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I. Teoretické základy SCORS 

 

Teorie objektních vztahů 
Než přistoupíme k definici objektních vztahů, je zapotřebí vysvětlit pojem objekt. 

Zatímco freudiáni objekt pojímají jako to, co vyžaduje subjekt, aby dosáhl pudové 

satisfakce, u egopsychologoů jsou objekty téměř vždy osoby, části osob nebo symboly 

osob či jejich částí, ke kterým se subjekt vztahuje. Objekt je vnitřní obraz sebe a druhých, 

ale i subjektivní reprezentace interakcí jedince s ostatními lidmi. Jedná se o relativně stálou 

představu, která řídí vztah mezi vnitřním a vnějším světem (Teglasi, 2001, s. 161).  

Teorie objektních vztahů je souborem idejí egopsychologického období, které 

v psychoanalýze panovalo od roku 1939, kdy zemřel S. Freud, až do začátku 80. let1.  

Greenberg a Mitchell (1983, s. 14) za jednotící charakteristiku těchto idejí považují 

skutečnost, že se zabývají zkoumáním vztahu mezi skutečnými, vnějšími lidmi a jejich 

vnitřními obrazy. Teorie objektních vztahů se tak odchylují od Freudova pojetí pudů, 

neboť klíčovou roli v procesu formování osobnosti připisují vrozené touze vztahovat se 

k druhým lidem -  objektům. V oblasti patologie se zájem přívrženců teorie objektních 

vztahů soustředí zejména na hraniční poruchy, psychózy a narcistické poruchy. Velký 

rozvoj zažívá vývojová teorie, která čerpá z pozorovatelských studií kojenců, malých dětí a 

jejich interakce s pečující osobou.  

Ohniskem teorie objektních vztahů v psychoanalýze jsou mentální reprezentace 

objektu (tzv. objektní reprezentace). Objektní reprezentace jsou vědomé i nevědomé 

afektivně nabité obrazy Self2, druhých a vztahů mezi Self a druhými. Objektní 

reprezentace se odvozují od interpersonálních zkušeností, ale také od obav, strachů a 

fantazií o těchto zkušenostech. Na základě rozsáhlých klinických pozorování se 

předpokládá, že kvalita „objektního světa“ (Jacobson, 1964), tj. totalita sociálních 

                                                 
1  V roce 1937 vychází Ego psychologie a problém adaptace H. Hartmann, na jehož teoretické práce 

navazují badatelé realizující dětské pozorovatelské studie, např. A. Freudová, M. Mahlerová, R. Spitz, D. 
Rapaport. V polovině 60. let vznikla moderní egopsychologie, neboli psychoanalytická vývojová 
psychologie (Nerad et al., 1989, s. 19-20). 

2  Self je podobně jako ego hypotetický konstrukt. Jde o vnitřní definici jedince, vnitřní reprezentaci vlastní 
osoby. Self je základní a organizující perspektiva pro zpracování a interpretaci interpersonálních zážitků. 
Jedná se o vnímané, reflektované, poznávané já, protějšek aktivního poznávajícícho já (Hartl, 2004, s. 
238). Současná literatura hovoří o Self jako o mentální reprezentaci sebe, neodlišující se v podstatě od 
jiných mentálních reprezentací, které má člověk ohledně jiných myšlenek, objektů a událostí. Self je 
pojem, ne nepodobný jiným pojmům, který je uložen v paměti jako struktura znalostí, ne nepodobná 
jiným znalostním strukturám“ (Kihlstrom a Cantor, 1984, cit dle Říčan, 2010, s. 192)  Zakladatel 
psychologie Self H. Kohut definuje Self jako centrum psychologického univerza. Koheze Self je základní 
složkou duševního zdraví (Plháková, 2006, s. 186). Bytostné Já (něm. Selbst, angl. Self, lat. Ipse) 
označuje v analytické psychologii C. G. Junga označuje archetyp psychické celosti a středu, nadřazený 
organizující princip psychického jáství. Self u Junga se liší od konceptu Self u psychoanalytiků. Stern 
Self považuje za jediné od jiných odlišené tělo, autora akcí a tvůrce záměrů.  
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reprezentací, je centrální charakteristikou struktury osobnosti a zásadně ovlivňuje 

interpersonální fungování (Westen, 2002, s. 12).  

Koncept objektních vztahů byl poprvé postulován M. Kleinovou. Ta předpokládala, 

že skutečný vztah se stává intrapsychickou strukturou, která umožní jedinci, aby se cítil 

připoután k druhým lidem, i když tito lidé nejsou fyzicky přítomní (Klein, 1932, cit. dle 

Tegalsiová, 2001, s. 161). Ačkoliv jsou objektní vztahy mnohdy považovány za jednotný 

fenomén, který lze popsat buď jako vývojově zralý či nezralý, ve skutečnosti objektní 

vztahy plní více funkcí a zahrnují několik struktur . Součástí objektních vztahů je 

způsob, jakým jsou reprezentováni lidé v interpersonálních vztazích, interpersonální přání, 

prožitky a konflikty, dále způsoby, jakými se připisují příčiny chování druhých lidí, ale i 

kapacita k emočnímu vkladu do vztahů atp. Teorie objektních vztahů je jedním 

z nejpropracovanějších modelů, vysvětlujících vývoj a dynamiku osobnostní struktury. 

Objektní vztahy zásadně ovlivňují vývoj sebepojetí, předurčují strukturu vnitřního 

mentálního světa dítěte, určuje stereotypy v chování a prožívání, reakce na zátěž, adaptaci 

na změny a navazování vztahů. Objektní vztahy jsou součástí motivačního systému – 

motivují jedince tak, jak jej předtím motivovaly vnější vztahy (Teglasi, 2001, s. 161). 

Detekcí objektních vztahů vytváříme mapu vnitřního světa vztahů člověka (Teglasi, 2001, 

s. 161). 

Teorie objektních vztahů zdůrazňují důležitost raných vývojových etap a minulých 

interpersonálních interakcí, především dyadických vztahů s matkou. Význam teorie 

objektních vztahů spočívá v předpokladu, že jedinec se vztahuje k druhým lidem podle 

svých vnitřních vzorců, vzniklých na základě dřívější zkušenosti ze vztahu k druhým. 

Koncept objektních vztahů se tím podobá teorii schémat. Objektní vztahy, tak jako všechna 

schémata, vytváří endopsychické struktury, které mají vliv na adjustaci, autoregulaci. 

Zastánci diskutované teorie spatřují příčinu problematického způsobu myšlení, cítění a 

motivace právě v patologických objektních vztazích (Teglasi, 2001, s. 20).  

Pragmatická definice teorie objektních vztahů (Targetová a Fonagy 2005, s. 120; 

Nerad et al., 1989, s. 19-20; Plháková, 1998, s. 19-21) praví, že jde o specifické přístupy:  

a)  londýnské školy M. Kleinové (W. R. Bion, R. Money-Kyrl),  

b)  britské školy nezávislé psychoanalýzy, (D. Winnicott, M. Balint, ale i R. D. 

Fairbairn a J. Bowlby) 3 

c)  teoretiků, kteří se pokoušeli začlenit ideje těchto škol do vlastní vývojové teorie 

(např. psychologie Self H. Kohuta nebo přívrženec americké školy objektních 

vztahů O. Kernberg)  

 

                                                 
3 Tato skupina se alternativně označuje jako Nezávislí či Britská střední skupina (British Middle Group), a 

to proto, že měli své místo někde mezi kleiniány a přívrženci A. Freudové, která se svými názory 
přibližuje americké egopsychologii.  
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Mezi teoretická východiska, z nichž čerpal inspiraci D. Westen, patří spíše evropská 

větev objektních vztahů, reprezentovaná britskou školou. Jmenovitě čerpá z prací M. 

Klein, R. D. Fairbirna a D. Winnicota. Odvolává se však i na O. Kernberga, a to s ohledem 

na možnost diferencovat s pomocí SCORS jednotlivce s hraniční poruchou osobnosti od 

normální populace.  

 

 

Sociální kognice 
Sociální kognice (také sociální poznávání) je od 80. let 20. století plodnou oblastí 

studia sociálně-kognitivní psychologie. Poznatky sociálně-kognitivního výzkumu, který 

integruje poznatky behaviorismu a od něj odvozené teorie sociálního učení na straně jedné 

a poznatky kognitivní psychologie na straně druhé postupně, čerpá i psychologie osobnosti 

(Bandura, 1986; Cantor & Kihlstrom, 1982, 1986).  

„Sociální poznávání se zabývá studiem mentálních reprezentací, které si jedinec 

utváří o sociální realitě (o lidech, skupinách, vztazích apod.), jakož i procesů zpracování 

sociálních informací (pozornost, paměť, usuzování) uskutečňujících se při poznávání 

sociálních jevů“ (Baumgartner in Výrost a Slaměník, 2008, s. 195). Jde o interpersonální  

poznávání, které je ovlivněné individuálními zkušenostmi. Vedle percepčních procesů jsou 

důležitou součástí sociálního poznávání tzv. atribu ční procesy. Ty se zabývají otázkou, 

jak lidé v každodenním životě určují příčinnost chování, a to jak svému, tak i chování 

ostatních, popř. nepersonálním jevům ve svém sociálním prostředí. Atribuce umožňují 

lidem chápání světa a také jeho kontrolu. V jazyce Westenova SCORS atribuční procesy 

souvisí s dimenzí, která popisuje porozumění sociální kauzalitě. Sociálně kognitivističtí 

vědci pozornost dále věnují reprezentacím Self a individuálním rozdílům v jejich 

komplexnosti. Narozdíl od teorie objektních vztahů ohniskem zájmu sociálně 

kognitivistických badatelů nejsou otázky motivace – při zkoumání distorzí 

v interpersonálním poznávání zaujímají spíše kognitivistický přístup. Ten souvisí s pojetím  

lidského jedince jako „vědce“, který se řídí intuicí, „skrblí“ nové poznatky, má omezenou 

kapacitu pro zpracovávání informací (Fiske & Taylor, 1984 cit. dle Westen, 1991, s. 449) a 

jeho mentální procesy by se daly přirovnat k fungování počítače.  

Zájem sociálních kognitivistů se soustředí také na popis schémat, která používáme 

při zpracovávání informací. Tato schémata jsou obvykle konceptualizována jako 

hierarchicky organizované struktury s nadřazenými kategoriemi, podřazenými kategoriemi 

a jednotlivými příklady shromážděnými v rámci daného schématu. Vliv schémat na 

sociální percepci, paměť a kognici byl dokumentován v mnohých studiích, které např. 

ukázaly, že pokud je subjektu udělena nějaká nálepka (jako např. knihovník nebo lesba) 

ještě předtím, než je osobnost popsána, jedinec informace o této osobě kóduje v kontextu 

aktivovaného schématu. Koncept schématu v sociálně-kognitivní psychologii je téměř 

stejný jako koncept objektních reprezentací v psychoanalýze, a to jak ve své užitečnosti, 
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tak i definiční nejednoznačnosti. S tímto tvrzním se ztotožňuje také Šípek (2000, s. 13), 

který uvádí, že s konceptem mentální reprezentace světa v egopsychologii4 se setkáváme i 

v kognitivní psychologii. Na nejobecnější úrovni se mentální reprezentací rozumí 

informace, jež zastupuje v mysli určitý aspekt vnitřního či vnějšího světa. S touto 

informací je možné dále operovat lépe než se světem samotným. Na základě těchto operací 

organismus konstruuje model světa, ve kterém se pohybuje. Oba přístupy uvádí, že tyto 

reprezentace („vnitřní svět“) se tvoří během našeho vývoje jako subjektivní obraz nesoucí 

informace faktografické, vztahové, emoční atp. Výsledkem ustavení mentálních 

reprezentací je schopnost vnímat hranice sebe a světa, orientovat se ve světě, pociťovat 

základní jistotu a důvěru. Je to základ naší „jáské“ struktury (Ibid.).  

 

 

Teorie schémat 
Pojem schéma byl do psychologie zaveden F. Bartlettem, pracovali s ním také 

gestaltisté a patně nejvíc ho proslavilo dílo J. Piageta, soustředěné na kognitivní vývoj. 

Teorii schémat je možné aplikovat nejen, uvažujeme-li o kognitivním vývoji, ale také 

v kontextu sociálního poznávání.  

Schémata jsou uspořádané soubory informací, které jsou uložené v paměti 

(Baumgartner in Výrost a Slaměník, 2008, s. 190). Přesněji se jedná o mentální struktury 

utvářené vnitřními reprezentacemi minulých zkušeností, které zjednodušují a 

organizují poznatky a pomáhají nám interpretovat nové zkušenosti. Vznik a vývoj 

schémat, stejně tak jako jejich vyvolání z paměti, je procesem neuvědomovaným (Cantor 

1984; Taylor & Crocker, 1981 cit. dle Teglasi, 2001, s. 4). Teorie schémat integruje 

poznatky o percepčních, kognitivních a paměťových procesech, ale i o chování, prožívání a 

působení zpětné vazby. Nabízí tak různé perspektivy pro porozumění osobnosti. 

Myšlenková schémata umožňují porovnávat aktuální informaci s tím, co už víme 

z předchozí zkušenosti. Percepce současných zkušeností jimi může být ovlivněna 

způsobem adaptivním i maladaptivním. Mentální struktury, které věrně odráží realitu, 

zvyšují schopnost identifikovat vjemy, organizovat je do smysluplných jednotek, doplnit 

chybějící informace a navrhnout postup pro vyhledávání nových potřebných informací.  

Z uvedeného je patrné, že teorie schémat je nejen analogií objektních vztahů. Vedle 

toho lze teorii schémat považovat za elaboraci projektivní hypotézy, neboť v interpretaci 

aktuálně působících podnětů oba koncepty zdůrazňují roli dříve organizovaných 

mentálních „sad“. S organizací vstupujících dat, resp. úpravou vnímaných jevů 

preferováním takových podnětů, které umožňují zachovat rovnováhu v systému mentálních 

reprezentací, projekci spojuje také Šípek (2000, s. 13-14). Jak uvádí, v udržování této 

                                                 
4  Egopsychologické období v historii psychoanalýzy navazuje na klasické období (1923 – 1939) a v jistém 

smyslu tak egopsychologie zastřešuje několik psychoanalytických proudů, včetně teorie objektních 
vztahů, kterým je společný důraz na vztahy s lidmi a odklon od pudové teorie.  
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rovnováhy hrají roli apercepce či naučená schémata percepce i struktury mentálních 

reprezentací, které působí jako informační filtr. Způsobují totiž, že vnímáme jen ty části 

informace, které buď korespondují se stavem reprezentací, nebo tvoří žádoucí napětí.  

Abychom lépe porozuměli, jaký je vztah teorie schémat a projektivní hypotézy, je 

třeba charakterizovat dva typy struktur vědění, které organizují lidskou zkušenost. Jedna 

z těchto struktur je na subjektu nezávislá, druhá je naopak pro daného jedince unikátní. 

Příkladem schéma, které organizuje lidskou zkušenost nezávisle na osobní zkušenosti a je 

přístupné veřejné verifikaci, je vzorec pro výpočet obvodu kružnice, ale také tzv. scénáře. 

Scénáře představují schémata vztahující se k událostem, jež lze charakterizovat sekvencí 

typických aktivit, činností. Řídí chování v takových situacích, jako je např. návštěva 

zubaře nebo objednávání jídla v restauraci. Scénáře jsou sdílené všemi jednotlivci v dané 

kultuře. Vedle scénářů existují ještě osobní schémata, resp. specifické vzorce předpokladů 

o sobě samém, světě a vztazích, které si každý jedinec vytváří na základě individuální 

zkušenosti. Osobní schémata jsou odolná vůči změně a mají tendenci organizovat a 

modifikovat nové zkušenosti tak, aby vyhovovaly již existujícím strukturám informací. 

Jedná se o idiosynkratické reprezentace, jejichž vývoj je ovlivněn individuálními rozdíly 

formujícími transakce s prostředím i jejich interpretaci.  

TAT funguje na principu aktivace myšlenkových schémat. Jedincovy strategie, jak 

propojit podněty obsažené na tabulích TAT a jak zorganizovat odpovědi, jsou analogické 

způsobu, jakým jedinec využívá dříve získané znalosti, když se adaptuje na nové, stresující 

nebo nejednoznačné situace. Teorie schémat předpokládá, že úspěšné přizpůsobení se 

neznámým situacím vyžaduje koordinaci toho, co člověk aktuálně „vnímá“, s tím, co „ví“ 

z předchozích zkušeností.  

O existenci neuvědomovaného schématu interpersonálního chování, které bylo 

naučeno dříve v kontaktu s důležitými osobami a které se aplikuje na osoby současného 

života, nepřímo hovořil i C. G. Jung: „Při praktické analýze se ukázalo, že nevědomé 

obsahy zprvu vždy vystupují jako projikované na objektivní obsahy a vztahy“ (Jung, 1998, 

s. 167). Tímto Jung zdůrazňuje také to, že projekce je obecným psychologickým 

mechanismem přenášení subjektivních obsahů jakéhokoliv druhu na objekt (Šípek, 2000, s. 

11). 
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II. Injek ční užívání drog a jeho zdravotní důsledky 
Problémové užívání drog je spojeno především s intravenózní aplikací, která je vůbec 

nejrizikovějším způsobem užívání drog. Dochází při ní k vpravení drogy včetně jejích 

nežádoucích příměsí a mikroorganismů přímo do krevního řečiště a riziko vzniku 

infekčního onemocnění se tak několikanásobně zvyšuje. V ČR se injekčně užívá především 

pervitin, heroin, Subutex, ale i benzodiazepiny. Lze setkat i s injekčním užíváním 

rozdrcených tablet Alnagonu®, Rohypnolu® či jiných medikamnetů. Podle Výroční zprávy 

o stavu ve věcech drog v ČR bylo v roce 2010 mezi problémovými uživateli celkem cca 

37,2 tis. injekčních uživatelů drog. Mezi uživateli heroinu a pervitinu v registru žádostí o 

léčbu spojenou s užíváním drog tvoří injekční uživatelé drog cca 80% (Mravčík et al., 

2011, s. 73).  

Injekční užívání drog, resp. sdílení kontaminovaných injekčních stříkaček a 

parafernálií, je společným jmenovatelem pro výskyt vážných zdravotních poškození. Těmi 

je nákaza HIV/AIDS, žloutenkou typu B a C, tuberkulózou a bakteriální endokartitidou5. 

„Onemocnění, která může uživatel drog získat, mohou být v konečném důsledku 

vážnějším problémem, než je sama drogová závislost“ (Minařík & Hobstová in Kalina, 

2003a, s. 224). U hepatitidy typu B je podíl nakažených při injekční aplikaci pouze 15%, 

častější je přenos sexuálním stykem (cca 50% případů). VHB může probíhat velmi těžce a 

dlouho. Přibližně 10% případů přechází do chronické formy. Ta může vyústit v cirhózu 

jater, ve které se u malého počtu nemocných může vytvořit také rakovina jater. Hepatitidě 

C na rozdíl od hepatitidy B nelze předejít vakcinací. Výskyt VHC u injekčních uživatelů 

drog se v závislosti na charakteristikách vyšetřovaného vzorku pohybuje od cca 20% mezi 

klienty nízkoprahových programů6 do 40% u uživatelů drog ve věznicích (Mravčík et al., 

2011, s. 73). Mezi uživateli opiátů v substituční léčbě je to cca 60% (Řehák a Krekulová, 

2002, s. 44). VHC se přenáší spíše krevní cestou než sexuálním kontaktem. Přechod do 

chronicity postihuje cca 70 - 80% nakažených osob. U 7 - 20% nemocných s chronickou 

VHC vzniká během 6 – 20 let jaterní cirhóza a v témže časovém horizontu je mezi těmito 

pacienty zaznamenáno 1,3% – 5,3% úmrtí v souvislosti s jaterním pošozením (Minařík & 

Hobstová in Kalina, 2003a, s. 229). Promořenost HIV ve vysoce rizikové populaci 

injekčních uživatelů drog zůstává díky relativně osvíceným opatřením národní 

protidrogové politiky relativně nízká. Dlouhodobě se pohybuje pod 1%. V roce 2010 bylo 

zjištěno 7 HIV pozitivních osob, u nichž zdrojem nákazy mohlo být injekční užívání drog. 

Celospolečenské riziko injekční aplikace drog tkví v šíření infekčních nemocí v širší 

populaci, která drogy neužívá, a to např. pohlavním stykem. Podle dostupných informací 

                                                 
5 Zánět vnitřní srdeční blány, nejčastšji chlopně, který vzniká usídlením mikrobiální infekce.   
6 Tj. kontaktní centra a terénní programy pro uživatele drog, jejichž náplní je realizace harm reduction aktivit. 

Tyto aktivity mají za cíl minimalizovat bio-psycho-sociální škody spjaté zejména s užíváním tzv. tvrdých 
drog.  
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mezi injekčními uživateli drog dlouhodobě klesá míra rizikového chování, např. sdílení 

jehel (Mravčík et al., 2011, s. 73). 

Mezi další komplikace, které s sebou injekční způsob aplikace přináší, patří nejen 

tvorba kožních vředů, impetigo a tromboflebitida7, ale i abscesy a flegmóny. Jedná se o 

kožní infekce a infekce podkožních měkkých tkání, které se projevují hnisavou sekrecí, 

tvorbou žlutých krust, popř. okolním zarudnutím a otokem s výraznou bolestivostí. Léčba 

abscesů a flegmón se zpravidla neobejde bez chirurgického zásahu. Pokud uživatel drog 

tyto komplikace podcení, vystavuje se nebezpečí, že se infekce krevním řečištěm rozšíří do 

celého těla. Dochází pak k celkové sepsi a orgánovému selhání, které vyžaduje 

hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (Minařík & Hobstová in Kalina, 

2003a, s. 224-225). Specifická cévní poškození s sebou přináší intravenózní aplikace 

tablet. Obsah plnidel a jiných pevných, případně nerozpustných látek se totiž velkou měrou 

podílí na zhoršení průtoku krve plícemi. Následkem může být dušení.  

Samostatným tématem je úmrtnost injekčních uživatelů opiátů. Ta je až dvacetkrát 

vyšší než v obecné populaci (Korčišová, 2004, s. 2). Na úmrtnosti injekčních uživatelů 

obecně se podílí nejen předávkování, které se typicky vyskytuje u heroinistů, ale i 

sebevraždy a nemoci či nehody spojené s užíváním drog. Podle dlouhodobých trendů se 

ročně setkáváme cca s 19 osobami, které se smrtelně předávkovaly pouličními 

opiáty/opioidy a přibližně stejným počtem osob předávkovaných pervitinem.  

Injekční užívání drog a prostituce plní úlohu rizikového faktoru také v případě 

nákazy syfilis a kapavkou. Od roku 2006 je z údajů Národního registru pohlavních 

nemocí patrný nárůst případů syfilis nejen v široké populaci, ale i mezi injekčními uživateli 

drog. Ti se v roce 2010 podíleli na 11,1% případů syfilis a 1,3% kapavky (Nechanská, 

2011b cit. dle Mravčík et al., 2011, s. 75). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7  Zpravidla zánět povrchových žil, který se projevuje zarudnutím a ztvrdnutím žíly v okolí vpichu. Většinou 

na dolních končetinách se ale lze setkat i se zánětem hlubokého žilního systému. Tromboflebitida 
hlubokého žilního systému přináší riziko utržení krevní sraženiny a následné plicní embolie a srdečního 
selhání (Minařík & Hobstová in Kalina, 2003a, s. 225).  
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II. Heroin - obecná charakteristika 
Heroin (chemický název diacetylmorfin; slangové názvy např. ejč, bílý, kedra) je 

semisyntetický nelegálně užívaný opioid8, jehož účinnou látkou je morfin. Heroin spolu 

s ředidly patří mezi nejnebezpečnější drogy. U heroinu za to může především vysoký 

závislostní potenciál a malá terapeutická šíře, tj. relativně snadné předávkování z důvodu 

nevelkého rozdílu mezi dávkou účinnou a smrtelnou9. V souvislosti s tím je také důležitý 

fakt, že při abstinenci od opiátů rychle klesá tolerance, a dávka, která byla před 

odvyknutím běžná, se stává smrtelnou. Předávkování bývá většinou náhodné, vede 

k bezprostřednímu ohrožení života, neboť jedinec upadá do komatu a úmrtí je způsobeno 

ochabnutím dechového svalstva. K předávkování vede také kombinované užití heroinu 

s jinými léky tlumícími CNS, např. s alkoholem nebo sedativy a hypnotiky (Smolík, 1996, 

s. 132). Prevalenční odhad počtu uživatelů heroinu se v ČR pohybuje od 5 500 do 6 400 

osob, tedy cca 15 % všech problémových uživatelů (Mravčík et al., 2011, s. 41). Drtivá 

většina problémových a závislých uživatelů heroinu drogu užívá nitrožilně. Heroin však 

lze aplikovat také kouřením, nebo šňupáním. 

Heroin je druhem drogy, jejíž konzumace je velmi drahá (1 g cca za 1500 - 2000 Kč). 

Střední denní dávka heroinu se pohybuje od 1 do 3 g heroinu (Kalina et al., 2008, s. 348). 

Vzhledem k eliminačnímu poločasu bývá tato dávka rozložena do 2 – 4 užití během dne (v 

závislosti na různých faktorech se účinnost jedné dávky pohybuje mezi 4 – 8 hod).  

 

 

Účinky heroinu 
Typickým příznakem intoxikace heroinem je mióza, zúžené zornice připomínající 

špendlíkové hlavičky (při těžké intoxikaci dochází naopak k rozšíření zornic). Nápadná je 

také setřelá řeč, výrazně oploštělá mimika a otupělost, kdy intoxikovaný budí dojem, že je 

opilý. Tyto zjevné účinky heroinu jsou spjaté s útlumem CNS. Na centrální úrovni heroin 

potlačuje percepční a lokalizační, psychickou a emocionální složku bolesti. S útlumem 

úzce souvisí subjektivně vnímané zpomalení všeho dění, člověk prožívá okolní svět jako 

klidnější, méně náročný. Po aplikaci heroinu se tak dostavuje pocit uvolnění a euforie - 

typicky bývá popisován „orgasmus“ v oblasti břicha. Příjemný pocit únavy doprovázený 

                                                 
8  Opiát je název užívaný pro alkaloidy z rostlin máku setého (Papaver somniferum). Tento termín 

nezahrnuje syntetické opioidy, jakými jsou např. heroin nebo metadon, ačkoliv obě jmenované látky se 
nejen v obecné populaci, ale i mezi odborníky běžně jako opiáty označují. Hlavními opiáty jsou morfin, 
kodein, thebain. Opiáty jsou podskupinou opioidů (Kalina et al.., 2001, s. 74). Opioidy jsou souhrným 
názvem pro přírodní alkaloidy z rostliny máku setého (Papaver somniferum) a jejich polysyntetické 
deriváty, synteticky připravené drogy odvozené od struktury morfinu (opiáty) i látky produkované 
přirozeně v některých částech mozku (Blahoutová et al., 2003, s. 245). Opioidy mají schopnost tlumit 
bolest, proto hrají významnou úlohu u pacientů v pokročilém stádiu nádorového onemocnění. Opioidy 
také vyvolávají euforii. Mezi nejčastěji používané opioidy patří heroin, mofrin a metadon. 

9  Čistota drogy, která je pořízena na černém trhu, se pohybuje kolem 17 – 20 %. Lze se setkat i s dávkou, 
jejíž koncentrace je 5 % (a tedy „nefunguje“), také ale 90 -100 % (a ta spolehlivě zabíjí).  



 134 

pocitem tepla však postupně graduje v apatii a ospalost (Kalina et al., 2008, s. 345). 

Dochází ke zpomalení psychomotorického tempa, zhoršení pozornosti, paměti a úsudku, 

snižuje se úroveň vědomí. Přesto, že se jedná o látku tlumivou, někteří uživatelé popisují 

subjektivně vnímané zvýšení energie a schopnost podat vyšší výkon. Někdy se u 

intoxikovaného může dostavit i úzkostná dysforie. Zvláště libé účinky heroinu podléhají 

toleranci více, než jiné. 

Na somatické úrovni heroin centrálně tlumí kašel, může navodit hypotenzi a snižuje 

tělesnou teplotu. Jedním z nejrizikovějších vedlejších účinků heroinu je útlum dechového 

centra, který může vyústit v zástavu dechu. Zpomalení dechové frekvence a snížení 

dechového objemu může vést až k cyanóze. Pro abúzus heroinu je typická bradykardie, 

nauzea, zvracení, při němž může dojít ke vdechnutí žaludečního obsahu a velmi 

nebezpečnému zánětu plic, dále pak svědění kůže10, zácpa a u žen nejen amenorea, ale i 

pokles plodnosti a sterilita. U většiny uživatelů heroinu také klesá sexuální apetence, 

případně trpí anorgasmií.  Zvracení je charakteristickým vedlejším účinkem hlavně pro 

prvouživatele. Další somatické účinky heroinu se týkají především krevního oběhu, 

trávicího traktu a urogenitálního systému (Minařík i Kalina et al., 2003, s. 160).  

 

 

Komplikace související s abúzem heroinu 
Co se týče kognitivních funkcí  u uživatelů heroinu, narážíme i zde na 

metodologická omezení studií, které tento fenomén zkoumají. Setkáváme se totiž 

s problémem polymorfního užívání a chyběním dat o premorbidním stavu kognitivních 

funkcí. Závislost na nelegálně užívaných opioidech, které  heroin velmi dobře reprezentuje, 

je i přesto spojována hlavně se změnami ve frontálních lalocích. Toxické vedlejší účinky se 

zde projevují především deficity v exekutivních funkcích (Lyvers, Yakimoff, 2002, cit. dle 

Miovský a Miovská in Preiss et al., 2006, s. 165). Ty se projevují hlavně v oblasti 

plánování, pracovní paměti, v koncentraci a přenášení pozornosti. Je pravděpodobné, že u 

některých uživatelů opioidů opakovaná intoxikace způsobuje adaptivní změny, které 

vyžadují pokračování v podávání opioidů, aby byla udržena normální nálada a normální 

reakce na stres. Studium kognitivních funkcí u dlouhodobých uživatelů heroinu prokázalo 

narušení v  prostorové orientaci, narušení zpracování kognitivních a emočních informací, 

zhoršené řešení problémů a abstraktní uvažování. Vzhledem k tlumivým účinkům heroinu 

není překvapivá ani snížená verbální fluence a zpomalené psychomotorické tempo. 

Typický uživatel heroinu i v době, kdy odezněl akutní účinek drogy, nevýrazně artikuluje, 

je malátný, lehce euforický, nezodpovědný, mírně zmatený v čase i prostoru, s poruchami 

výbavnosti. Závislý je líný, bez vůle, může být depresivní, pravidlem u něj bývají děsivé 

hypnagogické pseudohalucinace, nespavost, únava a podrážděnost střídající se s apatií. 
                                                 
10  Poškrabování, které můžeme sledovat i u pacientů v bězvědomí, slouží jako diagnostické vodítko 

k odlišení od intoxikace jinými látkami. 
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Jeho fungování v zaměstnání či ve škole je velmi obtížné, ne-li nemožné (NMS, 2005). Co 

se týče osobnosti závislého uživatele heroinu, dochází k akcentaci jejích negativních rysů, 

která může vyústit v poruchu osobnosti dissociální či hraniční. Pro uživatele heroinu je 

charakteristický zejména nedostatek empatie, emoční plochost, bezohlednost a 

neschopnost navázat normální citové vztahy.  

Škodlivé užívání heroinu je spjato především s vysokým rizikem nákazy VHC, VHB 

a vzhledem k zanedbávání hygieny i VHA. Nákaza hepatitidami souvisí především 

s nesterilní injekční aplikací drog a parafernálií. Vyloučená není ani nákaza HIV. Často 

také dochází k infekcím, které souvisí s celkovým oslabením imunitního systému. 

Nezdravá životospráva vede k celkovému vyčerpání organismu a extrémní vyhublosti. Ve 

srovnání se stimulancii užívání heroinu není spjato s psychotickými poruchami. „Při 

chronickém abusu je nejvíce postižena oblast charakterových vlastností, intelekt bývá 

nepostižen, dochází k etické degradaci individua“ (Minařík i Kalina et al., 2003, s. 160).  

Závislost na heroinu vede k devastaci jedince nejen po stránce somatické, ale i 

psychické a sociální. Fyzická závislost vzniká pravidelně a  poměrně rychle již po 

několika týdnech užívání heroinu (prvních symptomů odvykacího stavu si uživatel všimne 

po 1 – 3 měsících denního užívání, přičemž závislost vzniká nejrychleji při i.v. podání). 

Psychická složka závislosti se projevuje silným dychtěním po droze a ztrátou kontroly nad 

užíváním (Minařík in Kalina et al., 2003, s. 162). Fyzická závislost se vyznačuje vznikem 

tzv. syndromu z odnětí drogy (také odvykací stav), jehož tíže je přímo úměrná velikosti 

užívané dávky. Odvykací stav nastává cca10 hodin po poslední aplikaci, vrcholí 2. – 3. dne 

a celkově trvá cca 10 dní. I když syndrom z odnětí drogy uživatelé heroinu snáší 

subjektivně velmi těžce, protože je doprovázen nepříjemnými, nejen somatickými 

komplikacemi (např. pocení, craving, nespavost, návaly horka a chladu, třes, nauzeu, 

zvracení, průjem, žaludeční křeče) epileptickými záchvaty), jen zřídka znamená ohrožení 

na životě. Za účelem oslabení odvykacích příznaků nebo vyhnutí se syndromu z odnětí 

drogy, uživatelé heroinu shánějí stejnou nebo blízce příbuznou psychoaktivní látku. Často 

se proto setkáváme s nelegálním užívánímn sedativ a hypnotik. V případě, že není 

dostupný heroin, ani sedativa a hypnotika, dostavuje se u chronických uživatelů opioidů 

také epileptický záchvat.  

Uživatelé heroinu se logicky dostávají do konfliktu se zákonem, protože peníze na 

nákup drogy získávají trestnou činností – od drobných krádeží až po distribuci drog. 

Užívání heroinu je totiž nejhůře slučitelné s běžným životem, tedy i s výkonem zaměstnání 

či docházkou do školy. Abúzus heroinu vede k sociálnímu debaklu, ztrátě přátel a rodiny. 

Celková společenská degradace, která se nejčastěji projevuje kriminalitou či prostitucí, je 

důsledkem neovladatelné touhy opakovat zážitek intoxikace a výrazem snahy o vyhnutí se 

syndromu z odnětí drogy. 

Pro zvládání opioidové závislosti jsou zřizována metadonová substituční centra nebo 

je k domácí sublingvální aplikaci předepisován buprenorfin (Subutex).  
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III.  P řístup minimalizace rizik („harm reduction“) 
Harm reduction (HR) lze překládat jako minimalizaci zdravotních a sociálních 

poškození spojených s užíváním drog (Hrdina, 1999, s. 29). Přístup HR programově spadá 

do kategorie terciární prevence. Cílem intervencí realizovaných v rámci HR není 

abstinence klienta od drog, ale zachování klienta při životě a zdraví v bio-psycho-

sociálním smyslu. Proto je zapotřebí omezit riziko nákazy život ohrožujícími infekcemi, 

zejména HIV/AIDS a hepatitidami, snížit riziko dalších somatických komplikací, 

dlouhodobého působení vysokých dávek, předávkování i sociálního debaklu (Kalina, 2001, 

s. 43). 

V podstatě se jedná o motivaci ke změně rizikového chování směrem k méně 

rizikovému. Přístup minimalizace rizik v praxi uváděný tzv. nízkoprahovými zařízeními – 

kontaktními centry a terénními programy totiž nadřazuje zájem o bezprostřední (veřejné) 

zdraví dlouhodobému cíli naprostého uzdravení (Staníčk, 2002, s. 18). V širším slova 

smyslu lze v ČR za harm reduction považovat i dlouhodobou udržovací substituční léčbu. 

V zahraničí je navíc dostupná i služba podávání původní drogy pod lékařským dozorem. 

Harm reduction vychází z jednoduché teze, že drogy mají bohatou a dlouhou historii, 

jejich současnost je neméně barvitá a společnost bez drog je spíše utopistickým přáním. 

K užívání drog se staví pragmaticky11. Strategie harm reduction se snaží odhlížet od 

ambivalentních postojů, emocí, kontroverzí a morálních odsudků, s nimiž je práce 

s uživateli drog často spojena.  Místo toho se orientuje spíše na účinnost svých metod. 

Mezi ně patří např. výměna injekčních stříkaček, edukace, poradneství, potravinový a 

hygienický servis, sociální intervence a asistence. Staví na předpokladu, že prevence (HIV, 

AIDS, hepatitid) je vždy méně nákladná  než léčba nebo represe (Staníček, 2002, s. 17).  

Služby řídící se principy HR mohou dosáhnout na 70 – 80% problémových uživatelů drog. 

HR vychází z předpokladu, že uživatelé drog  mají své individuální potřeby, jsou schopni 

řídit si svůj vlastní život, rozhodovat se a měnit se (Ibid., s. 19). 

Přístup harm reduction vznikl z konceptu public health, který vychází z 

epidemologie, sociologie a veřejné politiky. „Ve své čisté podobě nesleduje zájem 

individuálního klienta, ale ochranu populace před přenosem závažných infekčních chorob 

(AIDS, hepatitidy B a C). Vzniknul a vyvíjel se nikoliv jako odpověď na problematiku 

drog, ale v souvislosti s šířením viru HIV“ (Kalina, 2003a, s. 79). 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Neformální motto harm reduction zní (Hrdina, 1999, s. 29): Neber drogy! Když už je chceš brát, tak je 

šňupej, nemůžeš-li je šňupat, tak je kuř, nemůžeš-li je kouřit a musíš si je aplikovat injekčně, tak to dělej 
bezpečněji, nemůžeš-li to dělat bezpečněji, tak neber drogy! 
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Kontaktním centrum a harm reduction 
Nízkoprahová zařízení terciární drogové prevence, zastoupená terénními programy a 

kontaktními centry (KC), tvoří „dveře“ do systému péče o uživatele drog. V kontaktu 

s nimi je až 70% problémových uživatelů drog (Mravčík et al. 2007, a. 49). „Nízkoprahové 

programy jsou službou prvního kontaktu (…), často je právě nízkoprahový program první 

místo (odborná služba), kde uživatel hovoří o svém užívání, což mu jednak dává prostor 

pro reflexi své situace verbalizací, zároveň dostává reflexi a návrhy či informace od 

pracovníka programu“ (Janíková in Kalina et al. 2008, s. 105). KC nabízejí své služby 

příslušníkům skryté populace uživatelů nealkoholových drog, kteří nejsou v kontaktu s 

existujícími zdravotními a sociálními službami. Důvodem je jejich odlišný životní styl 

spojený se stigmatizací a marginalizací, nedůvěrou k institucím a jejich administrativním 

postupům, neplacením zdravotního pojištění a strachem z problémů s úřady a policií apod. 

KC Klientele umožňují přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, 

anonymně, v neformálním prostředí a v atmosféře důvěry a oboustranného respektu.  

KC provozované O. s. Prostor poskytuje služby HR problémovým a závislým 

uživatelů drog. Experimentátoři a příležitostní konzumenti drog nejsou oprávněni 

k využíváni standardní palety služeb. Důvodem je riziko progrese v užívání drog, které 

souvisí s mechanismy sociálního učení v potenciálně ohrožujícím kontaktu se 

„zkušenějšími“ uživateli drog12. Základní program KC je kontaktní práce, výchovné a 

vzdělávací aktivity, kontaktní poradenství, výměna injekčního náčiní a zdravotní ošetření. 

Činnost probíhá především v kontaktní místnosti, kde jsou pracovníci spolu s klienty. 

Klienti na kontaktní místnosti mohou být, a obvykle také jsou, pod vlivem drogy. Mohou 

zde využívat potravinový servis, a možnost se osprchovat, vyprat a usušit si prádlo.  

Dostupná je také základní zdravotní péče a screeningové na VHB, VHC, HIV a syfilis. 

Důležitou složkou práce KC je také poradenství, které probíhá na žádost klienta odděleně 

od provozu kontaktní místnosti a zaměřuje se již na systematičtější řešení zdravotních, 

sociálních, psychologických, vztahových, rodinných, právních a jiných problémů dle 

zhodnocení potřeb klienta. Může zahrnovat i předléčebné poradenství. Zejména na malých 

městech jsou kontaktní centra nucena suplovat i další složky péče, a to vzhledem k absenci 

specializovaných zařízení. Vzniká tak tzv. drogová agentura (Libra in Kalina, 2003b, s. 

169). Možná je tedy i práce s rodiči, partnery a blízkým okolím klienta, primární prevence 

užívání drog na školách, spolupráce s PMS na plnění alternativních trestů pro odsouzené 

klienty, ale i dlouhodobé poradenství či terapie.  

                                                 
12  Expermentátoři , příležitostní uživatelé drog, stejně tak  jako rodiče a blízké okolí osob, které jsou 

(potenciálně) ohroženy negativními důsledky užívání drog, tvoří sekundární cílovou skupinu kontaktního 
centra. Těmto osobám se zpravidla nabízí krátkodobé poradenské služby, případně odkazy a 
zprostředkování péče v zařízení, které odpovídá povaze jejich problému (citace závěrečné zprávy). 
Důvodem je absence poradenského zařízení, které by se této cílové skupině soustavně věnovalo. Tímto 
směrem se profilují kontaktní centra mimo metropole a velká města. Je však  důležité, aby tyto skupiny 
nepřicházely do vzájemného kontaktu. Toho je dosaženo prostřednictvím odlišných prostorových i 
časových parametrů poskytovaných služeb. 
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IV.  Výsledky SCORS na jednotlivých tabulích 
Ve výzkumu se ukázalo, že mezi problémovými a závislými uživateli drog a 

kontrolní skupinou zdravých osob nejvíce diferencují tabule 6GF, 5 a 8BM. Evidence pro 

toto tvrzení, založená na výpočtu a následném určení největších rozdílů mezi 

aritmetickými průměry kontrolní a výzkumné skupiny, je uvedena níže. Tabulka obsahuje 

4 sloupce. V prvním sloupci je uveden název jednotlivých dimenzí SCORS. Názvy jsou 

zkrácené, jejich plné znění a popis je uveden jak v teoretické, tak empirické části práce. 

Druhý a třetí sloupec obsahuje aritmetický průměr ze všech skórů přidělených v  dané 

dimenzi výzkumné a kontrolní skupině. Ve čtvrtém sloupci „Rozdíl“ je uveden rozdíl 

výsledných průměrů mezi jednotlivými soubory. Znaménko plus nebo minus označuje, 

zdali je průměr výzkumného souboru nižší nebo vyšší než průměr kontrolního souboru. 

Tučně jsou zvýrazněny nejvyšší rozdíly. Poslední řádek „Celkové“ udává průměrné skóre 

ze všech osmi dimenzí. 

 

 

 

Tabule 1 

 
 
Tabulka 1: Výsledky SCORS k tabuli 1 TAT 
 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,7 4,8 -1,1 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,5 4,1 -0,6 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,4 3,7 -0,3 
D. Vztah k morálním hodnotám 3,3 4,0 -0,7 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,8 4,6 -0,8 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 3,2 4,0 -0,8 
G. Sebedůvěra 3,8 4,1 -0,3 
H. Identita a soudržnost Self 4,1 4,8 -0,7 
Celkové 3,6 4,3 -0,7 

 
 
 
 
 

 
 



 139 

Tabule 2 

 
 
Tabulka 2: Výsledky SCORS k tabuli 2 

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,5 4,8 -1,3 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,3 4,0 -0,7 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,2 3,5 -0,3 
D. Vztah k morálním hodnotám 1,9 2,4 -0,5 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,3 4,1 -0,8 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 1,8 3,2 -1,4 
G. Sebedůvěra 2,5 2,8 -0,3 
H. Identita a soudržnost Self 4,7 4,4 + 0,3 
Celkové 3,0 3,7 -0,7 
 
 
 
 
 
Tabule 3BM 

  
 
Tabulka 3: Výsledky SCORS k tabuli 3BM  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,8 4,8 -1,0 
B. Afektivní kvalita reprezentací 2,7 3,5 -0,8 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 2,0 2,0  0,0 
D. Vztah k morálním hodnotám 1,3 1,2 +0,1 
E. Porozumění sociální kauzalitě  4,1 4,7 -0,6 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 2,5 3,0 -0,5 
G. Sebedůvěra 3,0 3,2 -0,2 
H. Identita a soudržnost Self 3,4 4,6 -1,2 
Celkové 2,9 3,4 -0,5 
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Tabule 4 

 
 
Tabulka 4: Výsledky SCORS k tabuli 4  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,8 4,6 -0,8 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,1 4,2 -1,1 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,2 3,3 -0,1 
D. Vztah k morálním hodnotám 2,3 2,3 -0,0 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,3 4,2 -0,9 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 2,9 3,7 -0,8 
G. Sebedůvěra 3,6 3,7 -0,1 
H. Identita a soudržnost Self 3,9 4,6 -0,7 
Celkové 3,3 3,8 -0,5 
 
 
 
 
 
Tabule 6GF 

 
 
Tabulka 5: Výsledky SCORS k tabuli 6GF  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,5 5,1 -1,6 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,4 4,2 -1,2 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,2 3,5 -0,3 
D. Vztah k morálním hodnotám 2,3 2,7 -0,4 
E. Porozumění sociální kauzalitě  4,1 4,8 -0,7 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 3,4 3,6 -0,2 
G. Sebedůvěra 3,9 4,8 -0,9 
H. Identita a soudržnost Self 4,6 4,9 -0,3 
Celkové 3,6 4,2 -0,6 
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Tabule 6BM 

 
 
Tabulka 6: Výsledky SCORS k tabuli 6BM  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 4,2 5,2 -1,0 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,7 4,2 -0,5 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,8 4,3 -0,5 
D. Vztah k morálním hodnotám 3,2 3,5 -0,3 
E. Porozumění sociální kauzalitě  4,3 4,8 -0,5 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 2,1 3,5 -1,4 
G. Sebedůvěra 3,4 3,3 +0,1 
H. Identita a soudržnost Self 3,9 5,0 -1,1 
Celkové 3,6 4,2 -0,7 
 
 
 
 
 
Tabule 18BM 

 
 
Tabulka 7: Výsledky SCORS k tabuli 18BM  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,5 4,5 -1,0 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,6 4,0 -0,4 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 1,7 2,2 -0,5 
D. Vztah k morálním hodnotám 1,3 1,7 -0,4 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,5 4,2 -0,7 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 1,6 2,5 -0,9 
G. Sebedůvěra 2,7 2,6 +0,1 
H. Identita a soudržnost Self 3,7 4,5 -0,8 
Celkové 2,7 3,3 -0,6 
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Tabule 8 BM 

 
 

Tabulka 8: Výsledky SCORS k tabuli 8BM  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,7 4,7 -1,0 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,0 3,0 0 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 2,3 2,0 +0,3 
D. Vztah k morálním hodnotám 1,7 2,3 -0,6 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,2 4,3 -1,1 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 1,5 2,5 -1,0 
G. Sebedůvěra 2,6 3,3 -0,7 
H. Identita a soudržnost Self 4,3 4,8 -0,5 
Celkové 2,8 3,4 -0,6 

 
 
 
 
 

Tabule 10 

 
 
Tabulka 9: Výsledky SCORS k tabuli 10  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,8 4,8 -1,0 
B. Afektivní kvalita reprezentací 5,0 5,5 -0,5 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 4,6 5,5 -0,9 
D. Vztah k morálním hodnotám 2,0 2,0 0 
E. Porozumění sociální kauzalitě  4,1 4,6 -0,5 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 1,2 2,2 -1,0 
G. Sebedůvěra 4,0 3,8 -0,2 
H. Identita a soudržnost Self 4,8 5,1 -0,3 
Celkové 3,7 4,2 -0,5 
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Tabule 13MF 

 
 
Tabulka 10: Výsledky SCORS k tabuli 13MF  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,7 4,4 -0,7 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,0 3,5 -0,5 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,1 3,1 0 
D. Vztah k morálním hodnotám 3,0 2,7 -0,3 
E. Porozumění sociální kauzalitě  4,0 4,5 -0,5 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 1,9 2,4 -0,5 
G. Sebedůvěra 2,7 2,7 0 
H. Identita a soudržnost Self 3,3 4,2 -0,9 
Celkové 3,1 3,4 -0,3 
 
 
 
 
 
Tabule 18GF 

 
 
Tabulka 11: Výsledky SCORS k tabuli 18GF  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,6 4,7 -1,1 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,9 4,7 -0,8 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 4,0 4,5 -0,5 
D. Vztah k morálním hodnotám 2,4 2,9 -0,5 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,7 4,6 -0,9 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 1,7 2,2 -0,5 
G. Sebedůvěra 3,3 3,3 0 
H. Identita a soudržnost Self 4,0 5,0 -1,0 
Celkové 3,2 4,0 -0,8 
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Tabule 5 

 
 
Tabulka 12: Výsledky SCORS k tabuli 5  

 VS KS Rozdíl 
A. Diferencovanost Self 3,5 5,1 -1,6 
B. Afektivní kvalita reprezentací 3,4 4,4 -1,0 
C. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 3,0 4,2 -1,2 
D. Vztah k morálním hodnotám 2,0 2,0 -0 
E. Porozumění sociální kauzalitě  3,9 4,9 -1,0 
F. Prožívání a zvládání agresivních impulzů 2,7 3,2 -0,5 
G. Sebedůvěra 2,7 3,1 -0,4 
H. Identita a soudržnost Self 4,3 5,1 -0,8 
Celkové 3,2 4,0 -0,8 
 
 

 

 
 

 
 


