nebo žádoucího účinku, anebo se dosahuje zřetelně zmenšeného účinku při 

trvalém užívání stejného množství látky.) 

Pod diagnózou Flx.3 najdeme odvykací stav, při němž musí být jasný důkaz o 

nedávném úplném vysazení nebo snížení dávek látky po opakovaném a obvykle 

dlouhodobém užívání a/nebo používání vysokých dávek této látky, příznaky odpovídají 

známým projevům odvykacího stavu u určité látky nebo látek (viz níže) a nelze je přičíst 

jiné zdravotní, duševní poruše nebo poruše chování. Další diagnózou je Flx.4 odvykací 
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stav s deliriem, při němž musí být splněna všeobecná kritéria pro odvykací stav a pro 

delirium. 

S naším tématem také souvisí psychotická porucha. U té se příznaky musí 

vyskytnout v průběhu užívání nebo do 2 týdnů po užívání látky, musí trvat déle než 48 

hodin a trvání poruchy nesmí být delší než 6 měsíců. (Nešpor, přednášky z porodnictví; 

Růžičková, DP) 

2.2. Znaky závislosti 

Přehled znaků závislosti uvádí více autorů. Zde ve své práci uvedu přehled Nešpora 

a Jellineka, z nichž u prvního půjde o vyjmenování znaků a jejich stručný popis, u druhého 

jen o jejich výčet. 

Karel Nešpor uvádí tyto znaky závislosti: 

l .znak: silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving, bažení) 

Už v roce 1955 se shodla komise odborníků Světové zdravotnické organizace na definici 

bažení jako touhy pociťovat účinky psychoaktivní látky, s níž měla osoba dříve zkušenost. 

2.znak: zhoršené sebeovládání 

Potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství 

látky. Je zřejmé, že uvedený znak úzce souvisí s předchozím, ale není totožný. Bažení 

evidentně zhoršuje sebeovládání. Na druhé straně však i lidé, kteří trpí silným bažením, 

mohou mít zachované sebeovládání. Uvedené bohužel platí i naopak: I lidé, kteří si bažení 

plně neuvědomují, se mohou přestat ve vztahu k návykové látce ovládat, přestože 

nepociťují silné bažení. 

3.znak: somatický (tělesný) odvykací stav 

Diagnostická kritéria pro odvykací syndrom jsou alespoň tři příznaky z následujících: 

bolesti hlavy, pocení, zrychlený tep nebo vyšší krevní tlak, tzv. velké epileptické záchvaty, 

nevolnost či zvracení, přechodné halucinace nebo iluze, psychomotorický neklid, pocit 

choroby a slabosti, nespavost, třes jazyka, víček nebo prstů. 

4.znak: růst tolerance 

Tolerance se projevuje tím, že k dosažení stejného účinku je třeba vyšších dávek látek 

nebo Že stejné dávky mají nižší účinek. Jak tolerance vzniká není zcela jasné. Zvýšená 
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tolerance může vzniknout v důsledku nižší reaktivity CNS na návykovou látku. Další 

možností je, že látka může být rychleji odbourávána. 

5.znak: zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 

Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a 

zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo k zotavení se z jejího účinku je 

důležitá a často se vyskytující známka závislosti. I v tomto případě je zřetelná souvislost 

této známky s bažením, dále se zhoršeným sebeovládáním ve vztahu k látce a často 

existuje i souvislost s odvykacími obtížemi při pokusech o redukci nebo vysazení látky. 

6.znak: pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků 

Aby byl tento příznak diagnosticky validní, musí být pacient o škodlivých následcích 

informován. 

I v tomto případě je jasná souvislost s předchozími znaky závislosti, jako jsou bažení, 

zhoršené sebeovládání ve vztahu k látce, a někdy i s odvykacími stavy při pokusu o 

vysazení látky (Nešpor, K. 2007, str. 12-21 ). 

Čtyřicet nejčastějších znaků alkoholismu dle Dr. Jellineka: 

• Okénka (výpadky paměti na dobu opilosti) s postupnou narůstající frekvencí 

• Tajné pití 

• Trvalé myšlenky na alkohol 

• Překotné pití (nekontrolované) 

• Pocity viny 

• Vyhýbání se narážkám na alkohol 

• Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití) 

• Vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace) 

• Sociální obtíže narůstají 

• Velikášské chování jako kompenzace stran sebeúcty 

• Nápadné agresivní chování 

• Trvalý pocit zkroušenosti 

• Období abstinence vynucené tlakem okolí 

• Změny způsobu pití (k předcházení nepříjemnostem) 

• Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi 

• Změna (změny) zaměstnání 

- 28 -



• Konání se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů) 

• Ztráta zájmu o vnější svět 

• Nápadné sebelitování 

• Úvahy nebo realizace úniku z dosavadního prostředí 

• Změny v rodinném prostředí - odcizení 

• Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny 

• Vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci, aj. 

• Zanedbání přiměřené výživy 

• Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví 

• Pokles sexuálního pudu 

• Alkoholická žárlivost 

• Pravidelné ranní doušky 

• Výskyt prodloužené intoxikace - tzv. tahy 

• Etická deteriorace 

• Postižení mentálních schopností 

• Alkoholické psychózy 

• Styky s morálně deprivovanými osobami 

• U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu (Okena) 

• Snížení tolerance - lepší snášenlivost, pozdější opití 

• Nedefinovatelné úzkosti 

• Třesy 

• Pití nutkavého rázu 

• Zhroucení racionalizačních systémů - tj. debakl 

• Lhaní, ev. i kriminální činy, krádeže 

(http://www.alkoholik.cz/40_znaku_alkoholismu.htm) 

Dále bych ráda uvedla některé znaky, které upozorňují na problémy působené 

alkoholem nebo jinou psychoaktivní látkou. Tyto znaky sice samy o sobě neznamenají, že 

se jedná o problémy působené psychoaktivními látkami, toto riziko však zvyšují, zejména 

pokud je přítomno více znaků: 

• Uváděné obtíže: těžký premenstruální syndrom, opakované gynekologické problémy, 

trávicí problémy, sexuální dysfunkce, váhový úbytek, ranní nevolnost, závratě, poruchy 
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rovnováhy, zhoršená koordinace, bolesti dolních končetin a poruchy chůze 

• Psychické projevy: nespecifické obtíže, poruchy spánku, deprese, apatie, útlum, úzkost, 

poruchy soustředění a paměti, zhoršená péče o hygienu a zevnějšek, nezřetelná výslovnost 

• Fyzikální vyšetření, hypertenze, pavoučkovité cévy, acne rosacea, edémy tváře, 

hyperémie spojivek, ikterus, hepatomegalie, jizvy, kožní defekty, stopy po vpiších, tremor, 

v době vyšetření pod vlivem alkoholu nebo jiné látky. 

• Osobní anamnéza: časté gynekologické obtíže, trauma, poruchy příjmu potravy, 

zkušenost s alkoholem, tabákem a jinými psychoaktivními látkami v časném věku, 

deprese, úzkostné poruchy, sexuální či fyzické zneužívání, epileptické záchvaty, vředová 

choroba, závislost na tabáku, obtíže při zvládání stresových situací. 

• Sociální anamnéza: rozvody a rodinné problémy, konflikt se zákonem (častější u mužů), 

opakované změny zaměstnání a obtíže v práci, práce v prostředí, kde se alkohol často pije 

(typicky "mužská" zaměstnání, ale i servírky apod ). 

• Rodinná anamnéza: zneužívání alkoholu či jiných návykových látek u někoho z rodičů, 

alkohol nebo drogy zneužívající partner nebo manžel. 

• Anamnéza z okolí: svědčí o problémech s alkoholem nebo jinou psychoaktivní látkou. 

• Laboratorní nálezy: pozitivní toxikologický nález, zvýšené jaterní testy, makrocytární 

anemie, trombocytopenie. (Nešpor, Karel. Podklady pro přednášky Katedry gynekologie a 

porodnictví IPVZ) 

2.3. Somatické projevy zneužívání alkoholu 

Krom zmíněné závislosti má dlouhé zneužívání alkoholu i další projevy na zdraví 

jedince. Známějšími jsou hepatocerebrální (mozkojaterní) syndrom, cirhoza jater, 

hypovitaminozy a poranění při pádu při opilosti. Jsou zde však i další diagnózy přidružené 

k alkoholismu. 

2.3.1. Časté sekundární psychiatrické diagnózy k alkoholismu: 

deprese 

panická úzkostná porucha 

obsese 

někdy se alkoholismus přesmykne do mentální anorexie 
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2.3.2. Časté sekundární ostatní diagnózy k alkoholismu: 

epileptické záchvaty i u dříve neepileptických osob 

nadměrné zatížení jater s jaterní cirhózou (vazivová přestavba jater), 

zvětšením jater, ev. rakovina jater z trvalé intoxikace 

při poškození jater současné selhání ledvin jako hepatorenální syndrom 

při poškození jater může vzniknout gynekomastie (zvětšení prsů muže) v 

důsledku nelikvidování pohlavních hormonů 

velmi často postižení slinivky břišní (chronický, akutní zánět nebo 

rakovina) 

vysoký krevní tlak (hypertenze) 

srdeční choroby (dilatační kardiomyopatie) - srdce se zvětší v důsledku 

velkého objemu krve 

cévní mozková příhoda (mrtvice) 

poruchy srážení krve v důsledku nedostatku srážecích faktorů (které tvoří 

játra) 

rakovina dutiny ústní, jazyka hltanu, hrtanu a jícnu, obzvláště při 

současném kouření nebo požívání nekvalitních alkoholických nápojů 

nádory jiných oblastní než styčných s alkoholem - uvažuje se nad 

celkovým útlumem imunity a zvýšené aktivaci některých karcinogenů 

enzymatickými systémy 

podvýživa 

dyspepsie (nejrůznější nevolnosti) 

gastritidy (záněty žaludeční sliznice), snížení schopnosti absorbovat 

výživné látky ze stravy střevní stěnou 

impotence 

neuropatie (poškození nervů) z hypovitaminózy B 

(http ://www. alkoholik. cz/druhotne_nemoci. htm) 
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2.3.3. Deliria a psychózy 

Jako samostatnou podkapitolu bych uvedla diagnózy delirií a psychóz, které se 

k alkoholismu váží. 

Delirium tremens - je to jakési šílenství z nedodání alkoholu tělu, které je na 

něj zvyklé. Vyskytuje se u několikaletých abuzérů ("nadužívačů") alkoholu. 

Nejčastěji u pijáků lihovin. Vzniká často v noci. Riziko vzniku zvyšuje 

horečka. Jsou zde halucinace zrakové a tělové (hmyz, malá zvířátka, která se 

po člověku vrhají, místo tapet vidí pavučiny s pavouky). Během deliria je 

zvýšená hranice sugestibility (ovlivnitelnost slovem). Objevuje se třes celého 

těla, zrychlený tep. Strach střídá euforii. Jedinec je dezorientován místem a 

časem, ne vlastní osobou. Delirium tremens vzniká náhle, někdy 

v souvislosti s epileptickým záchvatem (u 1/3). Trvá 2-5 dní, je nebezpečné 

kvůli tomu, že alkoholik nepije tekutiny a nejí. Zakončení je prudké 

(spánkem) nebo se projevy zmírňují pomalu. Amnézie je částečná. 

Korsakovova psychóza - ve čtvrtině případů navazuje na delirium tremens. 

Alkoholik má vymizelou pamětní vštípivost - není si schopný zapamatovat, 

co před chvílí vnímal. Dále je postižena výbavnost paměti. Díky tomu je 

dezorientován místem, časem a situací. Protože si nepamatuje nové vjemy, 

vymýšlí š i je (konfabuluje) a smyšlenkám věří. Korsakovova psychóza je 

řazena mezi alkoholické demence. 

Alkoholická halucinace - sluchové a zrakové halucinace, které se vyskytují 

hlavně v noci. Pacient je při nich značně úzkostný. Po odeznění si částečně 

pamatuje, co halucinoval. 

Halucinatorní psychóza - podobá se deliriu, ale je při něm jasné vědomí a 

mírnější průběh halucinací, které jsou převážně sluchové. Jejich obsah bývá 

antagonistický (např. pacient slyší hádku dvou lidí, přičemž první ho chválí a 

druhý haní, vyhrožuje mu a nadává). 

Paranoidní psychóza - bludy pronásledování a žárlivecký blud. Postihuje 

přednostně paranoidní psychopatické osobnosti. Objevuje se často při 

zvýšeném přísunu alkoholu. Jedinec se netřepe, nepotí a komunikuje. 

Dipsománie - periodické, několik dní trvající záchvatovité stavy 

neodolatelné touhy po alkoholu. V mezidobí je možná abstinence. Záchvat 
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začíná neklidem, smutkem, pocity tělesné slabosti. Při napití nedovede 

jedinec přestat, pije nadměrně, může se dopustit impulsivních činů. Zařazuje 

se někdy do onemocnění epileptických nebo do okruhu maniodepresivity. 

Okénka - alkoholik nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti. 

Dostavuje se u něj nejistota a strach. Neví, co dělal minulý den 

(http://www.alkoholik.cz/psychozy_a_deliria_v_alkoholismu.htm) 

2.4. Charakteristiky abúzu alkoholu a závislosti na alkoholu u žen 

„Dnes se léčí ze závislosti na alkoholu lOx více žen než před 30ti lety." 

(Proč pijí české ženy. 2004) 

Velká část publikací, které se zabývají problematikou alkoholismu, se zaměřuje 

hlavně na jeho mužskou podobu. Je to možná tím, že tento problém byl v minulosti 

převážně mužskou „záležitostí". V dnešní době se ale počet žen, které mají problém 

s alkoholem, výrazně zvýšil. Tento nárůst potvrzuje i Jiří Heller z oddělení pro léčbu 

závislostí všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Podoba ženského alkoholismu má mnohá specifika. Od mužského alkoholismu se 

často liší a tyto odlišnosti zde uvedu. 

2.4.1. Rozdíly mezi ženskou a mužskou podobou alkoholismu 

Stručné shrnutí toho, jaké odlišnosti se u žen alkoholiček vyskytují a jaké jsou 

jejich případné výhody a nevýhody, nabízí Karel Nešpor. 

Nevýhody ve vztahu k alkoholu: 

Nižší odolnost vůči alkoholu, vyšší hladina v krvi po požití stejného množství 

alkoholu, rychlejší rozvoj návyku a závislosti, častější souvislost se zátěžovými životními 

událostmi. Dále dřívější škody na tělesném zdraví, často kombinace s léky, což zdraví 

poškozuje ještě více. V rodině bývají větší problémy, častý je sklon k depresím. 

Tělesný vzhled pijících žen trpí, což má nepříznivý účinek na jejich sebevědomí. 

Jestliže matka v těhotenství pila, je riziko poškození dítěte. 
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Výhody při překonávání návyku: 

Problémově pijící žena na sebe spíše upozorní a může se do léčby dostat dříve. 

Většina žen má dobré nadání na relaxační techniky, jógu a umí využívat psychoterapii. Jen 

málo žen si komplikuje život trestnou činností pod vlivem alkoholu. Rodinné vztahy (k 

manželovi, dětem, vnoučatům nebo rodičům) jsou pro mnoho žen silným motivem k 

lepšímu životu. Rychlé zlepšování tělesného stavu i vzhledu při abstinenci povzbuzuje 

ženu, aby vytrvala v dobrých předsevzetích a abstinenci. Pro většinu žen je také snazší 

odpoutat se od nevhodné společnosti pijících lidí a vytvořit si zdravější životní styl 

(Nešpor, K. 2004). 

To, že u žen dochází rychleji k intoxikaci alkoholem než u mužů vysvětlují tři 

možné mechanismy. 

Za prvé, ženy mají nižší obsah celkové tělesné vody než muži srovnatelné 

velikosti. Po konzumaci se alkohol rovnoměrně rozlévá do celého těla vodou, uvnitř i vně 

buněk. Vzhledem k menšímu množství vody u žen dochází k vyšší koncentraci alkoholu v 

krvi než u mužů po požití ekvivalentního množství alkoholu. 

Za druhé, snížená aktivita alkoholdehydrogenázy (primární enzym, jež se podílí na 

metabolismu alkoholu) v žaludku u žen také může přispět k rozdílům v koncentraci 

alkoholu v krvi a ke zvýšené náchylnosti k fyziologickým důsledkům pití u žen. 

Za třetí, výkyvy hormonální hladiny během menstruačního cyklu mohou mít vliv na 

metabolismus alkoholu, takže jsou ženy v různých fázích v cyklu náchylnější k zvýšené 

koncentraci alkoholu v krvi (NI A A A). 

Ženy alkoholicky mají o 50% až 100% vyšší mortalitu než muži alkoholici. Dále 

větší podíl žen alkoholiček zemře při pokusu o sebevraždu, při nehodě související s 

konzumací alkoholu, na oběhové poruchy a na cirhózou jater. Výzkumy naznačují, že 

škodlivé účinky alkoholu na játra jsou u žen výraznější než u mužů. U žen se rozvíjí 

alkoholické jaterní onemocnění, zejména cirhóza a hepatitida, po poměrně kratší době 

těžkého pití a menších denních dávkách. 

Johnson a Williams naznačili, že ke zvýšení pravděpodobnosti poškození jater 

může docházet kombinací estrogenu a alkoholu (NIAAA). 

Žena závislá na alkoholu se typicky za své pití stydí, tají ho, pije většinou 

v soukromí a sama. Relativně často také kombinuje alkohol s různými psychofarmaky. U 

žen také vzniká závislost na alkoholu nebo na drogách mnohdy v souvislosti se soužitím 
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s mužem, který alkohol či jiné návykové látky sám škodlivě užívá nebo je na nich závislý. 

(Nešpor, K.; Csémy, L. 1996) 

U žen se prokázal vyšší konzum alkoholu v premenstruačním období. Reagují tedy 

na alkohol silněji a méně předvídatelně. 

Relativně specificky ženskými problémy jsou také potíže v přechodu a syndrom 

prázdného hnízda, tedy pocit osamělosti u žen, jejichž dospívající nebo dospělé děti se 

odpoutávají od rodiny. Dalším specifickým problémem žen je fatální alkoholický syndrom 

nebo poškození plodu škodlivým užíváním nealkoholových návykových látek 

v těhotenství. V těhotenství a během laktace je správně doporučit naprostou abstinenci od 

alkoholu. (Nešpor, K.; Csémy, L. 1996) 

U žen, na rozdíl od mužů, jsou nejčastějšími důvody k přijetí léčby zdravotní a 

rodinné problémy.Interval mezi nástupem problémů, které souvisejí s s pitím alkoholu, a 

nástupem do léčby je u žen kratší než u mužů. Zároveň se dle zdrojů NIAAA ženy mohou 

setkat s větší motivací pro léčbu. Často jsou podporovány rodiči nebo dětmi. Manželům 

žen alkoholiček se obvykle doporučuje, aby ženu v léčbě podpořili. Na opačnou variantu 

však upozorňuje Nešpor, když říká: „Ženy mohou mít ovšem větší zábrany při vstupu do 

odvykací léčby a narážet v léčbě i na další problémy, jako je nepochopení rodiny nebo 

nezajištěná péče o děti."(Nešpor, K.; Csémy, L. 1996, str. 154) 

Sokolow říká, že po dokončení léčby je u žen vyšší procento úspěšné abstinence 

než u mužů. Ale obdobně jako Nešpor zmiňuje, že překážkou v léčbě může být nemožnost 

zajistit si v době léčení péči o děti či jejich hlídání (NIAAA). 

U žen je vhodné věnovat pozornost diferenciální diagnostice depresivních 

symptomů, otázkám fyzického nebo sexuálního násilí, jemuž mohly být vystaveny, a 

rodinné situaci. Velký význam má v léčbě žen závislých na alkoholu a návykových látkách 

rodinná terapie s partnerem u žen středního věku a s rodiči u dospívajících a mladších 

dospělých. Pozornost je také třeba věnovat specificky ženským problémům, jako zvládání 

premenstruální tenze nebo vlivu alkoholu a jiných návykových látek na plod. (Nešpor, K.; 

Csémy, L. 1996) 
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2.4.2. Rozdíly v abúzu alkoholu v rámci ženské populace 

Marta Boučková, sociální psycholog, hovoří o takzvaném rituálním pití, které se 

vyskytuje u žen, které nemají dobré rodinné či partnerské zázemí a alkoholem si nahrazují 

například partnerský večer. Otevřou si víno, pijí v hezkém prostředí, zapálí si svíčku. Jdou 

pak spát s pocitem, že večer byl příjemně ukončen (Proč pijí české ženy. 2004). 

Heller jmenuje tři hlavní okruhy žen, u kterých se setkává se závislostí. Jsou to: 

1. ženy, na které jsou kladeny vyšší nároky v zaměstnání a zároveň musí plnit své 

povinnosti v domácnosti 

2. ženy s problematikou zábran v sexuálním kontaktu 

3. ženy na mateřské dovolené, ženy dlouhodobě doma, např. v nezaměstnanosti 

(Proč pijí české ženy. 2004) 

Podle Nešpora a Csémyho ženy závislé na alkoholu nebo jiných návykových 

látkách nejčastěji spojují vznik závislosti se zátěžovou životní událostí v rodině nebo 

v partnerském životě. 

Konzumování alkoholu u žen se liší s věkem, životní rolí a rodinným stavem žen. 

V porovnání se staršími skupinami žen se ženy kolem dvacítky potýkají s vyšší výskytem 

epizodického pití, intoxikací, s následky abúzu alkoholu a nebo s abstinenčním 

syndromem. Mladé ženy jsou tak vystavené častější konfrontaci následků jejich pití ve 

společnosti. Obecná tendence spotřeby alkoholu u mladých žen je v rámci ženské 

populace nejvyšší a s přibývajícím věkem se snižuje. Dále paradoxně ženy, které mají více 

rolí (např. vdané ženy které pracují mimo domov) mají méně často problémy s alkoholem, 

než ženy, které nemají více rolí (například ztratili roli manželky, matky nebo 

zaměstnance). Ve skutečnosti tedy deprivace v tomto ohledu může zvyšovat riziko 

zneužívání alkoholu. U žen, které nikdy nebyly vdané, nebojsou rozvedené, je větší 

pravděpodobnost, že budou pít alkohol ve větší míře, než u žen, které jsou vdané či 

ovdovělé. Neprovdané ženy žijící s partnerem jsou ohroženy rizikem, že se u nich rozvinou 

problémy s pitím. 
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2.4.3. Specifika žen alkoholiček 

U problémově pijících žen jsou častější zdravotní problémy a sexuální dysfunkce. 

Terapeuticky komplikovaný a u žen nijak vzácný je problém závislosti na alkoholu a 

bulimie. Žena závislá na alkoholu nebo drogách je také častěji vystavena násilí nebo 

sexuálně zneužita. 

Pití alkoholu také může být spojeno se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. 

Longnecker a kol. oznámili, že riziko se zvyšuje, když žena spotřebuje jednu unci (28,35 

gramu) nebo více čistého alkoholu denně. 

S chronickou těžkou konzumací jsou spojeny také menstruační poruchy, které 

mohou mít dále nepříznivé účinky na plodnost. Dlouhodobé pití může také vést k 

předčasné menopauze. (NIAAA) 

Dalším problémem, který se může vyskytnout u žen alkoholiček, je dopad jejich 

závislosti na děti. Alkohol může v rámci svého teratogenního působení způsobit těžké 

tvarové poškození plodu. V roce 1973 Jones a Smith použili termín "fetální alkoholový 

syndrom" (FAS) k popisu struktury anomálie pozorované u dětí narozených matkám 

alkoholičkám. Kritéria pro vymezení FAS byla standardizována v roce 1980, další změny 

byly navrženy v roce 1989. 

Navrhovaná kritéria jsou: 1) prenatální nebo postnatální růstové retardace v 

hmotnosti či délce, 2) poruchy v centrálním nervovém systému, včetně neurologických 

abnormalit, opožděného vývoje, poruch chování, duševní nezpůsobilosti, malformace 

lebky či mozku, 3) charakteristická tvář s pokleslými očními víčky, úzkou palpebrální 

štěrbinou (mezera mezi horními a dolními víčky), tenkým horním rtem a podlouhlým, 

zploštělým filtrem (střední část horního rtu). (NIAAA) 

Sebevědomí závislých žen je často otřeseno, proto bývá na místě citlivý a pokud 

možno nekonfrontativní přístup. V léčbě, ještě více nežli u mužů, je třeba se vyhnout 

potencionálně návykovým lékům, aby se předešlo vzniku kombinované závislosti. 

U syndromu prázdného hnízda po odchodu dětí z domova se někdy podaří 

napomoci během léčby sblížení partnerů. Jindy je vhodné, aby si žena vytvořila bezpečnou 

síť sociálních vztahů mimo rodinu a našla si nové životní cíle a kvalitní zájmy (Nešpor, K; 

Csémy, L. 1996). 
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2.4.4. Vývoj ženského alkoholismu 

Vznik alkoholismu není jednorázová záležitost. Uvádí se, že z pijícího člověka se 

stává alkoholik dle jeho věku a psychosociálních faktorů za různou dobu. U patnáctiletého 

člověka je to přibližně půl roku a více. U dospělého trvá vznik závislosti většinou roky 

(zhruba od jednoho do 5 let). Alkoholismus je věc značně individuální, ale dle odborníků 

platí, že čím dříve začne mladá žena (mladý člověk) pít, tím je vyšší pravděpodobnost 

vzniku závislosti. Obecně je možné říci, že závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší 

době pití a menších dávkách alkoholu. 

Prvními známkami problémů s alkoholem je zanedbávání původně dobře 

udržovaného zevnějšku (oblečení, líčení), nepořádek v bytě, nezvládání výchovy potomků 

(ztráta mateřského cítění). Žena skrývající alkohol v bytě (domě) záměrně nenechává 

manžela ani své děti uklízet, aby nenašli skrytý alkohol. 

Pokud manžel nebo někdo z blízkých najde alkohol (nebo důkaz o závislosti), 

může žena začít odvádět řeč na své okolí (děti, známí). Objevuje se lhaní. Žena může 

vyhrožovat sebevraždou, obviňovat paranoidně manžela například z nevěry, vydírat, 

naříkat, utíkat z domova. Manžel by však neměl nátlaku podlehnout, dle některých 

doporučení by měl ofenzivně pohrozit rozvodem. To je někdy jediným popudem k tomu, 

aby žena nastoupila do léčení. Pokud by k rozvodu došlo, soud by měl děti předat do péče 

otci. 

V terminální fázi alkoholismu, se už žena nestydí pít ani na veřejnosti, mentálně a 

citově zcela degraduje, může být vulgární, zesměšňuje přítomné osoby, nejvíce pak 

manžela. Ženy alkoholicky se častěji chovají hystericky 
(h t tp : / /www.a lkohol ik .cz /zeny_a_a lkohol - i smus .h tm 7 .7 .2008) . 
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2.5. Alkohol a stres 

Nadměrný a příliš dlouho trvající stres zvyšuje riziko problému s alkoholem a 

jinými návykovými látkami. Na druhé straně není nadměrný stres rozhodně podmínkou 

rozvoje závislosti, ale je to jeden z rizikových faktorů. Je také třeba zdůraznit, že ne každý 

stres vyústí v pití alkoholu nebo zneužívání drog (Nešpor, K. Alkohol, jiné návykové látky 

a stres). 

Alkohol může při stresu přinést krátkodobou subjektivní úlevu, nicméně při 

kocovině se míra subjektivní nepohody pronikavě zvyšuje. Nakonec tedy člověk trpí více 

než v době, kdy začal pít alkohol. 

Dle Karla Nešpora se i v době, kdy alkohol přinášel subjektivní zmírnění obtíží, na mnoha 

úrovních vlastně zvyšoval míru stresu (Nešpor, K. Alkohol, jiné návykové látky a stres). 

„Jestliže si někdo zvykne při stresu používat alkohol nebo jiné návykové látky, je 

snadno možné, že se dostane do bludného kruhu, ve kterém únik před stresem 

k návykovým látkám znamená vyšší stres, to vede k dalšímu úniku atd. Tento bludný kruh 

může vyústit v závislost. K silným stresorům patří např. bolest. Na tu působí alkohol 

dvoufázově - nejprve může některé typy bolesti zmírnit, později bolest často naopak 

vzroste. Pokud už se vytvoří závislost, přistupují k tomu další stresory jako odvykací 

obtíže, craving (bažení), pracovní, manželské i jiné problémy." (Nešpor, K. Alkohol, jiné 

návykové látky a stres). 

V odborné literatuře se popisuje vyšší konzum alkoholu v souvislosti 

s ekonomickým stresem, pracovním stresem, rodinnými problémy. Působení stresu zvyšuje 

i nedostatečná podpora ze strany okolí. Závažné jsou především stresory působící 

dlouhodobě. Stres vede k pití alkoholu nebo zneužívání jiných návykových látek zejména 

v případech, když člověk nenachází alternativní řešení, případně je-li řešení alkoholem 

snadno dostupné. 

Karel Nešpor říká, že výzkumy prováděné u závislých na alkoholu referují o tom, 

že chronický stres zvyšuje riziko recidiv. Nejvíce jsou ohroženi ti, kdo disponují 

nedostatečnými dovednostmi, jak stres zvládat, a mají ve svém okolí malou podporu. 

Rizikovým faktorem je i to, že závislý hledá oporu u lidí, kteří nebezpečně pijí alkohol, a 

nemá ve věcech abstinence dostatečnou sebedůvěru. (Nešpor, K. Alkohol, jiné návykové 

látky a stres) 

Vzhledem k tomu, co jsme se z uvedených informací o alkoholu a stresu 

dozvěděli, se zdá vhodné, aby se v rámci terapie závislostí pracovalo s problematikou 
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zvládání stresu. Nejde jen o prevenci stresu samotného, ale i posilování strategií, kterými 

jej mohou ženy (lidé) zneužívající alkohol zvládat. V teoretické části bude jedním z mých 

úkolů zjistit, zda mají ženy alkoholicky na své strategie, kterými se se stresem vyrovnávají, 

náhled. 

2.5.1. Prevence problémů působených návykovými látkami a stresem 

Podle Karla Nešpora jedno z dobrých řešení problémů s alkoholem nabízejí tzv. 

„dovednosti potřebné pro život" (life skills), jejichž význam se v posledních letech 

zdůrazňuje v léčbě a zejména v prevenci problémů působených návykovými látkami. 

1 Dovednosti sebeovlivnění 

• Schopnost se motivovat ke zdravému způsobu života a vhodně se motivovat 

i v jiných oblastech. 

• Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení. 

• Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí. 

• Schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl. 

• Dovednosti při zvládání rizikových duševních stavů jako bažení, úzkost, hněv, 

deprese, radost nebo nuda. 

• Schopnost se uvolnit, používat vhodnou relaxační techniku, odpočívat. 

• Schopnosti pečovat o vlastní zdraví (výživa, cvičení, využívání zdravotní péče, 

hygiena atd). 

2. Sociální dovednosti 

• Schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo 

nadřízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky). 

• Další asertivní dovednosti (dovednosti zdravého sebeprosazení). 

• Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu apod. 

• Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání. 

• Schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů. 

• Mediální gramotnost a schopnost čelit reklamě na návykové látky. 

• Schopnost racionálně hospodařit s penězi. 
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• Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání a dobrého fungování 

v něm. 

• Zvládnutí přechodu do nového prostředí nebo nové situace. 

• Rodičovské dovednosti. 

• Dovednosti týkající se organizace času (Nešpor, K. Alkohol, jiné návykové látky a 

stres) 

Je zřejmé, že prevence stresu je užitečnou součásti prevence a léčby návykových 

nemocí. Řada zmíněných dovedností potřebných pro život pomáhá lépe zvládat stres (např. 

relaxační techniky nebo zvládání rizikových duševních stavů), jiné z uvedených postupů 

mohou předcházet stresu (např. empatie a porozumění životním situacím nebo dovednosti 

týkající se organizace času). 

Mnoho autorů se ve svých publikacích o stresu zabývá relaxačními technikami. 

Není podle nich ani tak důležité, jakou technikou se stav relaxace navodí (autogenní 

trénink, progresivní relaxace podle Jacobsona, jógové relaxační techniky apod ). Změny, 

k nímž v organismu dochází, budou ve všech těchto případech podobné. 

Podle Nešpora záleží mnohdy na tom, která technika se použije. Pro jednotlivé 

problémy ve svých publikacích doporučuje konkrétní relaxační techniky. 
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Mírnění stresu u závislých - některé možnosti a mechanismy (Nešpor, K. Alkohol, jiné 

návykové látky a stres) 

Technika Mechanismus protistresového působení 

Sociální dovednosti (např. 

schopnost komunikace, odmítání 

alkoholu nebo drog) 

Posiluje se sebedůvěra připravenost ke zvládání rizikových 

situací. 

Relaxační techniky Urychlují zotavení ze stresu, mírní nespavost, bolesti, 

psychosomatické obtíže a rizikové emoce. 

Dobrá organizace času. Může předejít řadě stresorů. 

Zdravý životní styl. Zvyšuje celkovou odolnost včetně odolnosti vůči stresu. 

Skupinová terapie a účast ve 

svépomocných organizacích typu 

Anonymní alkoholici 

Mimo jiné poskytují sociální podporu (sociál support), která 

zvyšuje odolnost vůči stresu. Lze si zde také osvojovat 

dovednosti ke zvládání stresu (např. mechanismem 

sociálního učení). 

Schopnost identifikovat spouštěče 

(podněty aktivující závislost), 

vyhýbání se jim a příprava na jejich 

zvládání 

Prevence zbytečného setkávání se stresory, větší 

sebedůvěra a lepší schopnost zvládat stres při cravingu 

(bažení). 

Tělesné cvičení přiměřené (tedy 

nikoliv nadměrné) intenzity 

Mimo jiné mírní deprese a úzkosti, po skončení cvičení se 

často spontánně dostavuje relaxace. 

Jóga Mimo jiné spojuje výhody relaxace a tělesného cvičení. 

Rodinná terapie Může posílit důležité vztahy, zvýšit sociální podporu (sociál 

support) a předejít některým stresorům. 

Psychologické a farmakologické 

způsoby jam mírnit craving 

(bažení) 

Craving, i když je zvládnut, vede ke stresové reakci, a jeho 

prevence je zároveň prevencí nadměrného stresu. 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

3. Sběr dat 

3.1. Psychiatrická léčebna Bohnice 

Data pro svou práci jsem nasbírala v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze 8, ulice 

Ústavní 91.Jde o pracoviště, které se dlouhodobě věnuje péči o duševně nemocné a je 

státní příspěvkovou organizací. 

V této léčebně jsem v roce 2007 absolvovala školní praxi na pavilonech 7 a 8, 

kterou umožnil PhDr. Petr Golmann se svolením primáře oddělení MUDr. Václavem 

Dvořákem. Následně jsem se zde domluvila o možnosti sběru dat s psycholožkami 

jednotlivých pavilonů Mgr. Monikou Marxtovou a Mgr. Helenou Hejnicovou, které mi 

pomohly s dohodnutím spolupráce s pacientkami. 

3.1.1. Historie léčebny 

Psychiatrická léčebna Bohnice za téměř 100 let své existence prošla vývojem k 

modernímu zdravotnickému zařízení, které poskytuje nejširší spektrum služeb v oblasti 

psychiatrické péče v ČR. 

Na počátku 20. století gradovaly nové ekonomické a společenské poměry. Byl to 

především prudký rozvoj industrializace a s ní spojené zvyšování životního tempa i 

stresové situace jako důsledek zostřování životních a sociálních podmínek. 

Zemský výbor se 12. listopadu 1903, kvůli trvalému překračování původní lůžkové 

kapacity ve stávajících ústavech, usnesl postavit "na zelené louce" ústav pro choromyslné v 

Bohnicích u Prahy. Dne 28. dubna 1909 prohlásil zemský výbor kolonii pražského ústavu 

za samostatný ústav s titulem Královský český zemský ústav pro choromyslné v 

Bohnicích. Jeho prvním ředitelem se stal MUDr. Jan Hraše. 

Ze 303 ha získaných pozemků bylo určeno 64 ha pro vlastní ústav a v něm od roku 

1906 do 1912 bylo postaveno celkem 28 léčebných pavilonů. V této etapě byl ústav 

projektován na 1774 lůžek. 

Období mezi první a druhou světovou válkou bylo pro bohnickou psychiatrii 

perspektivní. Že nesplnilo všechna očekávání, měla na svědomí světová hospodářská krize. 
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V období nacistické okupace péče o nemocné ustrnula a na počátku osvobozené 

republiky po roce 1945 bylo v léčebně zřetelné nadšení, se kterým přistupovali její 

zaměstnanci ke konsolidaci poměrů. 

Bohužel rozhodnutím předsednictva vlády ČSR z 19. prosince 1950 byla léčebna 

určena k likvidaci a její areál měl sloužit jako kasárna protivzdušné obrany. Počátkem roku 

1951 byl zastaven příjem nemocných a jako spádová oblast pro Prahu byla určena 

psychiatrická léčebna v Kosmonosech. Rychlé přeplňování této léčebny vedlo k revokaci 

původního usnesení. Nakonec bylo rozhodnuto, že v Bohnicích bude ponecháno 1000 

lůžek v 17 pavilonech. Teprve v polovině roku 1956 došlo k dohodě mezi ministerstvy 

národní obrany a zdravotnictví, že část léčebny, přechodně používaná vojenskou správou, 

bude vrácena zdravotnictví. 

Období let 1973-1989 charakterizovala stále se zvyšující potřeba lůžek. Měnila se 

skladba pacientů podle diagnóz, zejména se zvyšovalo procento pacientů závislých na 

alkoholu a návykových látkách. 

Období od roku 1990 bylo silně poznamenáno měnícími se společensko-

ekonomickými vlivy. Intenzifikace léčby a potřeba zlepšit podmínky hospitalizace v 

přeplněných budovách vedla k postupnému snižování počtu lůžek. Otevření areálu léčebny 

veřejnosti napomohlo k celkové změně pohledu na ni a zbavilo ji nádechu tabuizovaného 

prostředí. Rozhodným krokem byla restrukturalizace lůžkového fondu, která oddělením 

akutní péče od péče následné vytvořila podmínky pro zlepšení péče o pacienty podle 

charakteru jejich duševní poruchy. 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 1999 byl stanoven 

poslední název léčebny "Psychiatrická léčebna Bohnice" se sídlem Ústavní č. 91, 181 02 

Praha 8-Bohnice. V rámci strukturálních změn bylo konstituováno 13 lůžkových 

primariátů a v jejich rámci vymezeny typy jednotlivých stanic. Mimo zůstala lůžka 
Léčebny pro dlouhodobě nemocné. 

Celkový počet lůžek v Psychiatrické léčebně činí 1 364 lůžek, v Léčebně pro 

dlouhodobě nemocné 63 lůžek. Další dva nelůžkové primariáty představují oddělení 

rehabilitačně-resocializační a RTG. 

Předchozím ředitelem léčebny byl MUDr. Ivan David, CSc. (od 21.5. 2005) a 

současným je MUDr. Martin Hollý. (http://www.plbohnice.cz/) 
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3.1.2. Oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách 

Data do své práce jsem nasbírala na paviloně 7, což je oddělení následné režimové 

péče pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách, které má 40 lůžek, a paviloně 

8, příjmovém oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách, které je 

rozděleno na tři části - uzavřené detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a 

režimové oddělení. Celková kapacita pavilonu 8 je 40 lůžek. 

Během předchozí praxe jsem se krátce seznámila s chodem oddělení, zúčastnila 

jsem se skupinových programů a částečně poznala některé pacientky. Na jedné z komunit 

jsem klientky požádala o spolupráci při sběru dat, krátce jsem je seznámila s tématem mé 

práce a s tím, v čem by eventuální spolupráce spočívala. Přihlásilo se mi několik pacientek 

závislých na alkoholu, se kterými jsem se domluvila, kdy a jak budou naše setkání 

probíhat. 

Na odděleních nejsou jen ženy závislé na alkoholu, ale i ženy závislé na jiných 

návykových látkách, například drogách a lécích. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou 

mé práce jsou ženy alkoholicky, vyzvala jsem ke spolupráci pouze ty, přestože se mi ke 

spolupráci přihlásilo i několik dalších žen. 

Na pavilonech jsou ženy různého věku, některé se léčí opakovaně, u některých jde 

o první léčbu. Nejčastějším schématem dobrovolné léčby jsou: 

• základní léčba (jedenácti týdenní) 

• osmitýdenní léčba 

• zkrácená léčba (pětitýdenní či třítýdenní) (http://www.plbohnice.cz/) 
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3.2. Respondentky 

3.2.1. Ženy alkoholicky 

Při psaní práce jsem se setkala v různých zdrojích s různou terminologií, pokud se 

píše o lidech závislých na alkoholu. V teoretické části se většinou držím termínu, který 

uvádí určitý citovaný autor. V praktické části budu z praktických důvodů používat i 

zkrácený výraz ,ženy alkoholicky'. 

Zeny alkoholicky, které jsem oslovila, byly různého věku, různého rodinného stavu, 

různého povolání i vzdělání. Jediné, co je spojovalo, byla závislost na alkoholu. Jsem si 

vědoma toho, že další odlišností, se kterou zde nebudu pracovat a která se může 

v některých aspektech testování projevit, je počet hospitalizací, které mají jednotlivé ženy 

za sebou. Po konzultaci s vedoucím práce jsme se rozhodli, že tento fakt v práci 

připustíme, nicméně by bylo velmi těžko proveditelné snažit se jej odstranit tím, že 

bychom se pokusili sebrat data jen od žen, které prošly stejným počtem hospitalizací. 

Další údaje, tedy věk, rodinný stav, počet dětí, zaměstnání a vzdělání uvádím 

v následující tabulce. Zvolila jsem jako kód náhodná náhradní jména podle abecedy. 

Kód včk stav Děti zaměstnání vzdělání 

ANNA 32 vdaná 2 cukrářka na MD SŠ 

BLANKA 37 rozvedená 1 nezaměstnaná na MD SŠ 

CECILIE 40 rozvedená 1 ve státní správě v ID SŠ 

DANA 59 vdaná 2 uklízečka v ID SŠ 

EVA 52 vdaná 2 uklízečka v ID z š 

FANY 41 rozvedená 4 manažerka na MD v š 

GITA 44 vdaná 0 admínístrátorka na ÚP SŠ 

HANA 28 svobodná 0 servírka SŠ 

IVA 29 vdaná 0 zdravotní sestra v š 

JANA 35 vdaná 1 prodavačka SŠ 

KATKA 40 vdaná 3 podnikatelka s s 

LINDA 31 svobodná 2 prodavačka z š 

MARIE 54 vdova 1 ekonomka v š 

NINA 32 svobodná 0 dobrovolnice na UP v š 

OLGA 34 vdaná 2 učitelka na MD v š 
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3.2.2. Ženy z kontrolní skupiny 

Ženy z kontrolní skupiny jsou ženy, které jsem vyhledávala tak, aby se co největší 

množství jejich údajů shodovalo s ženami alkoholičkami. Většina údajů se tedy shoduje, 

ačkoli ne přímo u jednotlivých žen. Jde z velké části o ženy, které se mi podařilo 

zkontaktovat přes známé. 

Jejich údaje opět uvádím v tabulce. Pro jednotlivé ženy z kontrolní skupiny jsem 

zvolila stejná jména jako u žen alkoholiček, přiřadila jsem je k sobě podle věku a před 

kódové jméno jsem vždy vložila počáteční písmeno jména a písmeno „K", jako kontrolní. 

kód věk stav Děti zaměstnání vzdělání 

AK ANNA 30 vdaná 1 pedagožka VŠ 

BK BLANKA 36 svobodná 1 soc.pracovnice na MD VŠ 

CK CECILIE 37 rozvedená 1 administrátorka na MD s š 

DK DANA 60 vdova 1 zubní laborantka s š 

EK EVA 53 vdaná 2 laborantka s š 

FK FANY 39 vdaná 2 sekretářka s š 

GK GITA 45 vdaná 3 mzdová účetní s š 

HK HANA 28 rozvedená 0 studentka v š 

IK IVA 29 vdaná 2 soc.pracovnice na MD v š 

JK JANA 35 rozvedená 2 učitelka v š 

KK KATKA 38 svobodná 0 manažerka v š 

LK LINDA 29 svobodná 0 laborantka v š 

MK MARIE 59 vdaná 1 zdravotní sestra SŠ 

NK NINA 32 vdaná 0 manažerka SŠ 

OK OLGA 33 vdaná 2 manažerka na MD s š 

- 47 -



4. Metody 

Se všemi zkoumanými ženami jsem nejprve udělala krátký rozhovor, během 

kterého jsem je znovu seznámila s tématem mé diplomové práce, zaručila jsem jim 

anonymitu a získala od nich osobní údaje. Následně jsem jim řekla několik informací o 

testovacích metodách, které použiji. Podle instrukcí, které uvádí Svoboda, jsem test TAT 

označila za zkoušku ve vyprávění, případně test fantazie. Dále jsem jim řekla základní 

údaje o testu SVF a zároveň jsem jim nabídla, že o výsledcích tohoto testu si budeme moci 

společně promluvit, až jej vyhodnotím. Vzhledem k tomu, že o to projevily zájem, setkala 

jsem se se všemi ještě jednou jednotlivě, abychom probraly oblasti, ve kterých byly jejich 

výsledky výraznější. Obsah těchto rozhovorů jsem předtím konzultovala s psycholožkou 

Mgr.Marxtovou. 

4.1. TAT 

4.1.1. Popis testu 

Test poprvé popsali Morganová a Murray v roce 1935. Manuál k testu pochází 

z roku 1943. Svým významem se TAT řadí k Rorschachovu testu, avšak každý z těchto 

testů přistupuje k diagnostice osobnosti jiným způsobem. TAT na rozdíl od ROR akcentuje 

obsah výpovědí. ROR je cenný zejména v diagnostice poruch procesů myšlení, TAT je 

více spojen se zkoumáním sociálního přizpůsobení. Avšak souhrnně lze konstatovat, že 

obě metody popisují osobnost v celé šíři. 

Diagnostická cena TAT vychází z existence dvou významných tendencí v lidské 

psychice: 

1. člověk je náchylný všechny mnohovýznamné situace, se kterými se 

v životě setká, interpretovat ve shodě s vlastními zkušenostmi a 

potřebami 

2. ve veškeré literární tvorbě se autor opírá o vlastní zkušenosti a vědomě 

nebo nevědomě vykresluje vlastní city a potřeby v postavách svých 

„vymyšlených" hrdinů. Subjekt tedy mluví a jedná sám za sebe, když 
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vykresluje hrdinu svých příběhů. Zkušenosti a potřeby hrdiny jsou vlastně 

zkušenostmi a potřebami vyšetřované osoby (Svoboda, M. 1999) 

Materiál testu tvoří 31 obrázků, na kterých jsou méně strukturované 

(nejednoznačné) situace. Z těchto obrázků lze vytvořit čtyři série, a to pro muže, ženy, 

chlapce a dívky. Na zadní straně každého obrázku je jeho pořadové číslo a písmeno, 

označující, pro kterou skupinu vyšetřovaných osob je určen. Dále v textu upřesním, které 

z tabulí a proč jsem zvolila do své vyšetřovací série. 

4.1.2. Administrace 

Standardní vyšetření předpokládá předložení dvou sérií po 10 obrázcích, a to ve 

dvou sezeních. Vzhledem ke snížení počtu obrázků jsem vyšetření provedla v rámci 

jednoho sezení. 

Primárním úkolem probanda v TAT je vyprávět příběh o scéně, kterou zachycuje 

obrázek. Úkol představuje výzvu k vyprávění příběhu, který bude výkladem podnětové 

tabule a bude rozvíjet její kontext přiléhavým popisem událostí, myšlenek, pocitů, intencí, 

motivů, jednání a důsledků. Obrázky by neměly být snadno popsatelné v rámci kánonu 

kultury či jejích stereotypů, vypravěč by měl vyvinout určité úsilí, aby nalezl řešení. 

Tabule TAT představují takový soubor situací, které jsou do jisté míry 

nedokončené a neshodují se s žádnou v kultuře jednoznačnou fixovanou formou příběhu. 

(Čermák, I. 2006, str. 163) 

Test označíme jako zkoušku obrazotvornosti, jedné z možných forem inteligence, 

nebo zkoušku, spočívající ve vyprávění příběhů. Sdělíme, že na vypracování příběhů má 

subjekt 50 minut. 

Proband příběhy vypráví a záznam by se měl provádět stenograficky. Je též možné 

pořídit magnetofonovou nahrávku, kterou je třeba přepsat pro analýzu. Po ukončení 

druhého sezení má následovat inquiry (rozhovor), ve kterém si examinátor může objasnit 

některé sporné momenty. (Svoboda, M. 1999) 
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4.1.3. Odpovědi klientů 

Autoři Goldmann a Soukupová uvádějí charakteristiky TAT odpovědí dle 

klinických zkušeností u bezproblémových a problémových klientů. A to takto: 

bezproblémoví klienti: 

• rozvíjejí běžná témata 

• jejich příběhy mají převážně pozitivní zakončení 

• jsou schopni nadsázky a nevyhýbají se použití humoru 

• jsou schopni nejen empatie, ale i emočního souznění s postavami příběhu 

problémoví klienti: 

• odmítnutí odpovědi, selhání 

• změna tempa, překotnost, latence 

• nerozpoznání rolí osob na tabuli 

• nerozpoznání zjevného smyslu obrázku, běžným tématům dávají neobvyklý, resp. 

neadekvátní význam 

• omezená empatie, omezené emoční souznění 

• zakončení příběhu častěji negativní, neurčité nebo ambivalentní 

• vztahovačné tendence (charakteristiky TAT odpovědí - Goldmann, Soukupová) 
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4.1.4. Výběrová sestava TAT tabulí 

„Pro diagnostické či výzkumné účely uvádějí různí autoři různé výběry obrázků a 

více či méně přesvědčivě svoje preference zdůvodňují." (Čermák, I. 2006, str. 172) 

Původní záměr mého testování bylo sebrat příběhy z vybraných jedenácti tabulí, 

které jsem chtěla analyzovat podle standardních kritérií. Poté, co jsem tento sběr dat 

provedla, setkala jsem se s textem George F. Ronana, který přišel s metodou signování 

jednotlivých příběhů podle klíče, který popíši dále v textu. Jde o nový systém, který zatím 

nebyl přeložen do češtiny. U tohoto testu se připouští, že si administrátor sám zvolí tabule, 

pomocí kterých bude zkoumané osoby testovat. Poté, co jsem se s jsem metodou seznámila 

a po konzultaci s vedoucím práce, jsem se rozhodla použít pro můj výzkum jen čtyři 

z jedenácti použitých obrázků. Jejich výběr nebyl náhodný. 

Běžně se při zkráceném testování používají tabule č. 1 a č.2. Poté, co jsem u 

několika žen zkušebně osignovala všech jedenáct obrázků, které jsem u svého vzorku 

sebrala, zjistila jsem, že některé příběhy ke konkrétním tabulím přinášejí výraznější 

výsledky než jiné. U mnoha žen se příběh u obrázku č.2 nedal úspěšně skórovat. Proto 

jsem tento obrázek nakonec do používaného souboru nevybrala. 

V dalším textu uvedu vyzývací charakter obrázků, tak jak jej popisuje Ivo Čermák, 

autor článku Podnětové charakteristiky tabulí Tématicko apercepčního testu. 

Tabule 1: 

Murryho deskripce: Chlapec se zamyšleně dívá na housle, které před ním leží na 

stole. Obrázek nakreslila Christina D. Marganová podle fotografie, na níž je zachycen 

šestiletý houslista Yehudi Menuhin. 

Čermák popisuje, že podle některých autorů jde o nejcennější obrázek v TAT, 

neboť je schopen projektivně obsáhnout celou osobnost. Nicméně Čermák sám je 

skeptičtější. Podle jeho názoru je obrázek příliš jednoznačně strukturovaný, evokuje 

relativně banální témata a nevyžaduje příliš velké kognitivní úsilí. S jinými autory ale 

souhlasí v tom, že jde o výborný začátek testové situace, neboť tabule vypravěče 

neohrožuje a navozuje pocity jak u dospělých, taku adolescentů. 

Vypravěč se může snadno identifikovat s chlapcem a vnést do příběhu vztah 

k rodičovským figurám. Je zpravidla ihned zřejmé, zda jsou rodiče vnímáni jako agresivní, 

dominující, nebo laskaví, přívětiví, pomáhající, tolerantní, chápaví či protektivní. Může se 

objevit i téma autonomie a vyhovění autoritě v celé šíři podob a různých vzorců. S tím 
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souvisí nutkání jít svou vlastní cestou, touha po nezávislosti a nevyhovění očekáváním či 

příkazům rodičů. Mohou se vynořit pocity viny a selhání. Dalším tématem může být podle 

Čermáka potřeba úspěchu. 

Agrese v příbězích může být vyjádřena například v rozbitých houslích a zlomeném 

smyčci. Dysfunkční obraz naznačují zmínky o mrtvých, němých či rozbitých houslích. 

Neživost představuje závažnou emoční chudost, která by mohla vést diagnostika až 

k úvaze o diagnóze schizofrenie. 

Je-li respondent příliš vázán poznámkovým listem, nečistotou vlasů nebo flíčky, 

které jsou přítomny na většině kopií tabulí, doporučují dle Čermáka někteří autoři vzít 

v potaz možnost výskytu obsesivních myšlenek. 

Henry se domnívá, že zvláštní interpretační pozornost je nutné věnovat jakékoli 

figuře, která se v příběhu objeví, zejména pak takovým, které se na obrázku nevyskytují, 

například jako jsou vrstevníci ve vztahu ke hraní na housle, nebo takovým, které slouží 

jako publikum či kritici. (Čermák, I. 2006, str. 172-3) 

Vzhledem k tomu, že mým původním záměrem bylo otestovat respondentky sérií 

jedenácti obrázků, byl tento obrázek zařazen do této série mimo jiné právě i jako obrázek 

vhodný pro začátek testové situace. Poté, co jsem zkušebně tabule osignovala, vyšel tento 

obrázek u většiny žen jako velmi přínosný a dobře se s ním pracovalo. Velmi dobře u žen 

odhaloval již zmíněné téma autonomie, vyhovění autoritě a reakce na případný neúspěch. 

Tabule 3 BM: 

Dalším obrázkem, který jsem do své série vybrala, byl obrázek 3BM. Vybrala jsem 

ho pro jeho dále popsaný vyzývací charakter, který je podle mého názoru vhodný pro 

zkoumanou skupinu žen. 

Murryho deskripce: Naproti gauči je na zemi schoulená postava chlapce a hlavou 

skloněnou k pravému rameni. Na zemi vedle něj leží revolver. 

Jde o kopii podle fotografie, kresba je ve srovnání s ní obsahově chudší, fotografie 

zobrazovala víc detailů, vyskytovala se na ní např. ještě jedna postava atd. 

Podle Čermákových zdrojů jde opět o jeden z interpretačně nejvděčnějších obrázků. 

Je možné jej předložit i ženám, protože se s postavou snadno identifikují, a to buď zjevně 

nebo latentně. 
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Způsob, jakým je vnímán objekt vlevo od postavy, poskytuje informaci o 

problémech týkajících se agrese. Zpravidla je percipován jako střelná zbraň. Způsob, 

kterým vypravěč s předmětem zachází, vypovídá o extrapunitivní agresi (někdo byl 

zastřelen hlavní postavou), o intropunitivní agresi (hrdina byl zastřelen nebo spáchal 

suicidium). Pokud příběh odkazuje k extrapunitivní agresi, je doporučováno všímat si, co 

se stane hrdinovi. O síle superega subjektu se z příběhu dozvídáme ze zmínek o trestu -

zda bude krutě potrestán, nebo zda trestu unikne. Na druhé straně některé aspekty obrázku 

působí jako spouštěč depresivního vzorce vyprávění, které může být dovedeno až 

k sebevraždě. 

Pistole se může změnit v hračku a stát se tak neškodnou, což může indikovat 

odmítnutí agrese. Pokud vypravěč zcela potlačí přítomnost zbraně na obrázku tím, že ji 

v příběhu nezmíní a vnímá ji třeba jako otvor v podlaze, jako tabatěrku, nebo ji vůbec 

nevidí, pak můžeme usuzovat na problematický vztah k agresi. Značný konflikt týkající se 

agrese může znamenat odkašlávání, odmlčení, zakoktávání nebo jiné projevy, kterými se 

jedinec snaží získat čas pro identifikaci objektu. 

Popis vzhledu či fyzické pozice postavy může být též významný - postava může 

být vnímána jako postižená, extrémně nemocná apod. Pouhý fakt, že se příběh týká 

suicidia nemusí ještě diagnosticky nic znamenat, ale jestliže takový obsahu koresponduje 

s latentní intraagresí a přísným superegem, pak by měla být sebevražda považována za 

vážné nebezpečí. 

Dle některých autorů je někdy objekt vedle postavy identifikován jako klíče. Řada 

respondentů také identifikuje postavu jako ženu. Dle Čermáka také někteří autoři uvádějí, 

že tabule zřetelně evokuje depresivní témata, takové jako jsou sebevražedné myšlenky či 

deprese nad ztrátou vztahu. Objevují se také témata zneužívání drog. Většina příběhů je 

laděna středně až velmi smutně. Závěr příběhu je pak středně šťastný. (Čermák, I. 2006, 

str. 175-177) 

Odpovědi mých respondentek v podstatě korespondují s popisem. Ženy opravdu 

postavu identifikují jako ženu, téma bývá depresivní. Agrese, která se v příbězích objevila, 

byla intropunitivní. Objevuje se téma truchlení nad ztrátou, případně identifikace s hlavní 

Postavou a spojení příběhu s problematikou alkoholismu. 
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Tabule 13 MF: 

Murryho deskripce: stojící mladý muž se skloněnou hlavou zakrývající si paží tvář. 

Za ním je postava ženy ležící v posteli. Na původním obrázku je vidět celá tvář muže, 

který má připažené ruce a rozepnutou košili. Na stole stála láhev a převrhnutá sklenice 

místo lampy a knihy. Ňadra ženy byla více zakryta. 

Dle některých autorů obrázek provokuje vyprávění příběhů o sexuálních 

konfliktech mezi muži a ženami. U inhibovaných osob může dojít k „sex šoku", který lze 

identifikovat v příběhu. U žen se může objevit strach ze znásilnění, útoku nebo jiného 

zneužití ze strany mužů. Projekce vztahových problémů mezi manželi je též obvyklým 

tématem. Běžné jsou příběhy týkající se ekonomické deprivace. 

Důležitým detailem je nahota ležící ženy. Požadavkem pro konstrukci příběhu je 

objasnit vztah mezi mužem a ženou. Případně by v příběhu neměl chybět výklad zobrazené 

situace (proč se obě postavy nacházejí právě v takové konstelaci). 

Tabule podněcuje téma sexuality, postoje k sexuálnímu partnerovi, sexu 

doprovázeného pocity viny, též téma vztahu mezi sexem a agresí. 

Méně často se podle Henryho objevuje téma nemocné nebo mrtvé ženy a muže 

vyjadřujícího lítost nebo zármutek. Jiní autoři říkají, že se nejčastěji objevuje tématika 

smrti nebo nemoci partnera, viny a výčitek svědomí a již zmíněné nedovolené aktivity. 

U žen se vyskytují jako nejfrekventovanější témata smrt nebo nemoc ženské 

partnerky, pocit viny a agrese ze strany partnera. (Čermák, I. 2006, str. 185) 

Poslední věta asi nejlépe vystihuje příběhy, které vytvářely mé respondentky. 

Nemoc či smrt byly častým tématem. Ještě bych dodala, že pokud šlo o agresi muže vůči 

ženě, řešily respondentky dále i to, co se stane agresorovi, zda bude či nebude potrestán. 

Tabule 18 GF: 

U této tabule se mi nepodařilo najít v literatuře její popis ani vyzývací charakter. Na 

obrázku jsou dvě postavy a za nimi je vidět část schodů. Jedna postava, žena, je k nám 

čelem a drží druhou, bezvládnou postavu, která je k nám zády. 

Podle klinické zkušenosti tato tabule vyvolává u vypravěče dojem, že jde buď o 

Pomoc, péči, či naopak agresi a násilí. Někteří respondenti v druhé postavě vidí muže, 

většinou jsem se ale setkala s tím, že se domnívají, že jde o ženu. Ladění příběhů bývá 

mnohdy depresivní, nicméně závěr může být i přesto šťastný. Objevují se i mezilidské 

Problémy. 
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4.2. Skór ovací systém PPSS-R (Personál Problém Solving System-Revised) 

4.2.1. Popis skórovacího systému PPSS-R 

V posledních desetiletích je v oblasti psychodiagnostiky, zvláště v americké 

literatuře, výrazný odklon od hodnocení projektivních testů v rámci Frankovy projektivní 

hypotézy. Zvláště je tento trend zřejmý u Rorschachova testu a u Tematického 

apercepčního testu. Obě tyto metody jsou interpretovány psychology stále častěji v rámci 

paradigmatu osobnostních a nikoli projektivních testů. (Exner, J.E., 2006; Jenkins, S.R., 

2008). To umožňuje zvýšit validitu a reliabilitu jejich výsledků a snižuje se tím nebezpečí 

zavádějících tzv. impresivních interpretací (Šípek, J, 2000). 

Také proto jsem ve své práci použila revidovanou škálu Personál Problém Solving 

System (PPSS-R), která je dostatečně psychometricky ověřená (Jenkins, S.R., 2008). 

PPSS-R se skládá ze čtyř částí: provedení příběhu, orientace příběhu, řešení příběhu 

a vyřešení příběhu. Obvykle se administrují a skórují 3 TAT tabule. PPSS-R se skládá ze 

13 prvků. 12 prvků se hodnotí za účelem popsání příběhu, a to na pětibodové škále, jeden 

prvek je založen na spočítání řešení příběhu. 

PPSS-R pojímá karty TAT jako zobrazení sociálních osobních situací, na které subjekt 

reaguje. 

4.2.2. Teoretické předpoklady skórovacího systému PPSS-R 

Autoři tohoto systému předpokládají, že lidé, kteří jsou schopni vyřešit osobní 

problémy, pravděpodobně demonstrují duševní zdraví. Vztah mezi psychopatologií a 

neschopností řešit problémy byl studován z mnoha směrů. 

Dobson a Block zaznamenali, že „problém řešící terapie" je jedním ze tří důležitých 

kognitivně-behaviorálních přístupů. Jejich metoda užívá vyprávění jako prostředek 

k odhalení dovednosti řešit problémy. 

D'Zurilla a Goldfied říkají, že vytváření řešení problémů je důležitým aspektem 

v terapii. Produkování různého počtu řešení je svázáno s konceptem impulzivity a 

přemýšlivosti. Ten, kdo vymyslí jedno řešení a hned ho uskuteční, je mnohem 

impulzivnější než ten, kdo vymýšlí několik řešení a vybírá, které je nejlepší. 
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Kognitivní behavioristé a psychodynamici věří, že klientovo pokřivené myšlení je 

důležitým elementem v porozumění psychopatologii a determinace toho, kam se bude 

směřovat léčba. 

Kelly uvádí, že lidé vyvíjejí konstrukty, aby mohly kontrolovat a předvídat 

prostředí, ve kterém se pohybují, a tyto konstrukty jsou více efektivní, když jejich obsah je 

co nejdetailnější a nejpodrobnější. 

Loevinger a Wessler přijímají tento model a podle nich klient, který je například u 

karty 2 schopen integrovat všechny tři charaktery do příběhu, je úspěšnější v mezilidských 

vztazích, než klient, který jednoduše popisuje dívku procházející kolem farmy. 

Podle rogeriánského modelu jednotlivci, kteří vidí problém jako novou příležitost, 

inklinují k plnějšímu fungování. 

Klinické modely hovoří o osobní kontrole. Jde o důležitou součást lidského 

fungování. Klienti, jejichž postavy příběhu čelí problémům, mají schopnost porozumět 

zdolávání problémů v životě. Schopnost kontrolovat problematické situace je asociována 

s dobrým duševním zdravím. Například Rotter poznamenal, že pokud si jedinec přeje dění, 

je pravděpodobné, že bude aktivní v dosahování cílů. 

4.2.3. Administrace 

Používají se buď standardní instrukce, nebo instrukce pro PPSS-R. 

Já jsem test zadávala se standardní instrukcí, kterou jsem uvedla již výše. 

4.2.4. Skórovací kritéria 

Skórovací kritéria se aplikují na hlavní postavu a na hlavní problémovou situaci. 

Přestože se skóruje celými čísly (-1, 0, 1, 2, 3), je přijatelné i použití půl bodů (např. 1,5). 

U jednotlivých částí systému se skórují tyto položky. 
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Provedení příběhu - Story Design 

• Obsahuje problém minulou, přítomnou i budoucí dimenzi? 

Zkoumáme, do jaké míry příběh zabíhá do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

• Co je uvedeno jako příčina problému nebo starostí? 

Cílem je zhodnotit, zda problém vychází z osobních nedostatků, které jsou 

důsledkem vnitřních a stabilních atribucí problému, nebo vnitřních a nestabilních 

kauzálních atribucí. Případně zda problém vychází z prostředí. 

• Označte míru zdeformovaných přesvědčení, hodnocení a předpokladů o problému. 

Cílem je zhodnotit, do jaké míry vychází problém z rozumných interpretací 

jednotlivých prvků příběhu. Nelogické propojení mezi prvky příběhu, nebo úplná 

absence propojení mezi chováním a následky je skórována jako zdeformovaná. 

• Označte jak dobře je problém integrovaný a detailní. 

Integrace zahrnuje propojení mezi postavami v příběhu, zatímco detailní odpověď 

vyžaduje použití všech prvků z tabule. 

Orientace příběhu - Story Orientation 

• Nakolik je problémová situace pozitivně motivující? 

Přestože problémová situace může být hrozivá, je to reakce, na co se zaměřujeme. 

Zkoumáme, zda jsou podniknuty pozitivní kroky směrem k zvládnutí problému. 

• Nakolik je pravděpodobné, že zde bude popud převzít problém pod kontrolu? 

Nesouvisí nutně s efektivností tohoto chování. Počítá se fakt, že je něco učiněno 

pro změnu situace. 

• Kolik je projeveno důvěry ve zvládnutí problémové situace? 

Tento prvek hodnotí, do jaké míry hlavní postava věří ve svou schopnost vyřešit 

problém. 

• Zaznamenejte úroveň emočního distresu. 

Cílem je zhodnotit do jaké míry emoční distres zdržuje vyřešení problému. 

Řešení problému - Story Solutions 

Protože cílem je ohodnotit schopnost daného člověka vytvořit alternativní řešení 

příběhu, měly by být spočítány potenciální řešení vytvořené kteroukoli z postav příběhu. 

Cílem je spočítat vytvořený počet řešení příběhu, bez ohledu na to, jestli jsou efektivní 

nebo jestli byly vůbec použity. Řešení příběhu mohou být zjevná i skrytá. 
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Rozřešení příběhu - Story Resolution 

• Do jaké míry rozřešení snižuje osobní distres? 

Zaměřujeme se na řešení a jeho vliv na původní distres. 

• Do jaké míry pozitivní důsledky pro hlavní postavu převáží negativní důsledky? 

Tento prvek vyžaduje analýzu ztrát a zisků. Uvedené řešení může problém vyřešit, 

ale cena může být vyšší než možné zisky. 

• Do jaké míry se řešení příběhu zabývají krátkodobými a dlouhodobými cíli? 

Skórování je založeno na navržených řešeních. 

• Do jaké míry se starosti zlepšily? 

Tento prvek vyžaduje celkové určení, zda cíle řešení byly dosaženy. Otázka se týká 

celkové míry úspěchu při řešení problému. 

4.3. SVF 

4.3.1. Popis testu 

Dotazník SVF zachycuje postupy, kterých se užívá při zpracování stresu. 

Stres chápe jako psychický a somatický stav, který znamená v určitém okamžiku 

déletrvající a/nebo silnější odchylku od obvyklé úrovně excitace. 

„Stres se odvozuje ze somatických a psychických změn. Somatické parametry se 

týkají především vegetativních změn ve smyslu zvýšené aktivity sympatiku a endokrinních 

změn ve smyslu aktivace nadledvinek a produkce hormonů. Psychickými parametry jsou 

úroveň emočního prožívání, vnitřní vzrušení, případně napětí, cílené i bezcílné činnosti a 

jednání, dezorganizované při vysokých intenzitách stresu." (Jánce, W.; Erdmannová, G. 

2003, str.7) 

Jde o vícedimenzionální sebepozorovací inventář zachycující individuální tendence 

pro nasazení různých způsobů reagování na stres v zátěžových situacích. 
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4.3.2. Teoretické základy dotazníku SVF- konceptualizace stresu 

Pod pojmem „způsoby" zpracování stresu se rozumí takové psychické pochody, 

které nastupují plánovitě a/nebo neplánovitě, vědomě a/nebo nevědomě při vzniku stresu, 

tak aby se dosáhlo jeho zmírnění nebo ukončení. 

Způsoby zpracování stresu lze rozlišit dle druhu, zaměření, funkce a účinnosti. 

Podle druhu lze rozlišit akční způsoby (směřující k jednání) a intrapsychické 

způsoby zpracování stresu. 

K základním akčním strategiím patří útok, útěk, nečinnost, navázání sociálního 

kontaktu, sociální uzavřenost, jakož i mnohé komplexní činnosti a řetězce jednání, které 

směřují ke změně nebo odstranění zátěžové situace a/nebo reakce na zátěž. 

Intrapsychické strategie zahrnují kognitivní procesy jako vnímání, představy, 

myšlení i motivačně emoční stavy. Důležité intrapsychické způsoby zpracování jsou 

odklon, podceňování, popírání a přehodnocení stresoru a stresové situace, jakož i 

zdůraznění a nadhodnocení vlastních zdrojů. (Jánce, W.; Erdmannová, G. 2003) 

4.3.3. Teoretické předpoklady při vývoji dotazníku SVF 

Na základě uvedené charakteristiky stresu byla vytyčena specifická vodítka pro konstrukci 

dotazníku SVF: 

1. Psychické strategie zvládání stresu lze rozdělit na způsoby akční a intrapsychické 

2. Způsoby zpracování stresu, které jedinec užívá, se chápou jako „habituální" rysy 

osobnosti, tzn. že jsou relativně stabilní v čase. 

3. Způsoby, které jedinec při zpracování stresu užívá, jsou relativně nezávislé na druhu 

zátěžové situace. 

4. Způsoby, které jedinec při zpracování stresu užívá, jsou relativně nezávislé na druhu 

reakce na zátěž. 

5. Korelačně lze rozlišit více relativně nezávislých způsobů užitých při zpracování stresu 

(multidimenzionalita). 

6. Způsoby zpracování stresu jsou nejen navzájem rozlišitelné, ale nejsou zcela nebo 

rozhodujícím způsobem určovány jinými osobnostními charakteristikami. 

7. Jako dotazníková metoda vychází SVF z předpokladu, že strategie určité osoby při 

zpracování stresu jsou natolik vědomé, že se lze na ně pomocí verbálních technik dotázat. 
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4.3.4. Administrace 

K testovému kompletu SVF 78 patří dotazník, příručka, vyhodnocovací list a 

testový profil. Test je určen pro vyšetření dospělých. K provedení testu se používá pouze 

dotazník, v němž je stručná, srozumitelná instrukce. Záměrně se neužívá slova stres. 

Proband pracuje samostatně. Pro zpracování dotazníku potřebuje obvykle 10-15 minut. 

4.3.5. Pokyny k interpretaci jednotlivých subtestů 

Pozitivní strategie (POZ) 

POZ 1: Strategie přehodnocení a strategie devalvace 

Strategiím této oblasti je společná snaha přehodnotit závažnost stresoru, prožívání stresu 

nebo stresovou reakci. Oblast reprezentují dva subtesty 

• Subtest 1 Podhodnocení: subtest zachycuje tendenci podhodnocovat vlastní reakce 

ve srovnání s jinými osobami, neboje hodnotit příznivěji. 

• Subtest 2 Odmítání viny: položky tohoto subtestu vyjadřují, že chybí vlastní 

odpovědnost za zátěž. Tento subtest patří k strategiím přehodnocení a strategiím 

devalvace, více než ostatní se však vyznačuje defenzivní strategií. 

POZ 2: Strategie odklonu 

Subtesty tohoto okruhu zahrnují tendence jednání orientovaného na odklon od stresující 

události a/nebo na příklon k alternativním situacím/stavům nebo aktivitám. Oblast 

reprezentují dva subtesty. 

• Subtest 3 Odklon: tendence spojená s tímto subtestem směřuje k odklonu při zátěži; 

zahrnuje dvě složky. Za prvé jde o odvrácení zátěže, za druhé vyjadřuje tendenci 

navodit psychické stavy, které stres zmírňují. 

• Subtest 4 Náhradní uspokojení: Subtest zahrnuje tendenci k jednání zaměřeného na 

kladné city, které nejsou kompatibilní se stresem a vztahují se k sebeposílení 

vnějšími odměnami (např. pojíst něco dobrého, koupit si něco). 
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POZ 3: Strategie kontroly 

Subtesty tvoři okruh, který zahrnuje konstruktivní snahy po zvládání/kontrole a 

kompetenci. 

• Subtest 5 Kontrola situace: v tomto subtestu je tendence získat kontrolu nad 

zátěžovými situacemi tvořena třemi komponentami: analýza aktuální situace a 

jejího vzniku, plánování opatření ke zlepšení situace/stavu a aktivní zásah do 

situace. Tato forma zvládání stresu se všeobecně považuje za zvlášť konstruktivní. 

• Subtest 6 Kontrola reakcí: tendenci kontrolovat vlastní reakce při zátěži zachycují 

dva aspekty tohoto subtestu: jednak nedovolit, aby došlo k vzrušení, případně je 

nedat na sobě znát (např. zachovat klid a nenechat se vyvést z míry), jednak již 

vzniklému vzrušení čelit. 

• Subtest 7 Pozitivní sebeinstrukce: tento subtest je obrazem toho, v jaké míře mají 

jedinci sklon přisuzovat kompetence sobě a dodávat si odvahu v zátěžových 

situacích. Subtest obsahuje dvě komponenty. Jednak zahrnuje kladné postoje a 

myšlenky zvyšující sebedůvěru, což se dnes často označuje jako subjektivní 

kompetence. Jednak jde o apely vydržet, příp. sugesci nevzdat se, které jsou 

protipólem rezignace. Subtest implikuje také představy o očekávané efektivitě 

jednání. 

Zřídka se vyskytující strategie 

• Subtest 8 Potřeba sociální opory: tento subtest zachycuje tendenci jedince, který si 

při stresu přeje navázat kontakt s druhými, aby získal podporu při zpracování či 

řešení problému. Přitom může jít o podporu ve formě pohovoru, rady nebo 

konkrétní pomoci při řešení. 

Tendence hledat sociální oporu může být jednak výrazem spíše pasivně 

rezignačních, bezmocných postojů, jednak může naznačovat aktivní hledání 

konkrétní podpory při zvládání problému. Interpretace tohoto subtestu by se tedy 

měla provádět v kontextu celého profilu. 

Obvykle se v tomto setkáváme s rozdíly pohlaví, přičemž ženy mají zřetelně 

silnější tendenci řešit stres tímto způsobem než muži. 
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• Subtest 9 Vyhýbání se: subtest zachycuje tendence vyhnout se zátěži a zahrnuje 

záměr a snahu zamezit další konfrontaci s podobnou situací. 

Může to být pozitivní způsob zpracování, pokud nelze zátěž jako takovou zamezit 

na základě regulačních možností jedince, ale také negativní zpracování, jestliže jde 

pouze o to vyhnou se zátěži. 

Podle druhu zátěžové situace a v závislosti na jiných způsobech zpracování může 

tendence vyhnout se vést ke kladným nebo záporným důsledkům stresu. 

Při interpretaci je důležitá věková závislost tendence vyhýbat se: s přibývajícím 

věkem se častěji užívá možnosti vyhnout se zátěži, což může v každém případě 

znamenat adaptační facilitaci. 

Subtesty 8 a 9 se nezapočítávají v rámci POZ a NEG. 

Negativní strategie (NEG) 

V tomto okruhu jsou zahrnuty tendence k nasazení nepříznivých, spíše stres zesilujících 

způsobů zpracování. Rovněž se při tom zachycuje chybějící kompetence zvládání 

s únikovými tendencemi, s reakcemi rezignace a neschopnost uvolnit se. 

• Subtest 10 Úniková tendence: subtest indikuje rezignační tendenci vyváznout ze 

zátěžové situace. Rezignační ráz této strategie při zvládání stresu spočívá v tom, že 

jak potřeba vyváznout ze situace, tak její realizace se sdružují se sníženou 

pohotovostí nebo schopností čelit zátěžové situaci. 

Únikovou tendenci ve smyslu SVF je tak třeba považovat za výrazný maladaptivní 

způsob zpracování, který přinejmenším dlouhodobě stres zvětšuje. 

• Subtest 11 Perseverace: prodloužené přemítání, perseverace, ve smyslu tohoto 

subtestu indikuje neschopnost se myšlenkově odpoutat od prožívaných zátěží. 

Negativní myšlenky o zátěžové situaci se neustále vnucují a zabírají kapacitu 

myšlení jedince ve značné míře a po dlouhou dobu. Tím se prodlužuje zátěžová 

situace a s ní spojené rozrušení a stěžuje se obnovení výchozího stavu. 

Myšlenkové ulpívání je - kromě únikové tendence - v rámci subtestu SVF 

negativní strategií par excellence. Tento subtest má blízko ke konstruktům 

„worring" a „mudrování". 

Inkompatibilní s dlouhodobým přemítáním jsou myšlenky, které zátěžové situace, 

případně vlastní reakce, na ně podceňují. 
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• Subtest 12 Rezignace: rezignační tendence ve smyslu tohoto subtestu zahrnují více 

aspektů, v nichž je vyjádřen subjektivní nedostatek možností zvládat zátěžové 

situace. Patří sem pocity bezmocnosti a beznaděje ve vztahu k určité zátěžové 

situaci a k vlastním možnostem ji zvládnout, což vede k tomu, že se jedinec vzdává 

dalšího snažení o zdolání situace. 

• Subtest 13 Sebeobviňování: tento subtest vyjadřuje vcelku sklon ke sklíčenosti a 

přisuzování chyb vlastnímu jednání v souvislosti se zátěžemi. 

V některých položkách jsou naznačeny kognitivní rozpory a možnost vlastní viny 

na vzniku situace, v jiných je zdůrazněn apriorní sklon zaměřovat výčitku vůči 

sobě. Sebeobviňování podle kritérií SVF patří jednoznačně k negativním 

strategiím.(Jánce, W.; Erdmannová, G. 2003) 
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5. Popis a analýza dat 

5.1. Popis a analýza dat sebraných testem TÁT po skupinách 

V následujícím textu uvádím výsledky obou sledovaných skupin v testu TAT 

pomocí hodnocení PPSS-R. Krom tabulky hrubých komponentních skórů uvádím i 

průměr a směrodatnou odchylku. 

Karta 1 Alko skupina 

kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
ANNA 1 3 2 2 I 1 1 2 3 2 1 1 2 
BLANKA 1 -1 1 -1 -1 0 -1 2 -1 1 0 1 
CECILIE -1 -1 1,5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
DANA 1 0 1 2 1,5 1 2 2 1 2 2 2 1 
EVA 1 1 2 1 1 2,5 0 2 2 2 2 2 2 
FANY 1 3 2 2 2 2,5 1 I 2 2 2 0 2 
GITA 1 3 1 3 2 2 1 1 3 1 -1 1 1 
HANA -1 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 
IVA -1 3 1 2 -1 -1 -1 1 0 0 0 -I 0 
JANA 1 2 1 1 -1 1 -1 0 1 1 2 0 2 
KATKA -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
LINDA -1 3 1 2 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 
MARIE 1 1 2 2 3 1 2 0 1 3 3 2 0 
NINA 1 3 2 2 2 3 1 0 2 3 2 2 3 
OLGA 3 3 2 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 

průměr 0,33 1,80 1,10 1,80 0,70 1,00 0,27 0,67 1,47 1,20 1,13 0,67 0,93 

kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
ANNA 2,00 1,25 3,00 1,50 7,75 22,00 
BLANKA 0,00 -0,75 2,00 0,25 1,50 0,00 
CECILIE 0,13 0,50 1,00 0,00 1,63 3,50 
DANA 1,00 1,63 1,00 1,75 5,38 18,50 
EVA 1,25 1,38 2,00 2,00 6,63 20,50 
FANY 2,00 1,63 2,00 1,50 7,13 22,50 
GITA 2,00 1,50 3,00 0,50 7,00 19,00 
HANA 1,00 0,25 1,00 -0,25 2,00 5,00 
IVA 1,25 -0,50 0,00 -0,25 0,50 2,00 
JANA 1,25 -0,25 1,00 1,25 3,25 10,00 
KATKA -0,50 -1,00 0,00 -0,50 -2,00 -8,00 
LINDA 1,25 -0,75 0,00 -0,50 0,00 0,00 
MARIE 1,50 1,50 1,00 2,00 6,00 21,00 
NINA 2,00 1,50 2,00 2,50 8,00 26,00 
OLGA 2,75 2,00 3,00 3,00 10,75 34,00 

Průměr 1,26 0,66 1,47 0,98 4,37 13,07 
Průměr celé skupiny u této tabule činí 13,07 se směrodatnou odchylkou 11,6. 
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Karta 18GF Kontrolní skupina 

kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
AK ANNA 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 0 3 
BK BLANKA 2 2 2 1 2 3 2 0 2 2 2 2 2 
CK CECILIE 2 2 1 3 2 3 3 0 2 0 2 0 2 
DK DANA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
EK EVA -1 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 -1 
FK FANY -1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 
GK GITA 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 
HK HANA -1 3 2 3 1 1 -1 1 0 0 0 -1 -1 
IK IVA 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 
JK JANA 0 1 2 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 
KK KATKA 2 3 2 3 1 0 0 1 1 0 0 -1 0 
LK LINDA 0 1 2 1,5 -1 -1 0 0 1 -1 1 0 -1 
MK MARIE 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NK NINA 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 
OK OLGA 1 3 1 2 2 2 1 2 1 -1 -1 0 -1 

průměr 0,47 1,87 1,67 1,97 0,67 1,00 0,47 0,53 0,80 0,33 0,53 -0,13 0,27 

Kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
AK ANNA 2,25 2,25 2,00 2,00 8,50 28,00 
BK BLANKA 1,75 1,75 2,00 2,00 7,50 24,00 
CK CECILIE 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 22,00 
DK DANA -1,00 -1,00 1,00 -1,00 -2,00 -11,00 
EK EVA 1,50 0,50 1,00 0,25 3,25 10,00 
FK FANY 1,50 0,00 0,00 -0,25 1,25 5,00 
GK GITA 2,25 2,00 1,00 2,00 7,25 26,00 
HK HANA 1,75 0,50 0,00 -0,50 1,75 7,00 
IK IVA 1,50 0,25 0,00 -0,25 1,50 6,00 
JK JANA 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 5,00 
KK KATKA 2,50 0,50 1,00 -0,25 3,75 12,00 
LK LINDA 1,13 -0,50 1,00 -0,25 1,38 2,50 
MK MARIE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 
NK NINA 1,25 0,00 0,00 -0,25 1,00 4,00 
OK OLGA 1,75 1,75 1,00 -0,75 3,75 12,00 

průměr 1,49 0,67 0,80 0,25 3,21 10,43 

Průměr celé s cupiny u této tabule činí 10,43 se směrodatnou odchylkou 10,2. 

Oproti předpokladům jsou u první tabule výsledky žen alkoholiček lepší něž 

výsledky žen z kontrolní skupiny. Průměrný celkový skór je výrazně vyšší, celkem o 2,64 

bodů. Pokud se zaměříme na kontrolní skupinu, můžeme zde vidět jeden významný výkyv 

u DK Dany, která se svými jedenácti zápornými body významně zasáhla do celkového 
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průměru. Je tedy nutné podotknout, že v takto malém vzorku může jednotlivec výrazně 

ovlivnit celkový výsledek. Nicméně i kdyby skór paní DK Dany byl vyšší, skupina celkově 

by měla stále nižší celkový skór než alko skupina. 

Co se týče tohoto výsledku, jsou zde možné hypotézy, jak jej vysvětlit. U této 

tabule, jak jsem již psala dříve v textu, Čermák píše, že se může objevit téma autonomie a 

vyhovění autoritě. S tím souvisí nutkání jít svou vlastní cestou, touha po nezávislosti a 

nevyhovění očekáváním či příkazům rodičů. (Čermák, I. 2006, str. 172) 

Pokud bych se tedy zabývala tím, jak by tento popis mohl souviset s vyšším skórem u alko 

skupiny, tak pokud si přečteme příběhy žen alkoholiček, zjistíme, že ty, které byly 

bodovány vyššími skóry, mají společnou tendenci vyhovět přání rodičů, přání autority. 

V jejich příbězích chlapec na housle většinou hrát nechce nebo ho to nebaví, ale přesto 

nakonec, aby vyhověl, hraje. Tato tendence u žen z kontrolní skupiny, ačkoliv se zde také 

objeví, není tak silná. 

Vyvstává nám tu tedy otázka, zda není možné, že se ženy alkoholicky naučily jisté 

proklamaci. Zda nemají tendenci uvádět, slibovat a zmiňovat ta správná či optimální 

řešení, aniž by toto bylo příliš svázáno s reálným životem. Vzhledem k tomu, že v práci 

nepracuji s tím, zda ženy alkoholicky jsou v léčebně poprvé, nebo jde o opakovanou léčbu, 

nemůžu zde uvažovat o tom, jestli se ženy opakovaným léčením nenaučily rozpoznávat 

žádoucí odpovědi a podle toho odpovídat. Lze se jen dohadovat, zda příběhy neléčených 

žen alkoholiček by tento jev vykazovaly také, nebo ne. 

Domnívám se, že úskalím tohoto testu může být proklamace obecně. Respondentky 

mohou úmyslně vytvářet příběhy líbivým způsobem, aniž by to vypovídalo něco o jejich 

chování v problémových sociálních situacích. Skórování pomocí kvantitativného systému 

by toto snad mělo do určité míry eliminovat. Dále by tomu mohlo zabránit to, že ženy 

věděly, že příběhy budou v práci prezentovány anonymně a že nebudou součástí jejich 

osobního testování. 
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Karta 13MF Alko skupina 

Kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
ANNA 0 2 1 2 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 
BLANKA -1 2 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
CECILIE 2 1 0 1 -1 -1 0 1 1 1 -1 0 -1 
DANA 2 -1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 
EVA 1 1 2 1 -1 -1 0 1 1 1 2 0 1 
FANY -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 0 -1 
GITA 0 2 2 3 1 1 1 1 3 1 0 1 -1 
HANA 2 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
IVA 0 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
JANA -1 2 1 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 
KATKA -1 1 -1 1 0 0 1 0 0 0 -1 -1 
LINDA 0 2 -1 2 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 0 -1 
MARIE -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
NINA 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 -1 1 
OLGA 2 3 1 2 1 1 0 1 3 1 -1 0 -1 

průměr 0,33 0,93 0,07 1,47 -0,53 -0,27 -0,33 -0,07 0,87 0,27 0,00 -0,40 -0,47 

Kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
ANNA 1,25 -0,75 0,00 0,00 0,50 2,00 
BLANKA 0,00 -1,00 0,00 -0,50 -1,50 -6,00 
CECILIE 1,00 -0,25 1,00 -0,25 1,50 3,00 
DANA 0,75 1,00 1,00 1,25 4,00 13,00 
EVA 1,25 -0,25 1,00 1,00 3,00 9,00 
FANY -0,25 -1,00 3,00 -0,75 1,00 -5,00 
GITA 1,75 1,00 3,00 0,25 6,00 15,00 
HANA 0,50 -1,00 0,00 -0,50 -1,00 -4,00 
IVA 0,75 -1,00 0,00 -0,50 -0,75 -3,00 
JANA 0,75 -0,75 0,00 -0,25 -0,25 -1,00 
KATKA 0,00 0,25 0,00 -0,50 -0,25 -1,00 
LINDA 0,75 -0,50 1,00 -0,75 0,50 -1,00 
MARIE -0,50 -1,00 0,00 -0,50 -2,00 -8,00 
NINA 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 2,00 
OLGA 2,00 0,75 3,00 -0,25 5,50 13,00 

průměr 0,70 -0,30 0,87 -0,15 1,12 1,87 

Průměr celé skupiny u této tabule činí 1,87 se směrodatnou odchylkou 7,1. 
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Karta 18GF Kontrolní skupina 

Kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
AK ANNA 3 2 1 3 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 2 
BK BLANKA 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 
CK CECILIE 1 1 -1 3 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
DK DANA 2 2 1 2 0 1 1 1 1 2 2 0 1 
EK EVA 0 2 1 2 1 1 1 1 2 -1 2 0 -1 
FK FANY 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 0 -1 
GK GITA -1 2 0 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 -1 
HK HANA 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1,5 2 0 1 
IK IVA -1 2 2 1,5 -1 0 0 1 0 0 0 -1 0 
JK JANA -1 1 2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 
KK KATKA 1 1 2 2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
LK LINDA 2 2 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 -1 
MK MARIE 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NK NINA 0 2 2 2 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 
OK OLGA 2 2 1 2 2 1 1 2 1 0 2 0 0 

průměr 0,87 1,67 1,27 2,07 0,13 0,13 0,07 0,33 0,73 0,37 0,73 -0,33 -0,20 

Kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
AK ANNA 2,25 -0,50 0,00 0,50 2,25 9,00 
BK BLANKA 1,00 0,50 2,00 0,75 4,25 11,00 
CK CECILIE 1,00 -0,75 0,00 -0,50 -0,25 -1,00 
DK DANA 1,75 0,75 1,00 1,25 4,75 16,00 
EK EVA 1,25 1,00 2,00 0,00 4,25 11,00 
FK FANY 2,00 1,25 1,00 0,25 4,50 15,00 
GK GITA 0,75 -1,00 1,00 -0,75 0,00 -3,00 
HK HANA 2,00 1,00 2,00 1,13 6,13 18,50 
IK IVA 1,13 0,00 0,00 -0,25 0,88 3,50 
JK JANA 0,88 0,00 0,00 -0,25 0,63 2,50 
KK KATKA 1,50 -1,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 
LK LINDA 2,00 0,25 1,00 0,50 3,75 12,00 
MK MARIE 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 5,00 
NK NINA 1,50 -0,50 0,00 -0,50 0,50 2,00 
OK OLGA 1,75 1,50 1,00 0,50 4,75 16,00 

průměr 1,47 0,17 0,73 0,14 2,51 7,83 

Průměr celé skupiny u této tabule činí 7,83 se směrodatnou odchylkou 6,9. 

U tabule 3BM je rozdíl mezi průměrným skórem, kterého dosáhly ženy alkoholicky 

a ženy z kontrolní skupiny, značný. Je to 5,96 bodů. Poměrně velký počet žen alkoholiček 

získal u této tabule záporný celkový skór. Shodným znakem u těchto žen v příběhu je, že 

popisují beznaděj, zoufalství, aniž by zde poskytly nějaké řešení. Většinou se v jejich 

příbězích objevuje pasivita, případně čekání na cizí pomoc. 
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Karta 13MF Alko skupina 

Kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 s s SRÍ SR2 SR3 SR4 
ANNA 2 2 -1 3 -1 1 -1 1 1 -1 -1 2 -1 
BLANKA 0 -I 1 3 2 3 1 2 3 2 -1 1 2 
CECILIE 2 0 -1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 
DANA 0 -I -1 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 -1 
EVA 2 1 2 2 2 0 1 1 2 -1 1 2 
FANY 2 -1 -1 3 -1 2 0 2 1 -1 0 -1 
GITA 0 -1 -1 3 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 
HANA 1 3 -1 3 1 1 0 1 2 1,5 0 2 
IVA 0 -1 -1 3 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
JANA 0 -1 -1 1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 
KATKA 0 -1 1 1 0 0 2 0 0 0 -1 0 
LINDA 0 -1 2 -1 0 -1 1 0 0 0 -1 -1 
MARIE -1 -I -1 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 -1 
NINA -1 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 
OLGA 2 3 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

průměr 0,60 0,13 -0,13 2,27 0,00 0,33 -0,20 0,33 0,67 0,27 -0,03 -0,13 -0,13 

kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
ANNA 1,50 0,00 1,00 -0,25 2,25 6,00 
BLANKA 0,75 2,00 3,00 1,00 6,75 18,00 
CECILIE 0,50 -0,50 0,00 -0,25 -0,25 -1,00 
DANA 0,00 -1,00 1,00 -0,25 -0,25 -4,00 
EVA 1,75 1,25 1,00 1,00 5,00 17,00 
FANY 0,75 0,75 2,00 -0,25 3,25 7,00 
GITA 0,25 0,25 0,00 -0,50 0,00 0,00 
HANA 1,50 0,50 1,00 1,38 4,38 14,50 
IVA 0,25 -0,75 0,00 -0,50 -1,00 -4,00 
JANA -0,25 -0,50 0,00 -0,25 -1,00 -4,00 
KATKA 0,25 0,50 0,00 -0,25 0,50 2,00 
LINDA 0,25 -0,25 0,00 -0,50 -0,50 -2,00 
MARIE -0,25 -1,00 1,00 -0,25 -0,50 -5,00 
NINA 1,00 -0,25 0,00 -0,25 0,50 2,00 
OLGA 2,50 0,75 0,00 0,00 3,25 13,00 

průměr 0,72 0,12 0,67 -0,01 1,49 3,97 

Průměr celé skupiny u této tabule činí 3,97 se směrodatnou odchylkou 7,8. 
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Karta 13MF Kontrolní skupina 

kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
AK ANNA 2 3 1 3 2 2,5 0 2 1 2 1 0 1 
BK BLANKA -1 0 1 0 1 1 1 1 1 -1 0 0 -1 
CK CECILIE 0 3 1 2 0 0 -1 -1 0 0 0 
DK DANA 2 -1 -1 2 -1 -1 -1 1 1 1 1 0 -1 
EK EVA 2 -1 -1 2 2 1 1 2 1 2 -1 0 1 
FK FANY 0 2 1 1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 
GK GITA 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 
HK HANA 2 2 0 3 2 2,5 0 2 1 -1 1 0 -1 
IK IVA 2 -1 0 2 2 2 0 0 1 1 -1 0 -1 
JK JANA -1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 -1 
KK KATKA 1 -1 -1 2,5 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
LK LINDA 0 3 -1 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 
MK MARIE -1 2 0 1,5 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 
NK NINA 2 2 -1 3 1 2 1 2 2 -1 1 0 -1 
OK OLGA 0 3 -1 2 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 

průměr 0,80 1,27 0,07 2,00 0,53 0,73 0,00 0,53 0,60 0,33 0,20 -0,40 -0,47 

Kód SD dílčí SO dílčí SS filci SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
AK ANNA 2,25 1,63 1,00 1,00 5,88 20,50 
BK BLANKA 0,00 1,00 1,00 -0,50 1,50 3,00 
CK CECILIE 1,50 -0,50 0,00 0,00 1,00 4,00 
DK DANA 0,50 -0,50 1,00 0,25 1,25 2,00 
EK EVA 0,50 1,50 1,00 0,50 3,50 11,00 
FK FANY 1,00 -0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 
GK GITA 1,75 1,75 1,00 1,00 5,50 19,00 
HK HANA 1,75 1,63 1,00 -0,25 4,13 13,50 
IK IVA 0,75 1,00 1,00 -0,25 2,50 7,00 
JK JANA 1,00 0,25 0,00 -0,25 1,00 4,00 
KK KATKA 0,38 -1,00 0,00 -0,50 -1,13 -4,50 
LK LINDA 1,00 0,25 0,00 -0,50 0,75 3,00 
MK MARIE 0,63 -0,75 0,00 -0,50 -0,63 -2,50 
NK NINA 1,50 1,50 2,00 -0,25 4,75 13,00 
OK OLGA 1,00 -0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 

průměr 1,03 0,45 0,60 -0,08 2,00 6,20 

Průměr celé s ikupiny u této tabule činí 6,20 se směrodatnou odchylkou 7,3. 

U tabule 13MF opět dle předpokladu získaly ženy z alko skupiny nižší skór, než 

ženy ze skupiny kontrolní. Je to o 2,23 bodů. U tohoto obrázku ženy v obou skupinách 

získaly nejméně bodů za třetí část, tedy část, která se zabývá vyřešením příběhu, jeho 

efektivitou a přínosem. Pozitivní zakončení příběhu dělalo ženám v obou skupinách 

shodně problémy. 
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Karta 18GF Alko skupina 

Kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
ANNA -1 -1 1 2 1 2 0 -1 1 -1 -1 0 -1 
BLANKA 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
CECILIE 2 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
DANA 0 3 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 
EVA 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 0 2 
FANY 3 1 1 3 3 3 2 2 4 3 2 1 3 
GITA 1 1 I 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 
HANA 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
IVA 2 3 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 
JANA 0 0 1 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 
KATKA 1 1 -1 1,5 2 2,5 2 3 2 2 2 2 2 
LINDA 1 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 
MARIE 0 2 0 1 -1 -1 -1 -I 0 0 0 -1 -1 
NINA -1 0 2 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0 -1 
OLGA 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 

průinčr 0,87 1,33 0,53 1,70 0,60 0,83 0,33 0,53 0,93 0,80 0,73 0,53 0,40 

kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
ANNA 0,25 0,50 1,00 -0,75 1,00 1,00 
BLANKA 1,75 1,00 2,00 1,75 6,50 20,00 
CECILIE 0,75 0,00 0,00 -0,25 0,50 2,00 
DANA 0,75 -0,50 0,00 -0,25 0,00 0,00 
EVA 1,00 1,00 2,00 1,50 5,50 16,00 
FANY 2,00 2,50 4,00 2,25 10,75 31,00 
GITA 1,25 1,75 1,00 1,25 5,25 18,00 
HANA 1,25 0,25 0,00 0,25 1,75 7,00 
IVA 1,50 -1,00 1,00 -0,50 1,00 1,00 
JANA 0,50 0,25 0,00 0,00 0,75 3,00 
KATKA 0,63 2,38 2,00 2,00 7,00 22,00 
LINDA 1,00 -1,00 0,00 -0,25 -0,25 -1,00 
MARIE 0,75 -1,00 0,00 -0,50 -0,75 -3,00 
NINA 0,50 0,00 0,00 -0,25 0,25 1,00 
OLGA 2,75 2,50 1,00 3,00 9,25 34,00 

průměr 1,11 0,58 0,93 0,62 3,23 10,13 

Průměr celé skupiny u této tabule činí 10,13 se směrodatnou odchylkou 11,8. 
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Karta 18GF Kontrolní skupina 

kód SD1 SD2 SD3 SD4 SOI S02 S03 S04 SS SRÍ SR2 SR3 SR4 
AK ANNA 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 -1 0 
BK BLANKA 2 3 2 3 1 1 0 0 1 1 2 0 1 
CK CECILIE 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 -1 0 -1 
DK DANA 0 3 -1 2 2 1 2 2 1 1 -1 0 -1 
EK EVA 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
FK FANY -1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 
GK GITA 0 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0 
HK HANA 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 0 0 
IK IVA 2 2 2 2 2 3 1 0 1 2 3 0 2 
JK JANA -1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 
KK KATKA -1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
LK LINDA -1 2 1 2 2 2,5 2 2 1 2 2 0 0 
MK MARIE -1 2 2 2 2 2,5 2 0 1 2 2 0 0 
NK NINA 0 2 1 2 2 2,5 1 2 1 2 2 0 2 
OK OLGA 0 1 2 2 2 3 2 0 2 2,5 2 0 2 

průměr 0,20 2,07 1,40 2,20 1,27 1,57 1,20 1,07 0,93 1,17 1,20 -0,13 0,47 

kód SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
AK ANNA 1,50 0,75 0,00 -0,25 2,00 8,00 
BK BLANKA 2,50 0,50 1,00 1,00 5,00 17,00 
CK CECILIE 2,25 1,25 1,00 -0,25 4,25 14,00 
DK DANA 1,00 1,75 1,00 -0,25 3,50 11,00 
EK EVA 1,25 1,00 1,00 0,00 3,25 10,00 
FK FANY 1,25 1,25 1,00 1,00 4,50 15,00 
GK GITA 1,25 1,50 1,00 0,50 4,25 14,00 
HK HANA 2,00 1,50 1,00 1,00 5,50 19,00 
IK IVA 2,00 1,50 1,00 1,75 6,25 22,00 
JK JANA 1,25 0,00 0,00 -0,25 1,00 4,00 

KK KATKA 1,00 0,75 1,00 0,75 3,50 11,00 
LK LINDA 1,00 2,13 1,00 1,00 5,13 17,50 

MK MARIE 1,25 1,63 1,00 1,00 4,88 16,50 

n k n i n a 1,25 1,88 1,00 1,50 5,63 19,50 

OK OLGA 1,25 1,75 2,00 1,63 6,63 20,50 

průměr 1,47 1,28 0,93 0,68 4,35 14,60 

Průměr celé s 

U této tabule byl průměrný skór kontrolní skupiny o 4,47 bodu vyšší než skór alko 

skupiny. Opět se tu jako nejproblematičtější objevilo vyřešení problému. Ženy alkoholicky 

ještě měly o něco větší problémy s orientací problému, kdy u nich byla méně patrná 

pozitivní motivace a důvěra ve zvládnutí. U žen alkoholiček se častěji objevuje prvek 

násilí, ženy z kontrolní skupiny mají častěji námět pečování o někoho potřebného. 
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Při porovnávání testů alko skupiny a kontrolní skupiny jsem předpokládala, že 

výsledky budou naznačovat, že ženy z kontrolní skupiny budou lépe schopné řešit sociální 

problémy, než ženy z alko skupiny. Tato schopnost by se tedy měla projevit vyšším 

průměrným skórem kontrolní skupiny. 

Tento předpoklad se kromě první tabule potvrdil. 

Z toho, že se jedna tabule předpokladu vymyká, je patrné, že při testování a 

zkoumání rozdílů je nutné použít více tabulí. Sám Ronan uvádí tabule tři. Použití jen jedné 

table by bylo zavádějící. 

Vhledem k velikosti testované skupiny se ukázalo, že použití výpočtu směrodatné 

odchylky nepřináší dostatečně rozlišující výsledky, které by byly v praxi s užitkem 

použitelné. 
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5.2. Popis a analýza dat sebraných testem SVFpo skupinách 

Alko skupina 

jméno podhodnoceni odmítání viny odklon 
náhradní 

uspokojení 

kontrola 

situace 

kontrola 

reakcí 

pozitivní 

sebeinstrukce 

potřeba 
vyhýbání se 

A N N A 4 7 4 4 5 7 5 9 5 1 4 7 3 0 5 2 5 5 

B L A N K A 5 8 5 2 6 3 6 6 5 6 6 1 5 6 6 2 5 5 

C E C I L I E 6 2 4 6 5 0 6 3 6 4 5 9 5 6 6 8 6 1 

D A N A 6 3 3 8 6 1 3 6 5 1 5 3 4 3 2 9 5 5 

E V A 5 6 3 3 2 3 4 4 2 5 4 2 5 9 4 0 4 1 

F A N Y 6 5 5 5 5 0 5 0 5 6 5 6 6 5 7 1 4 9 

G I T A 3 4 5 2 5 5 4 1 5 9 5 6 6 9 4 0 6 4 

H A N A 5 6 3 1 5 7 4 8 4 3 5 6 5 0 5 5 4 9 

I V A 2 9 3 8 4 3 4 1 4 6 5 0 3 4 4 0 5 3 

J A N A 5 0 4 9 5 0 5 2 4 6 4 7 3 4 4 6 5 9 

K A T K A 6 2 5 8 3 4 4 4 6 2 5 6 5 9 4 0 4 9 

L I N D A 5 6 5 5 5 7 5 9 5 1 4 5 4 3 6 5 5 9 

M A R I E 4 7 4 9 4 3 5 8 4 8 4 7 3 7 5 7 5 5 

N I N A 5 8 5 2 6 1 6 0 5 4 5 6 5 0 6 8 6 8 

O L G A 4 2 4 6 5 5 5 2 5 4 4 2 3 7 4 0 4 5 

průměr 5 2 , 3 3 4 6 , 5 3 5 0 , 6 0 5 1 , 5 3 5 1 , 0 7 5 1 , 5 3 4 8 , 1 3 5 1 , 5 3 5 4 , 4 7 

jméno úniková 

tendence 
perseverace rezignace sebeobviňování poz.strategie neg.strategie 

A N N A 6 6 6 4 7 2 7 7 4 7 7 5 

B L A N K A 5 4 4 9 6 1 5 8 6 7 5 9 

C E C I L I E 4 7 6 4 5 5 4 6 6 2 5 6 

D A N A 4 7 5 3 6 5 7 2 5 1 6 4 

E V A 4 0 3 9 3 7 4 1 3 5 3 7 

F A N Y 5 4 5 1 5 5 5 6 6 2 5 6 

G I T A 5 4 6 4 5 0 4 2 5 5 5 6 

H A N A 6 0 3 1 4 3 6 6 5 1 5 2 

I V A 4 9 6 4 6 5 7 2 3 8 6 7 

J A N A 6 3 5 1 5 5 5 4 4 7 5 9 

K A T K A 4 7 6 4 5 0 4 2 5 5 5 4 

L I N D A 6 0 4 7 5 8 5 6 5 5 5 9 

M A R I E 4 7 5 3 4 6 5 8 4 7 5 4 

N I N A 6 6 4 9 5 9 5 6 6 2 6 2 

O L G A 5 6 6 3 6 5 4 1 4 7 5 9 

[průměr 5 4 , 0 0 5 3 , 7 3 5 5 , 7 3 5 5 , 8 0 5 2 , 0 7 5 7 , 9 3 
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Kontrolní skupina 

jméno podhodnocení odmítání viny odklon 
náhradní 

usDokoiení 

kontrola kontrola pozitivní potřeba 
vyhýbání se 

AK ANNA 25 41 50 58 48 47 31 62 49 
BK BLANKA 47 55 59 59 48 50 40 65 53 
CK CECILIE 50 55 45 50 51 56 40 50 64 
DK DANA 47 55 32 48 56 45 34 38 59 
EK EVA 42 49 40 38 40 61 56 50 57 
FK FANY 50 58 61 44 54 56 47 55 53 
GK GITA 42 68 43 46 46 50 30 54 57 
HK HANA 29 61 50 58 46 39 32 68 53 
IK IVA 58 55 43 46 62 39 56 68 41 
JK JANA 54 66 37 66 62 61 53 54 47 
KK KATKA 47 55 71 59 56 64 75 55 61 
LK LINDA 47 61 57 60 40 42 47 60 61 
MK MARIE 60 61 50 56 46 39 34 38 54 
NK NINA 58 44 50 36 59 50 47 48 57 
OK OLGA 30 55 45 52 48 47 37 65 49 

průměr 45,73 55,93 48,87 51,73 50,80 49,73 43,93 55,33 54,33 

jméno úniková 

tendence 
perseverace rezignace sebeobviňování poz.strategie neg.strategie 

AK ANNA 54 45 48 52 42 52 
BK BLANKA 54 60 58 52 55 59 
CK CECILIE 49 51 46 52 51 52 
DK DANA 57 68 63 52 42 64 
EK EVA 49 60 55 56 47 59 
FK FANY 51 39 46 52 55 49 
GK GITA 49 57 59 56 47 59 
HK HANA 56 51 59 49 42 56 
IK IVA 56 57 50 54 51 56 
JK JANA 54 47 41 37 62 45 

KK KATKA 57 37 46 44 67 45 

LK LINDA 57 49 59 39 55 54 

MK MARIE 51 43 53 44 51 49 
NK NINA 47 41 38 44 51 42 

OK OLGA 44 60 38 46 47 49 

průměr 52,33 51,00 50,60 48,60 51,00 52,67 
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Výsledky dotazníku SVF jsou převedeny do T skóru, kde průměr je 50 a 

směrodatná odchylka 10. V oblasti T skóru 40 až 60 je při předpokládaném normálním 

rozložení umístěno v oblasti kolem průměru 68% populace. Za užší průměr považuji pro 

potřeby mé práce skór mezi 45 a 55 body. 

Při tomto rozpůlení oblasti první směrodatné odchylky se jedná např. o ekvivalent 

oblasti 5. a 6. stenu, jak je používána ve stěnové stupnici pro vymezení užšího průměru. 

V této oblasti je při předpokládaném normálním rozložení umístěno v pásmu kolem 

průměru 38% populace. 

Pokud se podíváme na průměrné hodnoty subtestů, vidíme, že se všechny pohybují 

v pásmu průměru, výrazná většina dokonce v pásmu užšího průměru. 

Skóry za pozitivní strategie obou skupin mají také průměrnou hodnotu, blíží se 

dokonce stanovenému průměru padesáti bodů. Průměrný skór za negativní strategie je 

vyšší u kontrolní skupiny. Nicméně je ale stále v pásmu průměru, jen v jeho horním 

pásmu. 

Předpokládala jsem, že výsledky alko skupiny budou nižší u subtestů 1-7, tedy u 

subtestů náležících k pozitivním strategiím a vyšší u subtestů 10-13. 

V obou skupinách se objevují výkyvy mimo průměrnou hodnotu. 

Pokud se zaměříme nejprve na pozitivní strategie, výsledky obou skupin se příliš neliší. 

Počet skórů, které přesáhly průměrnou hodnotu směrem nahoru je u alko skupiny 15 a u 

kontrolní skupiny je stejný. Podobně je na tom počet skórů, které měly nižší hodnotu, takže 

nedosáhly do pásma průměru. U alko skupiny to je 15, u kontrolní skupiny 16 skórů. 

Výrazný rozdíl je patrný u subtestů negativních strategií. Skórů, které nedosahují 

do pásma průměru je v kontrolní skupině 8, v alko skupině jsou to 3 skóry. Skórů, které 

mají vyšší hodnotu, než je v pásu průměru, je v alko skupině 18 oproti kontrolní skupině, 

kde jsou jen 2. Z toho je tedy zřejmé, že u žen alkoholiček je patrný výraznější problém ve 

strategiích, jako je únik, perseverace, rezignace a sebeobviňování. 

Shodně se v obou skupinách objevila zvýšená hodnota u subtestu zaměřeného na 

potřebu sociální opory. 

Z výsledků lze soudit, že ženy alkoholicky se více explicitně hlásí k užití takových 

zvládacích strategií, které užívají málo aktivních postupů. Naopak u nich převažuje 

příklon k pasivním strategiím v porovnání s kontrolní skupinou. 
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5.3. Popis a analýza dat sebraných testem TATaSVFpo jednotlivcích 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů ve skupinách jsme se původně s vedoucím 

práce domnívali, že nebude vhodné počítat směrodatnou odchylku. Naším záměrem bylo 

opírat se při analýze výsledků o průměrné hodnoty PPSS-R, které uvádí autor skórovacího 

systému PP-SS George F.Ronan ve svém sdělení (Jenkins, S.R., 2008). Jeho studie se 

zabývá zkoumáním výsledků psychiatrických a nepsychiatrických pacientů. Pro 

psychiatrické pacienty uvádí průměr jejich celkových skórů 4,37, přičemž směrodatná 

odchylka je 4,88. Hodnota u nepsychiatrických klientů je 18,06 a směrodatná odchylka je 

5,68. 

Poté, co jsem podle tohoto plánu porovnávala výsledky svých respondentek s 

průměry, které jsem zde zmínila, vyšla většina respondentek, a to z alko i kontrolní 

skupiny, v pásmu průměru psychiatrických pacientů. Proto jsme se nakonec rozhodli 

spočítat si vlastní průměry a směrodatnou odchylku pro obě zkoumané skupiny. 

U alko skupiny vyšel průměrný celkový skór na 7,2 a směrodatná odchylka činí 

10,8. U kontrolní skupiny je to průměr 9,7 a směrodatná odchylka 8,2. 

Ačkoliv získala kontrolní skupina dle předpokladů vyšší skór, což naznačuje lepší 

schopnost řešení problémů v sociálních situacích u žen, které nejsou závislé na alkoholu, 

rozdíl není velký. O tom, čím by to mohlo být způsobené, a také jak vznikla odlišnost od 

výsledků, které prezentuje Ronan, se budu zamýšlet dále ve své práci. V této kapitole tedy 

budu výsledky mých respondentek porovnávat s čísly, které jsme získali vypočítáním 

vlastních průměrů. 

U testu SVF jsem již pásma průměru uváděla dříve, ale ještě bych chtěla 

podotknout, že dobré zvládací schopnosti, pokud se skór vymyká průměru, značí 

v pozitivních strategií vysoký skór, naproti u negativních strategií nízký skór. 

V této kapitole se pokusím u jednotlivců srovnat výsledky z testu SVF a TAT. 

Test SVF je verbální test, při kterém respondenti vědomě hodnotí své zvládací strategie. 

Naproti tomu se test TAT snaží tyto strategie odhalit, aniž by mohl respondent své 

odpovědi vědomě cenzurovat. Pokusím se tedy popsat, jak spolu u jednotlivých 

respondentek tyto testy korelují. 

i 
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Alko skupina 

A N N A 

podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

4 7 4 4 5 7 5 9 5 1 4 7 3 0 5 2 5 5 6 6 6 4 7 2 7 7 4 7 7 5 

A N N A SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2 , 0 0 1 , 2 5 3 , 0 0 1 , 5 0 7 , 7 5 2 2 , 0 0 

3 B M 1 , 2 5 - 0 , 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 5 0 2 , 0 0 

1 3 M F 1 , 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 - 0 , 2 5 2 , 2 5 6 , 0 0 

1 8 G F 0 , 2 5 0 , 5 0 1 , 0 0 - 0 , 7 5 1 , 0 0 1 , 0 0 

Průměr 1 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 0 , 1 3 2 , 8 8 7 , 7 5 

Paní Anna získala v testu SVF výrazně vysoký skór u negativních strategií, 

dokonce o více než dvě směrodatné odchylky od průměrného skóru. Hodnoty mimo 

průměr má u všech subtestů, které se řadí mezi negativní strategie, konkrétně tedy u 

únikové tendence, perseverace, rezignace a sebeobviňování, přičemž sebeobviňování je 

nejvýraznější. Naopak velmi nízký skór má u subtestu pozitivní sebeinstrukce. 

Pokud se podíváme na výsledky v testu TAT, vidíme, že průměr 7,75 spadá do 

průměru alko skupiny. Její zvládací strategie nejsou tedy trochu horší, sama si je toho ale 

vědoma. 

B L A N K A 

podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

5 8 5 2 6 3 6 6 5 6 6 1 5 6 6 2 5 5 5 4 4 9 6 1 5 8 6 7 5 9 

B L A N K A SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 0 , 0 0 - 0 , 7 5 2 , 0 0 0 , 2 5 1 , 5 0 0 , 0 0 

3 B M 0 , 0 0 - 1 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 5 0 - 1 , 5 0 - 6 , 0 0 

1 3 M F 0 , 7 5 2 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 6 , 7 5 1 8 , 0 0 

1 8 G F 1 , 7 5 1 , 0 0 2 , 0 0 1 , 7 5 6 , 5 0 2 0 , 0 0 

Průměr 0 , 6 3 0 , 3 1 1 , 7 5 0 , 6 3 3 , 3 1 8 , 0 0 

Paní Blanka má v testu SVF nadprůměrný skór u pozitivních strategií, negativní 

strategie má v horní části pásma průměru. Nadprůměrné výsledky má konkrétně u subtestů 

odklon, náhradní uspokojení a kontrola reakcí. Z negativních strategií je to jen subtest 

rezignace. 

U testu TAT je její výsledek v pásmu průměru její skupiny. Zdá se tedy, že 

poněkud přeceňuje své pozitivní zvládací strategie. 

- 78 -



CECILIE 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

62 46 50 63 64 59 56 68 61 47 64 55 46 62 56 

CECILIE SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 0,13 0,50 1,00 0,00 1,63 3,50 
3BM 1,00 -0,25 1,00 -0,25 1,50 3,00 
13MF 0,50 -0,50 0,00 -0,25 -0,25 -1,00 
18GF 0,75 0,00 0,00 -0,25 0,50 2,00 

průmčr 0,59 -0,06 0,50 -0,19 0,84 1,88 

Paní Cecílíe má v testu SVF u pozitivních strategií vyšší skóry než je pásmo 

průměru. Negativní strategie má v průměru. Výraznější jsou tedy u pozitivních strategií 

výsledky u subtestů kontrola situace, náhradní uspokojení a podhodnocení. Z negativních 

je to jen perseverace. U paní Cecilie je patrná zvýšená potřeba sociální opory. 

Výsledky testu TAT jsou velice nízké, jsou v dolní části průměru alko skupiny. 

Zdá se, že její vnímání schopnosti zvládání problémů je v rozporu se skutečností. 

DANA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

63 38 61 36 51 53 43 29 55 47 53 65 72 51 64 

DANA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,00 1,63 1,00 1,75 5,38 18,50 
3BM 0,75 1,00 1,00 1,25 4,00 13,00 
13MF 0,00 -1,00 1,00 -0,25 -0,25 -4,00 
18GF 0,75 -0,50 0,00 -0,25 0,00 0,00 

průměr 0,63 0,28 0,75 0,63 2,28 6,88 

Paní Dana má v testu SVF výsledky negativních strategií nad pásmem průměru, což 

způsobují hlavně subtesty sebeobviňování a rezignace. U pozitivních strategií je sice její 

skór průměrný, nicméně když se podrobněji podíváme na konkrétní subtesty, vidíme, že 

má značně nízké výsledky u náhradního uspokojení a odmítání viny. Výrazná je také 

neobvykle nízká potřeba sociální opory. 

V testu TAT dosahuje paní Dana hodnoty v pásmu průměru své skupiny. Svou nižší 

schopnost zvládání stresových situací si zřejmě uvědomuje. 
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EVA 
podhod 
nocení 

odmítáni 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

56 33 23 44 25 42 59 40 41 40 39 37 41 35 37 

EVA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,25 1,38 2,00 2,00 6,63 20,50 
3BM 1,25 -0,25 1,00 1,00 3,00 9,00 
13 MF 1,75 1,25 1,00 1,00 5,00 17,00 
18GF 1,00 1,00 2,00 1,50 5,50 16,00 

průměr 1,31 0,84 1,50 1,38 5,03 15,63 

Výsledky testu SVF paní Evy jsou překvapivě nízké, pozitivní i negativní strategie 

nedosahují pásma průměru. Nejvýraznější nízký skór je u subtestů odklon a kontrola 

situace. Dále mezi pozitivními strategiemi má nízký skór subtest odmítání viny. 

Z negativních strategií to je rezignace a perseverace. Ale i další subtesty, jako je 

sebeobviňování a úniková tendence jsou na hranici dolního pásma průměru. 

Výsledky v testu TAT jsou v pásmu průměru alko skupiny, ale pohybují se v jeho 

horní části. Zvládací schopnosti paní Evy jsou tedy lepší. Sama si však pozitivní strategie 

nepřiznává. 

FANY 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

65 55 50 50 56 56 65 71 49 54 51 55 56 62 56 

FANY SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,00 1,63 2,00 1,50 7,13 22,50 
3BM -0,25 -1,00 3,00 -0,75 1,00 -5,00 
13MF 0,75 0,75 2,00 -0,25 3,25 7,00 
18GF 2,00 2,50 4,00 2,25 10,75 31,00 

průměr 1,13 0,97 2,75 0,69 5,53 13,88 

Paní Fany má vyšší skór, něž je v pásmu průměru, u pozitivních strategií. 

Nadprůměrný skór má v subtestu podhodnocení a pozitivní sebeinstrukce. Velmi výrazná 

je u ní i potřeba sociální opory. Výsledky testu TAT má paní Fany v pásmu průměru své 

skupiny, spíše v horní části. Zdá se tedy, že má přiměřené schopnosti řešit problémy a 

dovede je také i správně posoudit. 
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GITA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

34 52 55 41 59 56 69 40 64 54 64 50 42 55 56 

GITA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,00 1,50 3,00 0,50 7,00 19,00 
3BM 1,75 1,00 3,00 0,25 6,00 15,00 
13MF 0,25 0,25 0,00 -0,50 0,00 0,00 
18GF 1,25 1,75 1,00 1,25 5,25 18,00 

průměr 1,31 1,13 1,75 0,38 4,56 13,00 

Paní Gita má výsledky v pásmu průměru. Nadprůměrný skór má u pozitivní 

sebeinstrukce, podprůměrný u podhodnocení. Vyšší skór má také u negativní strategie 

perseverace. Nicméně přesto spadají její výsledky do průměru. 

Výsledky v testu TAT jsou také v horní části průměru alko skupiny. Dá se tedy říci, 

že své zvládací schopnosti hodnotí správně, možná je lehce podceňuje. 

HANA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

56 31 57 48 43 56 50 55 49 60 31 43 66 51 52 

HANA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,00 0,25 1,00 -0,25 2,00 5,00 
3BM 0,50 -1,00 0,00 -0,50 -1,00 -4,00 
13MF 1,50 0,50 1,00 1,38 4,38 14,50 
18GF 1,25 0,25 0,00 0,25 1,75 7,00 

Průměr 1,06 0,00 0,50 0,22 1,78 5,63 

Paní Hana má výsledky pozitivních i negativních strategií v pásmu průměru. U 

negativních subtestů její výsledky kolísají, u perseverace má výrazně nízký skór, u 

sebeobviňování naopak vyšší. U subtestů, které spadají pod pozitivní strategie, se vyskytl 

velmi nízký skór u odmítání viny. 

Výsledek testu TAT spadá do průměru alko skupiny. 
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IVA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

29 38 43 41 46 50 34 40 53 49 64 65 72 38 67 

IVA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,25 -0,50 0,00 -0,25 0,50 2,00 
3BM 0,75 -1,00 0,00 -0,50 -0,75 -3,00 
13 MF 0,25 -0,75 0,00 -0,50 -1,00 -4,00 
18GF 1,50 -1,00 1,00 -0,50 1,00 1,00 

Průměr 0,94 -0,81 0,25 -0,44 -0,06 -1,00 

Pan Iva má podprůměrný skór u pozitivních strategií, ztrácí na subtestech 

podhodnocení, odmítání viny a pozitivní sebeinstrukce. Negativní strategie jsou také mimo 

průměr, skór je vyšší. Vysoké skóry má u subtestů, které patří pod negativní strategie. 

Jsou to perseverace, rezignace, sebeobviňování. 

V testu TAT dosáhla paní Iva obzvláště nízkého výsledku. Zdá se, že její zvládací 

strategie opravdu nejsou dobré a že si je toho vědoma. Jde o jeden ze dvou nejnižších 

dosažených skórů, ačkoliv se ještě stále vejde do pásma průměru alko skupiny, ale již se 

blíží jeho spodní hranici. 

JANA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

50 49 50 52 46 47 34 46 59 63 51 55 54 47 59 

JANA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,25 -0,25 1,00 1,25 3,25 10,00 
3BM 0,75 -0,75 0,00 -0,25 -0,25 -1,00 
13MF -0,25 -0,50 0,00 -0,25 -1,00 -4,00 
18GF 0,50 0,25 0,00 0,00 0,75 3,00 

| průměr 0,56 -0,31 0,25 0,19 0,69 2,00 

Paní Jana má pozitivní i negativní skóry v pásmu průměru. Negativní jsou ale 

v jeho horní části, vyššího skóru totiž dosáhla u subtestu úniková tendence. 

Nicméně její výsledek v TAT je velice nízký. Spadá do dolní části průměru alko 

skupiny, zvládací strategie paní Jany nejsou příliš dobré a sama je zřejmě trochu přeceňuje. 
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KATKA 
podhod 
nocení 

odmítáni 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

62 58 34 44 62 56 59 40 49 47 64 50 42 55 54 

KATKA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 -0,50 -1,00 0,00 -0,50 -2,00 -8,00 
3BM 0,00 0,25 0,00 -0,50 -0,25 -1,00 
13MF 0,25 0,50 0,00 -0,25 0,50 2,00 
18GF 0,63 2,38 2,00 2,00 7,00 22,00 

průměr 0,09 0,53 0,50 0,19 1,31 3,75 

Paní Katka získala v pozitivních i negativních strategiích průměrné skóry. U 

subtestů, které spadají do pozitivních strategií, jsou některé výsledky podprůměrné 

(odklon) a některé nadprůměrné (kontrola situací). U negativních strategií je nadprůměrný 

skór u perseverace. 

Výsledky v testu TAT má paní Katka v dolním pásmu průměru své skupiny. 

Vzhledem k tomu, že sama se hodnotí průměrně, zřejmě se poněkud přeceňuje. 

LINDA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

56 55 57 59 51 45 43 65 59 60 47 58 56 55 59 

LINDA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,25 -0,75 0,00 -0,50 0,00 0,00 
3BM 0,75 -0,50 1,00 -0,75 0,50 -1,00 
13MF 0,25 -0,25 0,00 -0,50 -0,50 -2,00 
18GF 1,00 -1,00 0,00 -0,25 -0,25 -1,00 

Průměr 0,81 -0,63 0,25 -0,50 -0,06 -1,00 

Paní Linda má všechny subtesty v průměru, jen se u ní objevila zvýšená potřeba 

sociální opory. Proto je překvapivé, jak nízký je její výsledek v testu TAT. Je to jeden ze 

dvou nejnižších skórů, které byly v obou skupinách dosaženy. Opět je u dolní hranice 

průměru alko skupiny, takže se zdá, že paní Linda neodhaduje správně svou schopnost 

zvládání stresů. 
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MARIE 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace Sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

47 49 43 58 48 47 37 57 55 47 53 46 58 47 54 

MARIE SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,50 1,50 1,00 2,00 6,00 21,00 
3BM -0,50 -1,00 0,00 -0,50 -2,00 -8,00 
13MF -0,25 -1,00 1,00 -0,25 -0,50 -5,00 
18GF 0,75 -1,00 0,00 -0,50 -0,75 -3,00 

Průměr 0,38 -0,38 0,50 0,19 0,69 1,25 

Paní Marie dosáhla ve všech subtestech průměrného výsledku, jen u subtestu 

pozitivní sebeinstrukce, který patří do pozitivních strategií, je její skór podprůměrný. 

Přesto však jsou její výsledky v testu TAT nízké, v dolní části průměru alko 

skupiny, takže v deklarativním testu SVF zřejmě své chování v problémové situaci trochu 

přeceňuje. 

NINA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

58 52 61 60 54 56 50 68 68 66 49 59 56 62 62 

NINA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,00 1,50 2,00 2,50 8,00 26,00 
3BM 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 2,00 
13MF 1,00 -0,25 0,00 -0,25 0,50 2,00 
18GF 0,50 0,00 0,00 -0,25 0,25 1,00 

Průměr 1,00 0,31 0,50 0,50 2,31 7,75 

Paní Nina má nadprůměrné výsledky u negativních i pozitivních strategií. Ale 

jednotlivé subtesty jsou většinou spíš jen na hranici průměru, jen úniková tendence 

z negativních strategií je nadprůměrná. Také subtesty, které nespadají pod strategie, tedy 

potřeba sociální opory a vyhýbání se jsou zvýšené. 

Výsledek TAT je průměrný, odpovídá průměru její skupiny. 
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OLGA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

42 46 55 52 54 42 37 40 45 56 63 65 41 47 59 

OLGA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,75 2,00 3,00 3,00 10,75 34,00 
3BM 2,00 0,75 3,00 -0,25 5,50 13,00 
13MF 2,50 0,75 0,00 0,00 3,25 13,00 
18GF 2,75 2,50 1,00 3,00 9,25 34,00 

průměr 2,50 1,50 1,75 1,44 7,19 23,50 

Paní Olga získala v testu SVF výsledky v pásmu průměru, jen měla nízký skór u 

pozitivní sebeinstrukce a vysoký u rezignace a perseverace. Její výsledky jsou sice horší u 

pozitivních strategií, než u negativních, nicméně její výsledky v testu TAT jsou neobvykle 

vysoké. Jsou dokonce mimo jednu směrodatnou odchylku. Je zde otázka, nakolik její 

schopnost vytvářet kvalitní příběhy souvisí opravdu s její schopností řešit problémové 

situace. Příběhy, které vytvářela, jsou většinou romantické příběhy s ideálním koncem. 

Nevím, tedy, zda nejde o naučený způsob tvorby příběhu, třeba i vzhledem k tomu, že je 

paní Olga učitelkou prvního stupně. Je ale také možné, že je paní Olga velice schopná 

v řešení problémů, ale sama tyto své schopnosti nedoceňuje. Pro zodpovězení otázky bych 

potřebovala doplnit další informace o paní Olze. 

Z porovnání výsledků obou testů se dá usoudit, že ženy v alko skupině mají 

tendenci své zvládací schopnosti jak přeceňovat, tak podceňovat i odhadnout. Správně 

svou zvládací schopnost odhadlo pět, sedm přecenilo a tři podcenily. Převažuje tedy 

tendence své schopnosti přecenit. Zda nejde také o snahu prezentovat se lépe, než je 

skutečnost, budu zvažovat dále v textu. 
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Kontrolní skupina 

AK ANNA 
Podhod 
nocení 

odmítáni 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. 

25 41 50 58 48 47 31 62 49 54 45 48 52 42 52 

AK ANNA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,25 2,25 2,00 2,00 8,50 28,00 
3BM 2,25 -0,50 0,00 0,50 2,25 9,00 
13MF 2,25 1,63 1,00 1,00 5,88 20,50 
18GF 1,50 0,75 0,00 -0,25 2,00 8,00 

průměr 2,06 1,03 0,75 0,81 4,66 16,38 

Paní AK Anna získala výsledky v pásmu průměru jak v pozitivních, tak 

v negativních strategiích, ale pozitivní strategie jsou v dolní části průměru. Získala totiž 

velmi nízký skór v subtestu podhodnocení a také v subtestu pozitivní sebeinstrukce. 

V testu TAT získala ale dobrý výsledek a její skór se pohybuje v horní části pásma 

průměru kontrolní skupiny. Její řešící schopnosti jsou zřejmě o něco lepší, než sama soudí. 

BK BLANKA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

47 55 59 59 48 50 40 65 53 54 60 58 52 55 59 

BK BLANKA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,75 1,75 2,00 2,00 7,50 24,00 
3BM 1,00 0,50 2,00 0,75 4,25 11,00 
13MF 0,00 1,00 1,00 -0,50 1,50 3,00 
18GF 2,50 0,50 1,00 1,00 5,00 17,00 

Průměr 1,31 0,94 1,50 0,81 4,56 13,75 

Paní BK Blanka získala průměrný skór ve všech subtestech, které patří mezi 

pozitivní i negativní strategie. Vyšší skór má jen u subtestu, který měří potřebu sociální 

opory. Její výsledek v testu TAT spadá do pásma průměru kontrolní skupiny, spíše směrem 

k jeho horní části, lehce se tedy podceňuje. 
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C K C E C I L I E 

podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. 

5 0 5 5 4 5 5 0 5 1 5 6 4 0 5 0 6 4 4 9 5 1 4 6 5 2 5 1 5 2 

C K C E C I L I E SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2 , 0 0 2 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 7 , 0 0 2 2 , 0 0 

3 B M 1 , 0 0 - 0 , 7 5 0 , 0 0 - 0 , 5 0 - 0 , 2 5 - 1 , 0 0 

1 3 M F 1 , 5 0 - 0 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 4 , 0 0 

1 8 G F 2 , 2 5 1 , 2 5 1 , 0 0 - 0 , 2 5 4 , 2 5 1 4 , 0 0 

Průměr 1 , 6 9 0 , 5 0 0 , 7 5 0 , 0 6 3 , 0 0 9 , 7 5 

Paní CK Cecílíe získala průměrné výsledky ve všech subtestech v testu SVF. Její 

výsledek z testu TAT dosahuje téměř přesně průměrné hodnoty kontrolní skupiny. Dá se 

tedy říci, že dovede správně zhodnotit své zvládací schopnosti, které jsou průměrné. 

D K D A N A 

podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakci 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

4 7 5 5 3 2 4 8 5 6 4 5 3 4 3 8 5 9 5 7 6 8 6 3 5 2 4 2 6 4 

D K D A N A SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 - 1 , 0 0 - 1 , 0 0 1 , 0 0 - 1 , 0 0 - 2 , 0 0 - 1 1 , 0 0 

3 B M 1 , 7 5 0 , 7 5 1 , 0 0 1 , 2 5 4 , 7 5 1 6 , 0 0 

1 3 M F 0 , 5 0 - 0 , 5 0 1 , 0 0 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , 0 0 

1 8 G F 1 , 0 0 1 , 7 5 1 , 0 0 - 0 , 2 5 3 , 5 0 1 1 , 0 0 

Průměr 0 , 5 6 0 , 2 5 1 , 0 0 0 , 0 6 1 , 8 8 4 , 5 0 

Paní DK Dana získala nadprůměrný skór v oblasti negativních strategií, vyšší než 

průměrný skór získala u subtestu perseverace a rezignace. Naopak u pozitivních strategií se 

tedy pohybuje sice v průměru, ale v jeho dolním pásmu. Body ztrácí v subtestech odklon a 

pozitivní sebeinstrukce. Pozorovat u ní můžeme i nízkou potřebu sociální opory. 

V testu TAT získala poměrně nízký výsledek, kteiý se pohybuje v dolním pásmu 

průměru její skupiny. Za povšimnutí ale stojí velmi nízké skóre u tabule 1. Zde došlo 

zřejmě k nepochopení úkolu. Malý počet tabulí, které jsem skórovala, vede k tomu, že 

pokud je u jedné tabule výrazně odlišný výsledek, má to velký vliv na celkový průměr. 

Pokud bychom se podívali na výsledky u dalších tabulí, vidíme, že další příběhy už nejsou 

hodnoceny tak nízko. Nižší výsledek TAT by ale odpovídal jejímu horšímu 

sebehodnocení. 
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EK EVA 
podhod 
nocení 

odmítáni 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

42 49 40 38 40 61 56 50 57 49 60 55 56 47 59 

EK EVA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,50 0,50 1,00 0,25 3,25 10,00 
3BM 1,25 1,00 2,00 0,00 4,25 11,00 
13MF 0,50 1,50 1,00 0,50 3,50 11,00 
18GF 1,25 1,00 1,00 0,00 3,25 10,00 

Průměr 1,13 1,00 1,25 0,19 3,56 10,50 

Paní EK Eva získala průměrné výsledky jak v pozitivních, tak v negativních 

strategiích, negativní se pohybují v horní části pásma průměru. Naopak nízké skóry získala 

v subtestu náhradní uspokojení, který spadá do pozitivních strategií. Výsledek jejího testu 

TAT je průměrný v rámci kontrolní skupiny. 

FK FANY 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

50 58 61 44 54 56 47 55 53 51 39 46 52 55 49 

FK FANY SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,50 0,00 0,00 -0,25 1,25 5,00 
3BM 2,00 1,25 1,00 0,25 4,50 15,00 
13MF 1,00 -0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 
18GF 1,25 1,25 1,00 1,00 4,50 15,00 

Průměr 1,44 0,50 0,50 0,13 2,56 8,75 

Paní FK Fany má pozitivní i negativní strategie v pásmu průměru. Nadprůměrný 

skór získává v subtestu odklonu, nižší v subtestu perseverace. V testu SVF si tedy vede 

dobře. 

V testu TAT získala rovněž průměrné výsledky, tedy v pásmu průměru její skupiny. 

Své zvládací strategie tedy zřejmě odhaduje přiměřeně. 
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GK GITA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

42 68 43 46 46 50 30 54 57 49 57 59 56 47 59 

GK GITA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,25 2,00 1,00 2,00 7,25 26,00 
3BM 0,75 -1,00 1,00 -0,75 0,00 -3,00 
13MF 1,75 1,75 1,00 1,00 5,50 19,00 
18GF 1,25 1,50 1,00 0,50 4,25 14,00 

Průměr 1,50 1,06 1,00 0,69 4,25 14,00 

Paní GK Gita získala průměrné skóry v pozitivních i negativních strategiích. 

V pozitivních výsledky kolísali u subtestů odmítání viny, který byl nadprůměrně vysoký a 

pozitivní sebeinstrukce, kde je skór podprůměrný. 

V TAT má paní GK Gita výsledek dobrý, pohybuje se v horním pásmu průměru 

kontrolní skupiny. Zdá se, že své zvládací strategie trochu podceňuje. 

HK HANA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

Kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc. opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

29 61 50 58 46 39 32 68 53 56 51 59 49 42 56 

HK HANA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,75 0,50 0,00 -0,50 1,75 7,00 
3BM 2,00 1,00 2,00 1,13 6,13 18,50 
13MF 1,75 1,63 1,00 -0,25 4,13 13,50 
18GF 2,00 1,50 1,00 1,00 5,50 19,00 

Průměr 1,88 1,16 1,00 0,34 4,38 14,50 

Paní HK Hana má v pozitivních i negativních strategiích výsledky v pásmu 

průměru, ale některé hodnoty jednotlivých subtestů jsou významně mimo průměr. Nejnižší 

skór získala u subtestu podhodnocení., kde je rozdíl větší o více než dvě směrodatné 

odchylky. Nízký výsledek je i u subtestu pozitivní sebeinstrukce, dále u kontroly reakcí. 

Nadprůměrný je zde jen subtest odmítání viny. Celkově se tedy oblast pozitivních strategií 

pohybuje v dolní části pásma průměru. 

Výraznější je u paní HK Hany i potřeba sociální opory. 

V testu TAT získala průměrný výsledek v horním pásmu průměru kontrolní 

skupiny, zřejmě své strategie tedy trochu podceňuje. 
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IK IVA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

58 55 43 46 62 39 56 68 41 56 57 50 54 51 56 

IK IVA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
i 1,50 0,25 0,00 -0,25 1,50 6,00 
3BM 1,13 0,00 0,00 -0,25 0,88 3,50 
13MF 0,75 1,00 1,00 -0,25 2,50 7,00 
18GF 2,00 1,50 1,00 1,75 6,25 22,00 

Průměr 1,34 0,69 0,50 0,25 2,78 9,63 

Paní IK Iva získala výsledky v pásmu průměru u obou druhů strategií, má zvýšenou 

potřebu sociální opory a u hranice průměru má sníženou kontrolu reakcí a zvýšenou 

kontrolu situace. 

Její výsledek v testu TAT je téměř přesným průměrem kontrolní skupiny. Dá se 

tedy říci, že její schopnosti jsou průměrné a paní Iva je i sama přiměřeně hodnotí. 

JK JANA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz-strat. neg.strat. 

54 66 37 66 62 61 53 54 47 54 47 41 37 62 45 

JK JANA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 5,00 
3BM 0,88 0,00 0,00 -0,25 0,63 2,50 
13MF 1,00 0,25 0,00 -0,25 1,00 4,00 
18GF 1,25 0,00 0,00 -0,25 1,00 4,00 

Průměr 1,09 0,06 0,00 -0,19 0,97 3,88 

Paní Jana má nadprůměrné výsledky v oblasti pozitivních strategií, nižší skór má 

v této oblasti jen u subtestu odklonu. Dále v subtestu sebeobviňování dosáhla nižšího skóru 

a celkově negativní strategie směřují do dolní části průměru. 

Nicméně výsledky testu TAT jsou poměrně nízké, v dolní části pásma průměru její 

skupiny, je tedy možné, že své řešící schopnosti lehce přeceňuje. 
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KK KATKA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. Poz.strat. neg.strat. 

47 55 71 59 56 64 75 55 61 57 37 46 44 67 45 

KK KATKA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 2,50 0,50 1,00 -0,25 3,75 12,00 
3BM 1,50 -1,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 
13MF 0,38 -1,00 0,00 -0,50 -1,13 -4,50 
18GF 1,00 0,75 1,00 0,75 3,50 11,00 

Průměr 1,34 -0,19 0,50 -0,13 1,53 4,63 

Výsledky pan KK Katky jsou nadprůměrné v oblasti pozitivních strategií, obzvláště 

subtest pozitivní sebeinstrukce je vysoce nadprůměrný a dále i subtest odklonu. V oblasti 

negativních strategií jsou výsledky spíše nižší, což tedy znamená, že v deklarativním testu 

SVF se paní KK Katka hodnotí jako schopná ve zvládání problémových situací. 

Výsledky testu TAT jsou ale nižší, v dolní části pásma průměru kontrolní skupiny. I 

zde zřejmě dochází k lehkému přecenění zvládacích schopností. 

LK LINDA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbáni 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. Poz.strat. neg.strat. 

47 61 57 60 40 42 47 60 61 57 49 59 39 55 54 

LK LINDA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,13 -0,50 1,00 -0,25 1,38 2,50 
3BM 2,00 0,25 1,00 0,50 3,75 12,00 
13MF 1,00 0,25 0,00 -0,50 0,75 3,00 
18GF 1,00 2,13 1,00 1,00 5,13 17,50 

průměr 1,28 0,53 0,75 0,19 2,75 8,75 

Paní LK Linda má všechny výsledky v pásmu průměru popřípadě jen s drobnou 

odchylkou mimo, jak je tomu u subtestu odmítání viny o bod nad průměr a sebeobviňování 

podprůměr. 

I její výsledky v testu TAT jsou v průměru její skupiny. Zřejmě má správný náhled 

na své řešící strategie. 
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MK MARIE 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

6 0 6 1 5 0 5 6 4 6 3 9 3 4 3 8 5 4 5 1 4 3 5 3 4 4 5 1 4 9 

MK MARIE SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 
3BM 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 5,00 
13 MF 0,63 -0,75 0,00 -0,50 -0,63 -2,50 
18GF 1,25 1,63 1,00 1,00 4,88 16,50 

Průměr 1,03 0,22 0,25 0,13 1,63 5,75 

Paní MK Marie výsledky negativních strategií v pásmu průměru. V tomto pásmu 

má i výsledky pozitivních strategií, jen výsledky jednotlivých subtestů kolísají. U horní 

hranice průměru jsou subtesty podhodnocení a odmítání viny, podprůměrné jsou subtesty 

kontrola reakcí a pozitivní sebeinstrukce. Paní MK Marie má také nízkou potřebu sociální 

opory. 

V testu TAT má výsledek také v pásmu průměru své skupiny. 

NK NINA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

58 44 50 36 59 50 47 48 57 47 41 38 44 51 42 

NK NINA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,25 0,00 0,00 -0,25 1,00 4,00 
3BM 1,50 -0,50 0,00 -0,50 0,50 2,00 
13MF 1,50 1,50 2,00 -0,25 4,75 13,00 
18GF 1,25 1,88 1,00 1,50 5,63 19,50 

Průměr 1,38 0,72 0,75 0,13 2,97 9,63 

Paní NK Nina získala průměrné výsledky v pozitivních i negativních strategiích, 

jen negativní jsou v dolní části pásma průměru. Nižšího výsledku dosáhla v subtestech 

náhradní uspokojení a rezignace. 

V testu TAT získala výsledky, které se téměř přesně shodují s průměrem kontrolní 

skupiny. 
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OK OLGA 
podhod 
nocení 

odmítání 
viny odklon 

náhrad, 
uspokojení 

kontrola 
situace 

kontrola 
reakcí 

pozitivní 
sebeinstr. 

potřeba 
soc.opory 

vyhýbání 
se 

úniková 
tendence persever. rezignace sebeobviň. poz.strat. neg.strat. 

30 55 45 52 48 47 37 65 49 44 60 38 46 47 49 

OK OLGA SD dílčí SO dílčí SS dílčí SR dílčí součet dílčích skórů skóre za jednu tabuli 
1 1,75 1,75 1,00 -0,75 3,75 12,00 
3BM 1,75 1,50 1,00 0,50 4,75 16,00 
13MF 1,00 -0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 
18GF 1,25 1,75 2,00 1,63 6,63 20,50 

Průměr 1,44 1,13 1,00 0,22 3,78 12,13 

Paní OK Olga získala podprůměrné skóry v subtestu podhodnocení (výrazně), 

pozitivní sebeinstrukce a rezignace. Výraznější má potřebu sociální opory, pozitivní i 

negativní strategie jsou v průměru. 

Výsledky testu TAT jsou dobré, v pásmu skupiny, lehce v její horní části. 

Při srovnání výsledků obou testů vychází, že většina žen z kontrolní skupiny je 

schopna odhadnout své zvládací strategie. Osm žen je odhaduje správně, jen dvě se 

přeceňují a pět má tendenci se lehce podceňovat. 

Celkově tedy lze říci, že ženy závislé na alkoholu mají horší odhad své schopnosti 

zvládat problémové situace, a to v tom smyslu, že své schopnosti přeceňují oproti 

skutečnosti. 
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6. Interpretace 

Oba nástroje, které jsem použila, jsou vhodné pro zjišťování uvědomělých i 

neuvědomělých zvládacích strategií. Dá se pomocí nich zkoumat, zda respondentky 

odhadují své strategie, jimiž zvládají stres. 

Zjistila jsem, že ženy závislé na alkoholu se explicitně hlásí k jiným zvládacím 

strategiím, než ženy z kontrolní skupiny. V pozitivních strategiích jsou na tom podobně, 

ale rozdíl je u strategií negativních. Dá se tedy říci, že vědomě volí mnohem více pasivních 

zvládacích strategií, než ženy z běžné populace, což potvrzuje můj předpoklad o jejich 

méně kvalitních zvládacích strategiích. 

Nicméně výsledek u explicitně zvolených pozitivních strategií se u žen z obou 

skupin oproti předpokladům neliší. Nabízí se otázka, čím je to způsobeno. Jednou z 

možností je, že se ženy závislé na alkoholu setkávají častěji s explicitně vyslovenými 

instrukcemi, jak pozitivně problémové situace řešit, a to například právě v prostředí 

léčebny. Tyto postupy znají a je tedy otázkou, zdaje již opravdu začínají používat, nebo 

jde zatím jen o proklamaci toho, o čem vědí, že je správné. 

Výsledky testu TAT opět potvrzují předpoklad lepších řešících schopností u žen 

z kontrolní skupiny. Získaly vyšší průměrný skór. Rozdíl je ale překvapivě nízký. Je 

otázkou, zda se i u tohoto testu, u nějž se předpokládá, že zachycuje neuvědomované 

strategie, mohly ženy závislé na alkoholu pokusit odhadnout, jak má vypadat optimálně 

vytvořený příběh, resp. jak má být řešena percipovaná problémová scéna, a podle toho 

příběh zpracovat. To by mohlo svědčit u alkoholiček o jejich dobré schopnosti 

autostylizace podle toho, jak percipují společenské očekávání a nároky na ně kladené. 

Dalším možným vysvětlením jen mírně lepšího výsledku kontrolní skupiny ve 

schopnosti volit vhodné zvládací strategie je, že rozdíly ve zpracování problémových 

situací a volbě zvládacích strategiích mezi ženami závislými na alkoholu a ženami z běžné 

populace skutečně nejsou tak velké. To by znamenalo, že rozdíl mezi oběma skupinami je 

ve schopnosti osobního rozhodnutí zvolit mezi možnými strategiemi tu, která neobsahuje 

užití psychotropní látky. 

Výsledky našeho výzkumu ovšem také mohou být zkresleny nepříliš rozsáhlým 

počtem mých respondentek. 
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7. Diskuze 

Během mého výzkumu, jsem se opírala o průměry, které uvádí autor skórovacího 

systému PPSS-R George F. Ronan a o výsledky dotazníku SVF ve formátu T skóru. 

Ronan popisuje trend, který lze čekat u rozdílu mezi zdravou a jinou populací a 

uvádí průměrné výsledky celkového skóru v PPSS-R při použití tří tabulí TAT (tabule 1, 2 

a 4). 

Pro běžně adaptovanou společnost (zdravá populace mladých studentů) uvádí 

Ronan průměr 18,06, kdy směrodatná odchylka je 5,68. 

Vězňové, kteří si aktuálně odpykávají trest odnětí svobody, dosáhli průměrného 

výsledku 11,20 a SD 6,57. 

Klienti psychologické kliniky dosáhli průměru 14,29 při SD 5,96. 

Pro hospitalizované psychiatrické pacienty uvádí průměr 4,37, se směrodatnou 

odchylkou 4,88. Psychiatričtí pacienti, kteří docházejí do denního stacionáře mají podle 

Ronana průměr 7,99, a jejich SD je 5,13.. 

Výsledky mnou zkoumaných skupin se pohybují v průměru mezi Ronanovými 

nejlepšími a nejhoršími výsledky. Trend výsledků dotazníku SVF je výraznější. Pokud by 

se jednalo pouze o alkoholickou skupinu, bylo by možné očekávat, že 

• alkoholická skupina má proti populačnímu průměru snížené schopnosti řešit problémy 

a tedy i využívat zvládací strategie 

• ženy z alkoholické skupiny mají horší odhad efektivity svých zvolených zvládacích 

strategií 

Tento předpoklad se potvrdil a má oporu i v běžné klinické zkušenosti psychologů, 

pracujících s různými skupinami populace. 

Hůře vysvětlitelný je malý rozdíl mezi mojí skupinou alkoholickou a kontrolní. 

Mezi oběma skupinami je pouze mírný rozdíl, i když trend dosažených výsledků svědčí ve 

prospěch skupiny kontrolní. Zde je možné předpokládat, že 

• rozdíly v aktivaci a užití zvládacích mechanismů alkoholické a kontrolní skupiny 

skutečně nebyly výrazné 

• tento nízký rozdíl může být způsoben malým výzkumným vzorkem 
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• tento nízký rozdíl může svědčit o tom, že i klinicky nenápadná žena je potenciálně 

ohrožená závažným stresem 

• na rozdíl od ženy alkoholicky je žena z kontrolní skupiny lépe schopna použít zralejší 

strategie pro zvládání stresu, což se projevuje i v použitých psychodiagnostických 

metodách 

Jednou z hypotéz, která je možným vysvětlením, je, že na výsledky má vliv, jaké 

tabule byly při výzkumu použity. Ronan pracuje s tabulemi 1, 2 a 4, sám však vyzývá 

k tomu, aby si psycholog zvolil kterékoli tabule ze sestavy tabulí TAT. Z těch se s mými 

tabulemi shoduje pouze tabule první. Mými dalšími tabulemi jsou tabule 3BM, 13MF a 

18GF, které jsem po dohodě s vedoucím práce zvolila pro jejich potencionálně výraznější 

vyzývací charakter. Nabízí se hypotéza, že existuje průměr pro konkrétní tabuli, protože ne 

každá tabule vybavuje stejné množství a kvalitu odpovědí, které se týkají řešení problému 

a liší se i míra negativního či pozitivního ladění různých tabulí. 

Další významnou proměnnou může být použití klasické pracovní výzvy při 

předložení tabulí TAT v mé diplomové práci. Ronan ve svém manuálu uvádí, že je možné 

užít klasickou formuli, nebo uvádí mírně pozměněnou, která obsahuje explicitně výzvu, 

aby vytvářený příběh obsahoval problémovou situaci. Po dohodě s vedoucím mé 

diplomové práci jsem zvolila klasickou instrukci. Je možné, že užití specifické Ronanovy 

instrukce by dalo poněkud jiné výsledky. 

Celkově lze předpokládat, že mnou dosažené výsledky mohou být ovlivněné 

malým počtem mých respondentek. 
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IV. ZÁVĚR 

V úvodu mé práce jsem předpokládala, že ženy závislé na alkoholu mají horší 

schopnost zvládat problémové situace. Chtěla jsem zjistit, zdaje to způsobeno tím, že 

používají odlišné strategie zvládání. 

Tento předpoklad se mi testováním potvrdil. Předložila jsem zvolené 

psychodiagnostické metody skupině žen, které se léčí ze závislosti na alkoholu 

v Psychiatrické léčebně Bohnice, a porovnala jejich výsledky s výsledky kontrolní skupiny 

žen, které nevykazují problémy se zneužíváním alkoholu. 

Zjistila jsem, že ženy alkoholicky používají více negativních strategií, jako jsou 

únik, perseverace, rezignace a sebeobviňování. Tyto strategie by se také daly označit jako 

strategie pasivní. 

Z mé práce vyplývá, že závislé ženy hodnotí průměrně své pozitivní strategie 

zvládání. Znamená to, že podle svého odhadu používají přiměřeně aktivní strategie 

zvládání, stejně jako kontrolní skupina. 

Použitím škály Personál Problém Solving System u TAT jsem ale zjistila tendenci 

poněkud tyto své schopnosti přeceňovat. Je možné, že ženy měly sklon hodnotit své 

pozitivní strategie lépe z toho důvodu, že vědí, že se po nich právě toto řešení problémů při 

aktuálně probíhající hospitalizaci žádá. 

Průměrně vyšla skupina žen závislých na alkoholu v obou testech o něco hůře než skupina 

kontrolní. 

Dalším námětem pro zkoumání by bylo udělat ještě kvalitativní analýzu 

jednotlivých TAT tabulí. 

Bylo by vhodné zhodnotit, které zvládací strategie ženy používají nejvíce, a 

výsledků využít v jejich další terapii. Zdá se, že ženy alkoholicky mají některé negativní 

strategie společné, bylo by tedy dobré při jejich léčbě pracovat na jejich utlumení a na 

posílení strategií pozitivních. Jedním z kroků by měla být také práce na získání reálného 

náhledu na své schopnosti řešit problém. 
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Resume 

Main theme of this work is generation of coping strategies by the women with 

alcohol dependence. Author is highlighting mounting society tolerance to stress and to 

alcohol abuse and she also shows this two phenomenon in mutual context. By the women 

side of population author particular describe dependence and border of society norm. 

Main goal is to bring to light and explore maladaptive strategies, by women with 

alcohol dependence, which are varied from ordinary population and the reason of such a 

behavior. To solve this issue author chose two methods. Firstly she uses data from TAT 

projective test, secondly verbal self examination test SVF. Inquire group of women author 

compare with control group of women, who embody no alcohol problem. Better success is 

expected from control group, because normal population should have better coping 

strategies. 

From result of research ensue, that women with alcohol dependence embody worse 

coping strategies indeed. But this difference is not such as strong as was expected. In 

declarative test SVF alcohol dependent women overestimate their strategies in comparison 

to TAT. On the base of this fact author offers hypothesis, that it can be only proclamation 

in presentation of coping strategies. Women from control group anticipate their strategies 

more accurately. 

Author find marked differences between her own result and result presented in used 

literature. It can be caused by new trends in women population. It can also means, that test 

methods embodies variable means for individually TAT tables. Other argument for this 

results can be small number of women in research sample. 

This thesis should be in service like the base coat for therapy with alcohol 

dependent women and also for therapy with stressed women. In other way it can be used 

for mapping and notification of coping strategies, eventually in obtaining of view of 

antagonism in willful rating of coping strategies and reality. 

- 98 -



Literatura: 

Baštecká, Bohumila; Goldmann, Petr. Základy klinické psychologie. 1 .vyd. Praha : Portál, 
2001. 440 s. ISBN 80-7178-550-4 

Čáp, Jan; Dytrych, Zdeněk. Utváření osobnosti v náročných životních situacích, l.vyd. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 116 

Exner, J E. Rorschach a studium jednotlivce, Ročenka České společnosti pro Rorschacha a 
projektivní metody. Praha : MSD, 1/2005 

Hošek, Václav. Psychologie odolnosti. 2.vyd. Praha : Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-
7184-889-1 

Jánce, W.; Erdmannová, G. Strategie zvládání stresu. Příručka, l.vyd. Praha:Testcentrum, 
2003, ISBN 80-86471-24-1 

Jenkins, S R. A Handbook of Clinical Scoring Systems for Thematic Apperceptive 
Techniques. Denton, Texas : Taylor & Francis Group, 2008, ISBN-13: 987-0-8058-4373-6 

Křivohlavý, Jaro. Jak zvládat stres, l.vyd. Praha : Grada Aviceum, 1994. 192 s. ISBN 80-
7169-121-6 

Lazarus, Arnold A. 101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě, l.vyd. Praha : Portál, 
2004. 176 s. ISBN 80-7178-834-1 

Morgan, C. D., Murray, H. A. A method of investigating fantasies: The Thematic 
Apperception Test. Archives of Neurology and Psychiatry, 1935, s. 289-306 

Morgan, C. D. Thematic Apperception Test. In Murray, H A. Explorations in personality: 
A clinical and experimental study of fifty men of college age New York : Oxford 
University Press., 1938, s. 673-680 

Nešpor, Karel. Alkohol, jiné návykové látky a stres, http://www.alkoholik.cz/ 

Nešpor, Karel. Alkohol a jiné návykové látky u žen - identifikace a časná intervence -
Podklady pro přednášky Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ. 

Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav. Bažení (craving), Praha: Sportpropag, 1999, 80 s. 

Nešpor, Karel. Jak překonat problémy s alkoholem, 4.vyd. Praha:Sportpropag, 2004, 128 s. 

Nešpor, Karel.; Csémy, Ladislav. Léčba a prevence závislostí, l.vyd. Praha:Psychiatrické 
centrum Praha, 1996, 203 s., ISBN 80-85121-52-2 

Nešpor, Karel. Návykové chování a závislosti, 3.vyd. Praha:Portál, 2007, 176 s., ISBN 
978-80-7367-267-6 

- 99 -

http://www.alkoholik.cz/


Praško, Ján; Prášková, Hana. Proti stresu krok za krokem, l .vyd. Praha : Grada Publishing, 
2001. 188 s. ISBN 80-247-0068-9 

Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Rorschach a projektivní 
metody, 3.vyd., Praha: Nakladatelství MSD s.r.o., 2006, 231 s. ISBN 80-86633-47-0 

Ronan, George F.; Date, Ann; Weisbrod, Mitchell. Personal Problem-Solving Scoring of 
the TAT: Sensitivity to Training. Journal of Personality Assessment, 1995, s. 119-131 

Ronan, George F.; Senn, James; Date, Ann; Maurer, Lara; House, Kerri; Carroll, James; 
Van Horn, Roger. Personal Problem-Solving Scoring of TAT Responses: Known-Groups 
Validation, Journal of Personality Assessment, 1996, s. 641-653 

Ronan, George F.; Gibbs, Margaret S.; Dreer, Laura E.; Lombardo, Jennifer A. Personal 
Problem-Solving System - Revides. In a Handbook of Clinical Scoring Systems for 
Thematic Apperceptive Techniques. Denton, Texas : Taylor & Francis Group, 2008, 
ISBN-13: 987-0-8058-4373-6 

Ronan, George F., Gibbs, Margaret S. Scoring Manual for Personal Problem-Solving 
System - Revides. In a Handbook of Clinical Scoring Systems for Thematic Apperceptive 
Techniques. Denton, Texas : Taylor & Francis Group, 2008, ISBN-13: 987-0-8058-4373-6 

Richards, Mary. Stres, l.vyd. Praha : Portál, 2006. 112 s. ISBN 80-7367-082-8 

Růžičková, Eva. Životní události jako rozikové faktory abúzu alkoholu u žen. DP. Praha : 
2005, 152 s. 

Snyder, C.R.; Dinoff, B. L. Coping: Where have you been?, New York : Oxfodr University 
Press, 1999 

Svoboda, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých, 2.vyd., Praha: Portál, 1999, 344 
s. ISBN 80-7178-327-7 

Šindelářová, Markéta. Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací:Časový průběh a 
vývoj způsobů zvládání. DP. Brno : 2006 

Šípek, J. Projektivní metody. Praha : ISV, 2000 

http://www.alkoholik.cz/druhotne_nemoci.htm, vyhledáno 7.7.2008 

http://www.alkoholik.cz/psychozy_a_deliria_v_alkoholismu.htm, vyhledáno 7.7.2008 

http://www.alkoholik.cz/40_znaku_alkoholismu.htm, vyhledáno 7.7.2008 

http://www.alkoholik.cz/zeny_a_alkohol-ismus.htm, vyhledáno 7.7.2008 

http://www.icnr.com/articles/thenatureofstress.html, vyhledáno 24.7.2008 

http://www.niaaa.nih.gov/, vyhledáno 7.7.2008 National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism (Národní institut na zneužívání alkoholu a alkoholismus) 

Film Proč pijí české ženy z roku 2004, uvedeno na ČT2, 30.12.2007 

- 100-

http://www.alkoholik.cz/druhotne_nemoci.htm
http://www.alkoholik.cz/psychozy_a_deliria_v_alkoholismu.htm
http://www.alkoholik.cz/40_znaku_alkoholismu.htm
http://www.alkoholik.cz/zeny_a_alkohol-ismus.htm
http://www.icnr.com/articles/thenatureofstress.html
http://www.niaaa.nih.gov/


Přílohy: 

Příloha 1: Použité obrázky TAT 

Příloha 2: Příběhy alko skupiny 

Příloha 3: Příběhy kontrolní skupiny 

- 101-



Příloha 1: Použité obrázky TAT 
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Příloha 2: Příběhy alko skupiny 
ANNA 
1: No tak tady si myslim, ten cltlapeček kouká na ty housličky, že ho rodiče do toho nutí a on přemejšlí a 
nechce se mu do toho a přemejšlí, jestli se má naučit, aby udělal radost rodičům. Podle toho obrázku se mu 
do toho nechce, že by ho to nebavilo, nějaký nucení ze strany rodičů. Třeba si myslí, že na ně hrát nebude 
umět, přemejšlí, aby nezklamal. Hezkej obrázek. Ze začátku hrát bude, bud' mu to půjde, když ne, tak řekne 
rodičům, že to neni ono a že by si vzal třeba jinej nástroj. 

3BM: Takhle si někdy připadam já. Nevim, jestli to je nějaká starší paní nebo děvče. Je smutná, jak sedí, je 
nešťastná. Buď jí opustila nějaká láska, nebojí rodiče něco zakázali. Taky se třeba stýkat s někým, nebojí 
nedovolili jít na nějaký tancování. Je velmi nešťastná, když takhle pláče. 

13MF: Tak podle toho ta žena, co leží na tý posteli je asi mrtvá, po smrti. Ten její mládenec je nešťastnej, že 
jí asi takhle našel. Musel jí mít hrozně rád, že má takhle tu ruku přes obličej. Ona byla nemocná, že dřív se 
taky tak nelččilo. Bude dlouho nešťastnej a bude se třeba bát navázat zase kontakt s nějakou jinou, aby se mu 
třeba nestalo zase to s tou tady. 

18GF: Matka s dcerou, matka přísná, určitě se jí pořád nelíbí, co ta dcera dělá. Má rozdílný názory, 
podle toho jak jí drží, tak jí určitě ta matka dává ultimáta, že bude buď všechno podle ní, nebo ať jde z domu. 
Je hodně přísná. A neprojevuje tolik lásky k ní, k tý dceři. A dcera dělá určitě všechno podle ní a ta matka 
furt je nespokojená. 

BLANKA 
1: Můžou být dvě varianty? Mně to přídě, že ten chlapec je nešťasten, že musí hrát na ty housle a nebo 
přemejšlí, co by zahrál. Ale spíš nešťasten, je smutnej, no. Se může zaseknout a prostě nehrát. 

3BM: Zoufalství. Ježiš, to je pistol? Bezradnost. Ze života, nešťastnej život. Nějaká prohra. 

13MF: To mi přídě, že ta žena,že je jako mrtvola. Že jí snad zabil, uškrtil a teď je zoufalej. Asi něco proved 
a nechtěl a neví, co s tím. Co s tím udělá? Asi přemejšlí, co by bylo správný, jestli to oznámit, nebo odejít. 
Spíš oznámit, protože když odejde, stejně se na to přijde. 

18GF: To je nějaká hádka, která vyústila až ve rvačku. Jí škrtí, nebo se s ní pere. Jestli jsou to přítelkyně 
Mně to přijde jako žárlivá scéna, škrtí svojí sokyni. Tak jí neuškrtí, pustí jí, ale asi by měla si promluvit s tím 
svým manželem nebo přítelem, takhle to nevyřeší. 

CECILIE 
1: Tady si myslím, že ten chlapec má nějak odložený ty housle, že mu to připadá, že ho to nebaví jako 
Připadá mi, že by jako chtěl dělat něco jinýho. Je pro mě těžký říct, jak to dopadne. Myslím, že na ty housle 
jako nechce hrát. Řekla bych, že tam jako přemejšlí nad tím jako, jak by mohl od toho jít pryč A jak to 
dopadne, nevim. Těžko říct ten konec. 

3BM: No tady je jako buď asi to vypadá jako žena, která je prostě hrozně jako, mě to připadá jako že je 
opitá. Tak třeba mčla nějakej problém, že jo a řešila ho teda tím alkoholem taková vyčerpaná je tam 
- Co byste chtěla, aby s ní bylo dál? 
- No samozřejmě, aby byla v pořádku, aby nebyla v tý sklíčenosti tady takhle. 

13MF: No na mé to dčlá dojem takovej, že tam leží bezvládné žena a muž kterej jí zabil. Takže to je takovej 
obrázek negativní. Podle mě to s ním asi nedopadne dobře, no. 

18GF: Tak mé to jako připadá jako dvě ženy v hádce, kdy ta jedna tu druhou napadla fyzicky. A jako dělá 
to na mě dojem, že to nedopadne dobře, že tý ženě, která je napadená, s něco přihodí při tomhle konfliktu. 
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DANA 
1: „Já si myslím, bude mi to k něčemu dobrý, když se budu na ty housle, nebo se s nima trápit, ale bez 
trápení nebude ze mě virtuóz, který si přeje moje maminka, aby ze mě byl." 

3BM: To je nějaký ubožák, někdo, kdo je strašně zhroucenej, zdeptanej. Neví, jako dál, chtěl se zastřelit, ale 
myslim, že se nezastřelí. Má jí odloženou, to by jí měl v ruce. Ruku má pod hlavou a lituje se. Možná zpytuje 
svědomí, podle mě se sebere, ještě se zvedne, i když tu pistoli má na dosah. To není jako jednoznačný, to 
záleží na tý mý nynější náladě, možná před těma čtyřma nedělema bych možná řekla, že po ní šáhne, ale 
dneska, když na to mám náhled, tak prostě vstane a neukončí to. On to rozděluje takovej časovej rámec, buď 
teda, když jsem pila, ale i kdy už těch 17 dní nepiju, co by mě napadlo, je to rozdíl. 

13MF: Tady je takový, je to zajímavý, tady je, to je těžký todle, tady stojí muž, který je obrácený k ní zády, 
buď je strašně moc zastrašen osudem až tak, že si zakrývá oči, aby nic neviděl, bojí se toho vidět něco a nebo 
něco už viděl hroznýho a nyní se prudce otočil, bojí se těch následků, co by mohli pro něj posléze 
vyvstanout, zda něco nezanedbal, neproved, zda nad tím nenese vinu, kterou on si vlastně stále neuvědomuje, 
nebo si uvědomuje až příliš a snaží se od ní utéct. A není schopen otočit se a pomoct, podívat se jestli by se 
ještě nedalo pomoct. Je to prostě zbabělec, má v sobě něco ze zbabělce. 

18GF: Oj, to je dramatický, to je drámo. Tady jsou dvě bytosti, z kterých jedna má navrch, nebo snaží se to 
dát najevo, že má navrch a ještě je přitom na rozvážkách, dívá se na svou oběť asi do očí nebo přímo do 
obličeje, studuje tu její reakci, možná šijí i vychutnává, ale může být i nešťastná, že k tomu muselo dojít, že 
to nechala dojít tak daleko, možná jí k tomu okolnosti přinutily. Z toho obrázku se dá vyčíst poměrně dost 
variant. Každopádně nejde o nějaké sblížení, ale spíš o tvrdou realitu, pocit nadvlády, potrestání, vyjádření 
své nadřazenosti. 

EVA 
1: Nějaký nadaný chlapec, přitom smutnej, kterýho to nebaví. Přemejšlí, jak z toho utéct. Zůstane u toho, 
bude hrát. 

3BM: To je bolest, samotná nad sebou, hrb, nebo to neni vlastně, no bolest sám nad sebou, žal. To je žena. 
- Co s ní bude dál? 
- Že to vysmutní a bude to dobrý. 

13MF: Mně to připadá, jestli beru tu ženu jako mrtvou, tak vrah, který teďko toho lituje. Že by to spáchal ze 
žárlivosti? Já nevim, já to k tomu neumim říkat. Dál se přizná a půjde do basy. 

18GF: Řekla bych matka s dcerou, matka má o ní strach, domlouvá, má o ní strach, aby se vzpamatovala. 
Pravděpodobně se vzpamatuje. Z toho problému, co jí tíží. 

FANY 
1: Tak tenhleten chlapeček přemýšlí nad tím, jestli ty housle má zabalit a jestli na tu hodinu půjde, když ten 
tatínek tolik chce, aby cvičil. Jestli má na ní jít, moc se mu do toho nechce, ale nerad by zklamal naděje nebo 
důvěru svých rodičů nebo tatínka. Takže popadne housle a půjde. 

3BM: Tak to mě okamžitě napadla opilá XXX(vlastní jméno). Tohle je určitě nešťastná žena propadající 
beznaději, neví kudy kam, opíjí se, čeká, až jí někdo pomůže. Ještě neví o Bohnicích a o sedmičce. Jo tady je 
pistol, toho jsem si nevšimla. Je tak zoufalá, že přemýšlí i o sebevraždě, ale určitě to nedokoná. 

13MF: Já se úplně stydím. Já v tom vidím samý depresivní záležitosti. Muž zbil, možná zavraždil svojí 
ženu. Lituje toho, přemýšlí o tom, co s tím, a udělá všechno proto, aby mrtvolu skryl. A vina padne na 
někoho jiného, nicméně se pravda ukáže a muž je odsouzen za brutální vraždu své ženy. 

18GF: Tohle je hodně zvláštní. Zlá žena, která nikdy v životě nepoznala lásku, si vybíjí svůj vztek na 
nevinné sousedce. Je strašně zlá, v sobě má obrovskou zlobu, kterou potřebuje ventilovat. Ale v jádru je to 
dobrá bvtost která potřebuje jen trochu lásky. Napadená sousedka se nebrání, je jí ženy spíš líto. Snaží se 
přijít na to, proč je ona tak zlá. Upeče koláč a pozve jí a zkouší přijít na to, kde je její nejistota a místo. 
Nakonec se z nich stanou dobré přítelkyně. 
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GITA 
1: Tak, chlapeček sedí doma u stolu, před sebou má notovou osnovu a housle. Má takový nešťastný výraz a 
lilavou se mu honí: „Proč mě rodiče dali hrát na housle?", ale v hlavě se mu honí, že tatínek přece říkal, že 
dědeček taky hrál na housle. Ale jeho to tak nebaví. Je to rodinná tradice. „A ty noty se mi pletou a pan učitel 
mě pak nemůže pochválit, když se pak maminka ptá. Proč mě radši nedali hrát fotbal. Vy housličky jedny 
zlobivý, nejradši bych na vás šláp. Tatínek by mi stejně koupil nový. To až já budu mít děti, tak je do ničeho 
nutit nebudu." Půjde hrát, protože by se tatínek zlobil, už ho vidí někde na tom pódiu. „Kdyby mi 
tak ještě praskla struna, to bych dneska nemusel hrát." 

3BM: Nešťastná žena, která sedí doma na zemi má opřenou hlavu o pohovku a na zemi je snad revolver, 
nebo něco takového. Možná přišla z venku, kde jí řekl někdo něco nepříjemného, nebo se s ní její milí 
rozešel. Přemýšlí, co má dělat. Má jít za tím milým a poprosit ho, aby se ke mně vrátil, nebo jít dál se 
vztyčenou hlavou bez něj. 

13MF: Žena leží na posteli, má odhalená ňadra, pravá ruka jí visí, působí dojmem, že je mrtvá. Muž, který 
stojí nad ní, si zakrývá pravou rukou oči a říká si: „Já si vůbec nic nepamatuju, jak je to možné? Udělal jsem 
to já, nebo někdo jiný? Vím, že jsme se pohádali, ale když jsme odcházeli, tak si pamatuji, že byla ještě 
oblečená. Kdybych tak mohl vědět, co se vlastně stalo." 
- A vy to víte, co se stalo? 
- Řekla bych, že on je nevinný, že se sice s ní pohádal, sebral se a odešel a když se vrátil, tak jí takhle našel. 
Vyloučila bych možnost, že ona spáchala sebevraždu, protože na stole neleží žádný dopis. 

18GF: Ta žena, co stojí, říká: „Bože holčičko, co se ti stalo?" Působí strašně vyděšeně, promluv na mě, ať ti 
mohu pomoci, najdi v sobě tu sílu, řekni nějaké slovo. Uvidíš, když promluvíš, že se ti uleví. Já vím, že lépe 
by bylo, kdyby na mém místě stála nějaká kamarádka. Ale nestyď se holčičko. Jsem přece tvoje matka, které 
můžeš všechno říct a která by pro tebe všechno udělala. Pomohu ti vstát a půjdeme si sednout do pokoje. Ty 
mi něco povíš, ale nemusí to být o tom, co tě momentálně trápí. Záleží na tobě, jak se rozhodneš. Ale když se 
svěříš, tak se ti uleví. 

HANA 
1: Takže tady ten chlapeček se učí hrát na housle. Moc mu to nejde a přemejšlí nad tím, jestli ho to baví. A 
přijde mi, že spíš musí, než jestli ho to baví. Jestli bude hrát, nevim, ale zamýšlí se nad tím velmi. Doufám, 
že to je dítě. Vypadá tak. 

3BM: Todle no, ta vypadá smutně. To je pani, zklamaná, unavená, nevim z čeho, něco jí trápí, je někde 
venku na autobusový zastávce a už nemůže dál. Taková beznaděj tady z toho obrázku, působí to na mě 
beznadějně. Možná utekla z domu, nebo jí někdo vyhodil. A nedopadne to dobře. 

13MF: No, kalhoty má, tak je to dobrý. Tak to je nějakej nezvanej host a má nějaký nekalý úmysly, protože 
pani spí. Ale pani má taky nějaký záměr, protože je odhalená. Ten i když má nekalý záměr, má kravatu, je to 
gentleman a nic jí neudělá. Ona bude naštvaná a druhý den mu udělá scénu. Myslim, že to asi od ní nečekal, 
že ona tam bude takhle odhalená. Chtěl by, ale nečeká, že to bude tak akční. On odejde, normálně odjede, 
nechá jí tam. To je pro něj úroveň jako taková rajda. 

18GF: No, tak tady to je nějakej starej dům s takovejma pěknejma halama, podle toho schodiště. Ta pani je 
hospodyně a ta pani, co jí drží, zřejmě se jí něco stalo a ona o ní pečuje a má strach a chce o ní pečovat dál a 
neví, jak to všechno dopadne. Protože se o ní starala dlouho. Je klidná, nebojí se o budoucnost, jenom má 
strach, že o ní přijde. 
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IVA 
1: Z tohohle klučiny, je zřejmě na hodině houslí, ten jeho výraz mi přijde, jako že ,já tady být nechci, co já 
s nima? Přišel jsem, protože musím. Maminka řekla, že se učit musím, kluci jsou venku, budu tady hodinu 
zavřený stejně mě to nebaví." Je ztrápený, že to dělá proti své vůli, je ztrápený, radši by byl venku. 

3BM: Z tohohle obrázku čiší úplné zoufalství, něco se té ženě muselo stát hrozného je nešťastná, neví, co 
s životem dál, jako by ztratila něco, co pro ní bylo úplně nejcennější, ať už je to důvěra nebo dítě, někdo jí 
musel ublížit, psychicky, možná i tělesně. 

13MF: Tady ten muž je v zoufalství, udělal strašnou věc, zřejmě zabil svou ženu, podle polohy té ženy, že 
má ruku povisle. Je to zrovna ten okamžik, kdy si to uvědomuje. Zabil jí v afektu a teď si to teprve uvědomil 
a nemůže se na ní ani podívat. Vypadá to, že mu byla nevěrná, protože on je oblečený a ona svlečená, přistihl 
jí „inflagranti". Velice jí miloval, teď neví, co má dělat. 

18GF: To je nešťastná zoufalá matka, která našla svou dceru, která chtěla spáchat sebevraždu utopením. 
Věděla, že má dcera trápení, tušila to. Když šla dcera ven, šla za ní, ale na chvíli sejí ztratila z dohledu a 
přišla pozdě, našla jí v potoce. Ta dívka byla nešťastně zamilovaná, přišla do jiného stavu a samozřejmě otec 
toho dítěte se k tomu nepřiznal, postavil se k ní zády, ona zůstala na všechno sama, nemohla se svěřit ani 
kamarádce, ani matce ani tátovi. Dusila to neštěstí v sobě, nevěděla, jestli si to dítě má nechat, nebo jít na 
potrat a žít s tou vinou celý život. Pak se jednoho dne rozhodla, že než trápit sebe i svou matku, tak radši 
ukončí život svůj i toho dítěte. Její máma jí hrozně miluje, je z toho nešťastná, že jí nemůže pomoct. A teď 
bude žít s pocitem viny, že jí nedokázala pomoct. 

JANA 
1: No tak samozřejmě nějaký ten bezradný pohled. Mně připadá, že je někde povinně na nějaké hodině. Já 
myslím, že virtuóz z něj rozhodně nebude. Já myslím, že se na to vykašle, možná za nějakou dobu. 

3BM: No tak to jsou samý depresivní obrázky. Nevim, ona je opřená o nějakou stoličku, tady je něco jako 
nůžky. Nějaká deprese, zhroucení. No tak ono to může být nějaký neúspěch v zaměstnání, nebo podle 
oblečení spíš v rodině, takže je to spíš po nějaký hádce. Tak nějak. 

13MF: JM, no teda tak nevím, co bych na to řekla. On je nějakej zdrcenej nebo unavenej a ona je buď 
nemocná nebo mrtvá. Já fakt nevim u tohohle. Ono to vypadá, jako by jí takhle našel. Že se jí něco stalo. 
Kdyby byla nemocná, tak určitě něco dělá a nestojí tam. Určitě v tom nevidím agresi, že by to udělal on teda. 
Tak je fakt, že by ležela jinak, takhle leží klidně, uvolněná poloha. 

18GF: Jejda. Tohle to vypadá snad jako matka. Může to být i její sestra a i dcera. Vypadá to jako pás 
schodů. Určitě tam není nějaká hrůza, jen jí asi našla a kouká, co jí je, ono je vidět, že něco ano. Kdyby byla 
mrtvá, tak by měla jiný výraz, ta co jí drží. No tak vlastně že ještě neví, co jí je. 

KATKA 
1: Je, já jsem hrála na housle, když mi bylo asi 5 let. Je to smutný dítě, který si vůbec neví rady. Beznaděj, 
strach z rodičů a já tam vidím toho svého učitele, který mě dvakrát týdně třískal smyčcem a já to nikomu 
neřekla. Jsem z rodiny géniů v hudbě. To je všechno, takovej smutnej obrázek. 

3BM: Je tak to jsem já opilá u postele, ale cejtim naději, to mě napadlo a nic víc už tam. A děti nejsou 
doma. 

13MF: To je po souloži tohle. To neni vůbec, to je sexuální obrázek, nejenom proto, že ona je nahá. I kdyby 
byla přikrytá. A první, co mě napadlo, jak on si myslí, jak je dobrej, ale moc se mu to nepovedlo. 

I8GF: První co mě napadlo, to jsem já ta pod tou ženou a moje matka jak mi říká, proč jsem se zase napila 
a já nevim co jí na to mám říct, protože nerada lžu. Tak jsem zticha. Ale já v tom vidím naději, že to dobře 
dopadne. To už vím v téhle chvíli, že s dm budu bojovat. 
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LINDA 
1: Tady to vypadá, jako kdyby někdo toho chlapce nutil hrát a on trucuje, jako že nechce. On dumá, že to 
nezvládne, jako že ho k tomu někdo nutí. A nebo možná že by chtěl hrát, že by to chtěl umět, ale prostě mu 
to nejde. Jak je to položené na tom ubrusu, tak to vypadá že by chtěl, ale prostě to nejde. 

3BM: No tak to vypadá na ženskou. Tak ženská, která pláče, něco jí rozrušilo, no a tady něco leží na zemi, 
to vypadá jako klíče, aha tak to vypadá, že ona brečí a vypadá to, že někdo z toho bytu odešel, že jí přítel 
hodil klíče a nechce tam s ní už být. Jsou to vůbec klíče? Ono to taky vypadá jako břitva, může to být břitva? 
Jako by se pohádali a ona si chce něco udělat, protože to fakt vypadá jako břitva. 

13MF: Tady, počkejte chviličku, no ona je ono to vypadá, že ta slečna je nemocná a on prostě pláče. 
Hm...a nebo když by to bylo hodně smutný, tak vypadá jako že je.... že umřela. No že umřela a on je taky 
z toho smutnej. To je asi tak všechno. Kdyby vylejzal od ní, tak by nebyl oblečenej. A nebo .ne to ne. 

18GF: No tak to vypadá na dceru a matku. A vypadá to, že ona jí umírá v ruce. No že jí umírá v ruce. 
Kdyby jsme šly do detailů, že jí škrtí. Buďto že jí umírá v ruce, nebo jí chce uškrtit. Ten obličej tak vypadá, 
jako že je smutná. Nebo i vztek. A ta už padá do bezvědomí, tak to vypadá, že jí uškrtí. 

MARIE 
1: Prosím vás, to je malý kluk? Chlapec? No, vidím kluka, kterému je takových asi 10,12 let a před ním 
leží housle. Asi bude chodit na hudebku. Myslím, že je takový citlivý, jako přemýšlí, že ta hudba ho baví, 
jako to prožívá. Jako si myslím, že hudba jako vnitřní na toho kluka působí. Možná v budoucnosti z něj bude 
nějaký známý muzikant nebo skladatel. 

3BM: Na tom obrázku vidím úplnou beznaději, zoufalství, prohru. Ten člověk je úplně utahanej od všech 
těch problémů, od okolí. No je to zoufalství. 
- Jak to dopadne? 
- Si myslím, nic moc, myslím si že nikdo mu nepomůže, nikdo vedle něj, takový náznak. Je sám samotnej. 

13MF: No na tom obrázku vidím hroznou bolest. No ta ženská, co leží, asi je... no ne asi je nemocná a 
prožívá poslední chvilky svého žtvota. Ten muž se k ní otočil zády, nechce, aby viděla jeho bezmoc že 
nemůže jí jako pomoc. Takhle dává tu ruku, že je konec života. Nejde pryč, ale ví, že je opravdu beznaděj a 
zoufalství. 

18GF: No to skoro stejné jako na tom obrázku předtím. Když koukám na tu ženu, má v očích slzy není 
schopná té situaci pomoct, nic s tím nenadělá 
-Co se stalo? 
- Já si myslím, že se mu udělalo nějak zle, špatně, vůbec není vidět obličej. Ale ty oči žensky, to je prostě 
takové žalostné. Nem opilej No možná, nemůžu to posoudit, kdo to je... manžel nebo syn Ta ženská je 
taky ustaraná, utahaná. Nem to takovej její stav, jako že se mu jako udělalo špatně a ona se mu snaží pomoct 
Je ustaraná, že už to trvalo delší dobu. A stejně ona, i když má v obličeji žal, je vidět, že ho má ráda 

NINA 
1: Jo, on má housličky .Tak to je chlapeček kterei ci mwi,m - ,.x . , 

si myslí, že je to pro něj moc těžký úkol ale myslím s 5 ? d o h l h h by ^ a b y ^ h ° U S l e A on 
umět hrát. inysnmsi,zetodobre dopadne, že si je zamiluje a bude na ně 

3BM: Tak tady je žena, která je hrozně nešťastná nláče Tn ,nmo/i - •, 
zbraň, tak se o ní bojím, že si může ublížit. V y p a d a ' ™ zemi vedle ní leží nějaká 

- Myslíte, že si ublíží? 
- Myslim, si, že ne. 

13MF: Tohle by mohl být nějaký příběh třeba z Paříže kdv «p i™ m » , , 
už se oblíkl, je na odchodu a ona se cítí použitá. y p n š e l U S p o k o j l t s P r o s l i t u t k o u A on 

18GF: Tak tohle můžou být dvě přítelkyně Jedna cp řítí - , 
soucitně. Ví, že se trápí, akorát neví, jakTrná pomoa ^ 3 ^ 56 "a ni ** v e l m i 

- 107 -



OLGA 
1: Tak byl jednou jeden kluk a ten strašně nerad hrál na housle, ale rodiče po něm chtěli, aby hrál. Moc se 
jim to líbilo, ale on radši hrál s klukama fotbal, ale nechtěl rodiče zklamat, tak hrál. A když seděl sám doma 
v pokoji, tak takhle přemýšlel, co by mohl dělat jiného. Ten kluk nějako dobu hrál na housle, ale virtuóz se 
z něho nestal. Rodiče nebyli rádi, jeho to mrzelo, že rodiče zklamal, ale byl rád, že se z toho dostal. Když 
vyrostl, tak toho litoval, že tenkrát se na ty housle hrát nenaučil, ale to asi nebyl ten správný čas a začal na ně 
hrát jako dospělý, když sám chtěl. 

3BM: Jedna mladá dívka, bylo jí moc smutno, cítila se sama a když měla problémy a nevěděla kudy dál, tak 
si zalezla do pokoje a hrozně moc si přála, aby za ní někdo přišel. Ale bohužel se tak nestalo, nikdo šijí 
nevšímal a ona si v tom pokoji vytvořila takové malé království. O ničem s nikým nemluvila, tak okolí 
nevědělo nikdy, co jí je, a rodiče ani ostatní nevěděli. Ona jim vlastně nikdy nic neřekla a schovávala si to do 
toho svého království. 

13MF: Byl jednou jeden pár a ten měl jenom jednu takovou malou místnost, kde se sházel, protože ještě 
spolu nebydleli a neměli svůj byt. Tak chodili do jedné takové své místnosti, kde se schovávali před světem. 
Ten muž musel brzy vstávat ráno a protože spolu celou noc propovídali a promilovali, tak se vždycky už těšil 
na večer, že si spolu budou třeba jen povídat a číst a že mu to za to stálo i když byl hrozně unavenej a ráno se 
nemohl pořádně probrat. 

18GF: Jedna matka s dcerou si dlouho moc nerozuměli. Žili spíš vedle sebe, než spolu. Matka nikdy 
nedokázala s tou dcerou mluvit přímo o něčem, o jejích radostech a celý život toužila si s ní promluvit, ale 
nedokázala mluvit o tm, co vevnitř cítí, a ta dcera její až po čase zjistila, že ten první krok musí udělat ona 
sama. A tak se k tomu dlouho odhodlávala a jednoho dne to konečně přišlo a byly obě rády, že to stihly, že si 
popovídali o všem a ta matka byla ráda, že to ta dcera udělala, protože by to ona sama asi neudělala, 
neodhodlala, tak žili spolu a už spolu o všem mluvily. 

- 108 -



Příloha 3: Příběhy kontrolní skupiny 

AK ANNA 
1: Tak to je chlapec, který se učí již pátým rokem hrát na housle a právě cvičí sólový part na vánoční koncert. 
Už po několikáté se mu nepodařilo zahrát obtížné místo. Sedl si proto ke stolu a cítí se ublíženě. Přemýšlí, 
jestli nemá s hrou na housle definitivně skoncovat. Až se uklidní, vezme zase svoje housle a pokusí se 
obtížné místo přehrát znovu, tentokrát úspěšně. 

3BM: Na obrázku je mladý šestnáctiletý chlapec žijící také na přelomu století. Pochází z poměrně slušně 
postavené rodiny úředníka. Chlapec často na svých cestách do reálného gymnázia potkával vysokou, štíhlou 
a tajemně působící ženu, do které se platonicky zamiloval. Když se jí po půlročním tichém zbožňování 
jednou odvážil sledovat, zjistil, že se jedná o taneční sboristku v místním vyhlášeném šantánu. Po tomto 
zjištěním, vrátil se chlapec domů s pláčem a zhroutil se ve svém pokojíku na zem s myšlenkou, že život pro 
něj ztratil smysl. Ještě měsíc bude chlapec intenzivně truchlit, pak ale znovu vzplane pro nově příchozí 
spolužačku, která se mu zdá také velmi jemná a tajemná. 

13MF: Na obrázku je zoufalý muž, který v náhlém záchvatu žárlivosti uškrtil svou milenku. Muž se do své 
družky zamiloval zhruba před půl rokem, a to velmi prudce a vášnivě. Vztah byl vždy velmi živelný, 
prokládaný spoustou hádek a usmiřování. K tragédii došlo po té, kdy se žena vrátila domů až druhý den ráno. 
Navíc odmítala říci, kde a s kým byla. Muž zmítán výčitkami svědomí se půjde za chvíli udat na policii. 

18GF: Na obrázku je žena, která drží v náručí svou matku. Té se udělalo slabo, když si po dobré večeři 
odcházela odpočinout do svého pokoje. Naštěstí ji poté, co sejí podlomila kolena, zachytila její dcera, takže 
se neuhodila. Dcera se na svou matku dívá s velkou starostí, protože je již velmi stará a její zdravotní stav se 
pozvolna horší. 

BK BLANKA 
1: To je nešťastník, co dostal místo vzduchovky k narozeninám housle. Ale protože je hodnej, bude do houslí 
chodit. A bude dobrej. 

3BM: Opilá? Nešťastná? Zhroucená7 Přemýšlí o sebevraždě. 
- Jak to dopadne? 
- Neudělá to. 

13MF: Vražda? Nešťastná náhoda? Teď mu to došlo, přemýšlí, co udělat. 
- Udá se? 
- Nevím. V každém případě je zoufalý. 

18GF: Paní, která je obličejem k nám, vytírala, když do domu vešla paní, které se udělalo špatně. Je vysílená, 
hladová a těhotná s někým, kdo to neví, nebo je ženatý, nebo o tom nechce nic slyšet. Paní jí odvede do bytu 
a dá jí najíst. 
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CK CECÍLIE 
1: Takže, máma toho chlapce byla hipísačka, otec vědec. Oba svým způsobem nezvěstní. Matku viděl 
naposledy o Vánocích, přijela v barevném autě spolu s opáleným chlapíkem. Otec trávil noci bádáním v 
ústavu. Starala se o něj babička, ona byla jeho rodina. Nejradši na ní měl hádanky. Každý týden si pro něj 
připravila nějakou záhadu k řešení. Když mu dala první housle, nedivil se tomu. Bral to jako další 
veledůležitý úkol, který časem vyřeší. Stačilo se jen soustředit a přijít tomu na kloub. 

3BM: Patrik byl gay Tedy on ve skutečnosti gay nebyl, ale vždycky, když se opil, začal si to myslet. Ve 
svém nealkoholickém životě byl děvkař. Ale když do sebe naládoval několik piv nebo jakýkoli jiný alkohol, 
šel a sváděl chlapy. Jen ráno mu bylo zle. Doufal, že si nic nebude pamatovat, ale opak byl pravdou. 
Pamatoval si všechno, do nejmenších detailů. Takže se po takovém flámu nad ránem pozvracel a zbytek dne 
profňukal zhroucený na podlaze. 

13MF: Pro muže na obrázku je nejhorší, že je musí tu ženu ráno opustit. Má pocit, že opouští největší 
krásu, jakou je Bůh schopen stvořit. S ní měl pocit štěstí a slasti. Vídal ji jen občas, ani spolu nemluvili, 
nerozuměli si. Neměli společné zájmy, společnou minulost, zkrátka nic. Jen dokonalý sex. Tohle ráno si 
poprvé připustil, že to nemůže trvat věčně. Přemýšlí, kolikrát mu asi ještě dovolí přijít. Jednou, dvakrát? 
Zatočila se mu z té představy hlava. 

18GF: Danka a Janka byly lesbičky. Bydleli spolu na Smíchově. Právě tam je potkal Tom. Nechtělo se mu 
domů, tak ho vzaly k sobě. Zpočátku byla obrovská zábava. Obě byly hudebnice. Tom u nich často 
přespával. Všichni tři na jedné posteli. Vše se změnilo poté, co se Tom do Danky zamiloval řekl jí to. Strašně 
jí to trápilo. Neuvědomoval si, že likviduje jejich lásku. Jednou přicházel pozdě v noci do jejich bytu a viděl 
je na schodech. Danka plakala, měla rozmazaná líčidla. „Já ho miluju, skoro jako tebe, ale spát s ním 
nemůžu," vysvětlovala Jánce. Kdyby tehdy odešel, nic by se nestalo, ale on u nich strávil poslední noc. 
Rozešly se a už spolu nikdy nepromluvily. 

DK DANA 
1: Tohle mi připomíná, jak můj muž vždycky vyprávěl, že si vždycky říkal: „Ježiš pan učitel je už za 
dveřma." Tohle je vždycky na rodičích, jestli u toho udrží ty děti. Můj muž vždycky utíkal oknem pryč a 
maminka přivedla učitele do kuchyně a tam nikdo. A on čekal, až on odejde. 

3BM: Ty brďo, no nějaká nešťastná láska, to je jak naše Nika. Co to má? To je pistole nebo nějaká břitva, 
nějakej předmět k vzetí života, tam je nějakej problém, kterej chce vyřešit po svém. Jak to dopadne. .. Já si 
myslim, že tady ona brečela, až z toho usnula. Vzbudí se jak se říká ráno moudřejší večera a vše se v dobré 
obrátí. 

13MF: To je strašný, to zas samý takový jak bych řekla, působí nešťastně ty věci, že jo, že se tam odehrává 
něco nehezkýho. Ta tady leží hambatá, ten je z toho nešťastnej. Nějaký milenci. To vypadá, jako že jí uškrtil, 
teď si to uvědomil, nemůže se na ní podívat. Teď co udělá dál. Uteče do polí, mužský jsou takový slaboši na 
tohle sílu má, aby tady udělal něco nekalýho, ale pak zavře dveře a uteče. 

18GF: Je, co to je? No já nevím, to je jak nějaká maska. Nevím, jestli má nějakou masku .tady mám nějaký 
pocit, že je nějaká žárlivost. Vypadalo to nejdřív, že to je matka a dcera, aleje to nějaká žena, co nachytala 
nějakou sokyni u svýho bytu a dává jí něco na obličej, jí asi dusí. Je spokojená, že sejí asi pomstila, zároveň 
smutná, ale zároveň vzala právo do svých rukou a je ráda, že to udělala. Vypadá to, že tady někdo někoho 
dusí. 
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EK EVA 
1: No tak co. Jak to mám stylizovat? Chlapcc má cvičit hru na housle, chvíli trénuje,ale dlouho ho to 
nebaví, zavře oči a sní. Představuje si cestu o prázdninách k moři. To stačí,ne? 
Mč nic krásnýho, chytrýho nenapadne, báseň z toho nebude. 

3BM: To vůbec člověk neví, jestli je to dospělák nebo dítě. Jo to je pistole tady na zemi. Tak žena se 
pohádala se svým přítelem, zdá se jí, že její životní situace je neřešitelná. V duchu koketuje i se sebevraždou, 
ale uvědomuje si, že to nemůže udělat. 

13MF: To už vypadá na nějakou. No, že mladík šel s milovanou dívkou do bytu, vyžadoval na ní sexuální 
styk a on jí uškrtil nechtě a teď si uvědomil, jak to zpackal. Půjde se udat, na nic jinýho nevypadá. 

18GF: To je zvláštní, co to je za chlad. Nebo, zas mi připomíná scény odsud. Žena zachytí svoji starou 
matku, která při cestě ze schodů zakolísala a upadla na zábradlí. A co si tak říká? Že už by chtěla mít svatej 
pokoj a nemusela se o ní starat, ale přitom jí má ráda. 

FK FANY 
1: Tak to je chlapec, co se učí doma do školy, do první třídy na hudební výchovu. Má před sebou knížku, 
ze které se učí noty. Už je hodně pozdě večer a je moc unavený. 

3BM: Žena u postele je velmi nešťastná. Právě se dozvěděla o nemoci svého partnera a nechce mu dát nic 
najevo. V soukromí svého pokoje si ale lehá u postele na zem a pláče. Za chvíli ale vstane a pokusí se se na 
přítele opět usmívat. 

13MF: Muž na obrázku se díval na ženu, která zde leží v posteli. Nyní si zakrývá oči. Zdá se mi, že ta žena 
je mrtvá. Byla nemocná nebo zraněná a nyní zemřela. Muž je její přítel a nyní pláče nad smrtí té ženy. 

18GF: Žena na obrázku se ustaraně dívá do tváře pacienta, o kterého se stará. Nerozumím moc tomu, proč 
jsou tu ty schody. Ten člověk na mě působí spíš jako by měl na sobě pyžamo a byl nemocný. Žena, která se o 
něj stará, je znepokojená a dotekem ruky mu kontroluje puls. 

GK GITA 
1: Tady je ňákej chlapeček, kterej asi musí hrát na housle, že mu to nařídili. Nechce se mu do toho, je z toho 
smutnej, radši by šel ven. Nakonec si je vezme a bude hrát. Kdo mu to nařídil. .. no tak asi rodiče. Ale 
myslím si, že to je k jeho dobru, že bude hrát, má na to. 

3BM: Já ani nepoznám, jestli je to kluk nebo holka, snad holka. Jěžiš a tady je snad pistol. Je nějaká 
nešťastná, skoro by sejí chtělo skoncovat se životem, ale neudělá to. Z toho držení těla, je pasivní, nemá na 
to odvahu. 
- Proč je nešťastná? 
- Myslím, že je sama. 

13MF: To vypadá, že je mrtvá. No kdybych předtím neřešila toho utopence, tak bych zase řekla, že je to 
někdo, kdo si vzal život, ale to bych byla moc dramatická. Tohle vypadá dokonce, že on jí zamordoval a teď 
je z toho nešťastnej. Uškrtil jí v pohnutí mysli a teď je z toho nešťastnej. Vypadá to, že půjde volat na 
policajty a práskne se. Já myslím, že jí přišel na nevěru. 

18GF: Já nevim, to je dítě na tom obrázku? To je zlobivá holka, sjela dolů po zábradlí, maminka jí jen tak 
tak chytla a teď jí to vyčítá. 
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HK HANA 
1: Ten kluk musí plnit úkol do školy, ale vůbec mu to nejde. Nemůže to vyřešit a má strach, že dostane 
špatnou známku. Také se nemůže zeptat rodičů, protože ti nemají vzdělání. Jeho otec vůbec nesouhlasí s tím, 
aby studoval. Otec je dělník a jakoukoliv práci, která se nedělá rukama, nepovažuje za práci na úrovni. 
Všechno co je v učebnicích jsou jenom kecy. Proto si chlapec musí poradit sám a je z toho nešťastný. Bojí se 
jít zítra do školy. 

3BM: Zena na obrázku je úplně nešťastná, protože je sama a rozešel se s ní přítel. Pláče na posteli a neví, co 
má dělat. Za chvíli dorazí její kamarádka, která ji tu najde a bude ji utěšovat. Společně potom budou probírat 
všechny vztahy, které měly, ale žena na obrázku se pořád bude cítit nešťastná a strašně osamělá. Pořád 
uvažuje o tom, kde se stala chyba. Nakonec u ní kamarádka přespí, aby se necítila tak sama a večer se budou 
dívat na seriály. 

13MF: Muž na obrázku je vyděšený a nešťastný. Našel svoji ženu doma mrtvou, spáchala sebevraždu. 
Věděl, že již dlouhou dobu byla depresivní a brala léky, a teď vůbec neví, co má dělat. Zakývá si obličej a 
ještě ani nikoho nezavolal. Všechno mu připadá tak nereálné a jako v jiném světě, nemůže uvěřit, že je to 
pravda. Po chvíli vezme do ruky telefon a zavolá záchranku. Ta doba, než záchranka přijede, mu připadá jako 
věčnost. 

18GF: Matka na obrázku drží svého postřeleného syna. Je válka a její syn umírá. Při povstání byl postřelen a 
ona se o něj starala, teď to ale nevypadá dobře. Matka ho zvedá, aby se mohl lépe nadechnout, je ale celá 
úzkostná a má strach. Nemůže dát syna do nemocnice, protože by ho objevilo gestapo. O syna se stará jen 
jejich známý lékař a matka má strach, že to nebude stačit. Celou noc bude sedět u jeho postele a bude na něj 
dohlížet, dokud mu nebude lip. 

IK IVA 
1: Tak tohle je nějaký kluk, který sedí po škole. Učitelka mu dala zbytečný úkol. On se teď cítí nevinný a 
ukřivděný. 

3BM: Žena, která se právě dozvěděla o úmrtí někoho blízkého, nemůže tomu uvěřit, situaci zpracovat. 

13MF: Muž znásilnil ženu, snaží se co nejrychleji obléci a zdrhnout. Nic dál k tomu nevymyslím. 
-Co bude dál? 
- Zdrhne. 

18GF: Žena se snaží vzkřísit své dítě, které právě prodělalo epileptický záchvat. Dopadne to dobře. Vzkřísí 
ho. Není to poprvé. 
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JKJANA 
1: Tak chlapečkovi se chce spát. Včera večer se díval moc dlouho na televizi, bohatě poobědval, všechnu 
krev v žaludku, neudrží oči otevřené. Chodí někam na hudebku, do hodiny, kde hraje víc dětí najednou. Čeká 
až na něj dojde řada, klimbá. 

3BM: Mně přijde jako osoba, které je špatně fyzicky, možná i psychicky, spíš fyzicky. Zvrací, třeba má 
nějakou virózu, jako když se opírá o vanu v koupelně. 

13MF: Ta žena leží hodně nepřirozeně. Vypadá trošku jako by byla mrtvá. Myslím si, že moc žen nespí 
v této poloze. Jakoby tam bydlel jen jeden člověk. Předpokládám, že asi ta žena. Podle toho, že je tam 
jednoduchá postel. Muž vypadá rozespale, asi musí do práce, protírá si oči. Bude muset jít do práce, nechce 
se mu. 
- žena je tedy živá? 
- Asi jo. V tom, co si představuji já. Ale nepřirozeně leží, rozhodně z ní nemám pocit, že by přirozeně spala. 
Možná kouká do stropu, něco mu vyčítá, třeba o něčem diskutují. Nemyslím, že to musí být něco vyloženě 
závažného. Atmosféru to má mírné nepohody, napětí. 

18GF: To je vyloženě smutné. Vypadá to jako loučení. Myslím, že to jsou třeba dvě ženy, které se loučí. 
Situace vypadá jako napjatě. Třeba se loučí z nějakého závažného důvodu, nebo na dlouhou dobu. Je 
zvláštní, že ta druhá osoba má takovou zvláštní pozici. Je nižší, tak jako leží, možná je o hodně starší. 
Koukám, jak jí tak zvláštně drží pod krkem. To by koneckonců mohla být chyba malíře. 

KK KATKA 
1: Takže kluk a housle. Nevím, jestli se mu ty housle nezničily a on teď z toho má těžkou hlavu. Nevidím 
mu úplně do obličeje, ta pravá ruka tam je tak, že mu nejsou úplně vidět prsty. Má před sebou bílý papír, není 
vidět, jestli jsou to noty, takže by to bylo tak, že se to nestihl naučit. Jestli šlo o to, že se měl něco naučit, tak 
to dobře dopadne. Přijde mi, že přemýšlí. Teď nevím, jestli to je nuda, nebo že má takhle hlavu, že je 
otrávený, nebo smutný, jedno z toho. Teď nevím, jestli to je kvalitou obrázku, jak má něco tady u té pusy, 
jestli nedostal facku, že ho někdo do těch houslí nutí, že hrát musí. 

3BM: Takže vidím to jako člověka kterému je buď hodně špatně, padnul na nejbližší lavičku, nebo má 
kocovinu, padnul na nejbližší lavičku, nebo tady dole má nůž, zase může to být barva, ale jako by měl 
poraněnou nohu, působí na mě, že je mu zle, slabě, ohroženě, bezmocně, připadá mi to jako žena. 
- Co bude dál? 
- Nad tím už jsem taky přemýšlela. Působí pesimisticky. Jestli je ten člověk nešťastný, opilý, tak to může 
dopadnout dobře, ale jestli je tady dole nůž, tak je to zlý. Že to prostě dobře nedopadne, že se ten člověk sám 
nezvedne. 

13MF: Mně to přijde jako vražda. Žena, evidentně nahá, leží, něčím přikrytá, muž stojí, pravou rukou si 
přikrývá oči a ta druhá ruka je jako odtažená od těla, jakoby se nechtěl dotknout oblečení, buď si otírá pot, 
slzy. A mám pocit J a k o by nebyly pár, že ta postel tý ženský je pro jednoho člověka. Je to třeba vražda ze 
žárlivosti, přijde mi to jako by to byl byt té ženy, že ona tam bydlí sama. Napadlo mě první, když jsem nad 
tím přemýšlela, že se zhroutí a zůstane tam. Nebo je ještě jedna varianta, že ona mohla umřít, nebo ji našel 
mrtvou. Ale zase si myslim, že to první mi přijde nejvýstižnější, tak bych to tak nechala. 

18GF: Jsou nějak depresivní ty postavy. Jako by jedna žena podpírala druhou, jí chytala, podpírala jí pod 
rameny., vypadá bezvládně, ruce má spuštěný podél těla nebrání se, ale mě se to jeví hrozně smíšený,. 
Jakoby na druhý pohled jsem v těch očích té druhé, co jí podpírá, viděla určitou zlost a určité napětí. Jak 
kdyby ona sama jí nějak ubližovala nebo chtěla ublížit. Ale myslim si, že to není napětí ani zlost, ale přijde 
mi to jako beznaděj, má smutné oči, ale je silná. 
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LK LINDA 
1: Takže, chlapec trénoval hru na housle, ale nešlo mu to a asi ho to ani nebaví tak s tim praštil a teď trucuje. 

3BM: Tahle žena je hodně zoufalá. Asi jí někdo umřel, nebojí někdo opustil. Vybrečí se a bude jí lip. 

13MF: Takže ten muž zavraždil svojí milenku, protože po něm chtěla, aby se rozvedl. Je z toho trochu 
zmatený, nešťastný, ale zároveň se mu ulevilo. Neví, co má teď udělat. 

18GF: Žena je naštvaná. Kárá svojí služku za to, že jí přistihla, jak jí prohrabává soukromé věci. Služka se 
bojí, že jí vyhodí, nebo že jí žena dokonce ublíží. 

MK MARIE 
1: To je chlapec, který místo aby se učil matematiku, jak mu rodiče nařídili, prohlíží si obrázek krásné slečny 
a po telefonu si o ní povídá se svým spolužákem. 

3BM: Dívka na obrázku si vzala drogu a teď má slabost. Má vertigo a droga pomalu začíná působit. Za 
chvíli vstane a vyrazí do města. 

13MF: Muž stojí před postelí své opilé ženy a pláče. Nedokáže ani cítit vztek, jen lítost. Jeho žena pije 
pravidelně a často ji nachází takto doma. 

18GF: Žena ošetřuje zraněného muže. Pravděpodobně je to její syn, který je nemocný, a ona ho podpírá a 
sahá mu na krk kvůli horečce. 

NK NINA 
1: Takže tenhle chlapec si celé odpoledne hrál venku se svými kamarády. Dováděli a skotačili. Když 
v podvečer přišel domů, příjemně unavený a veselý, zasedl k domácím úkolům. Než však stačil přečíst 
zadání, padla na něj únava z celého dne a nad knihami usnul. 

3BM: Děvčeti se zaběhlo koťátko a celý den se ještě neukázalo doma. Děvče už pomalu ztrácí naději, že kotě 
najde cestu zpět k domovu, a propadá smutku a pláči.... Stačí to takhle? 

13MF: Tohle je teda hodně dramatické Takže...Z hotelového pokoje se již druhý den ozývala jen hudba 
z rádia a nikdo z něj nevycházel. Na dveřích stále vyselo „nerušit". Pokojské se to zdálo divné, tak nejprve 
bušila na dveře, ale nikdo neotvíral. Tak poprosila kolegu, aby se tam s ní zašel podívat. Otevřeli dveře a 
k jejich zděšení viděli bezvládně ležet tělo mladé ženy na posteli. Muž k ní hned přiskočil a snažil se 
nahmatat puls, ale bylo to marné. Tělo bylo bezvládné a až děsivě studené. U postele jen našli prázdnou 
lahvičku od léků a krátký dopis na rozloučenou. 

18GF: Tak žena našla svou matku ležet pod schody. Zvedla ji a starostlivě se dívá, jestli není zraněná po 
pádu. Matka omdlela a nebylo to poprvé. Naštěstí nespadla ze schodů, ale až pod nimi. 
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OK OLGA 
1: Kluk s houslema, chlapec s houslema. Sedí tam kluk, po kterým někdo chce, aby se naučil hrát na housle 
a prostě má pocit, on se necejtí, že by se na to mohl naučit hrát. Ne že by nechtěl, ale prosté je to nad 
jeho síly. Jak to dopadne? Bude chtít toho někoho, kdo to po něm chce, nezklamat, takže sc bude snažit učit 
se hrát, a mysli si, že ani sainotnýho ho to nebude naplňovat. Ani s tim nebude šťastnej. 

3BM: Co to je, to je pistole? To neřikam, to neni pistole.To vypadá spíš jako klíče. To jc nčkdo, kdo právě 
přibčh domů, hodil vedle sebe klíče, protože se dozvěděl nějakou strašně špatnou zprávu Někdo, kdo to 
právě čerstvě vi, teď se vybrečl z tolio úplnč nejvčtšlho zoufalství. Zklamání, zoufalství, bezmoc. Takovej 
úplně utrápenej člověk. 
- Co se asi tedy mohlo stát? 
- Nemyslím, si, Že by nějaká tragédie. Nčjaký zklamání od někoho, od koho dost čekal. Myslím si, že se za 
chvíli zvedne, srovná sc /. toho nejvčtšlho šoku a začne nad Um přcmcjšlet, proč se to stalo, kdo na tom má 
vinu. 

13MF; Rozešel sc s ní a ona ho chtčla zpátky, ale nic 11a nčj už neplatilo Tak ho chtěla postrašit 
sebevraždou, bohužel přišel pozdč, už jí nezachránil. Má pocit strašné viny a vi. že se s tímhle hned tak 
nevyrovná. 

18GF: Domovnice našla při úklidu domu na schodech paní v bezvědomí. Když sej i dotkla, paní se probrala 
a svěřila se, že jc těhotná a na ulici seji udělalo špatnč, tak si chtčla odpočinout na schodech v chládku domu. 
Zavolala manželovi a ten si jí za chvíli vyzvedne. Oba se moc těší na miminko. 

ústřední knih.PeHf \iur 
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