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Abstrakt 
 
SLAVÍČKOVÁ, T. Tématicko apercepční test u uživatelů drog. Pedagogická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 140 s. Diplomová práce.  
 

Diplomová práce měla za cíl odhalit specifika použití TAT u problémových a 

závislých uživatelů drog a na základě srovnání s výsledky, kterých v testu dosáhla 

kontrolní skupina, přinést evidenci pro zhodnocení diagnostického potenciálu TAT u 

uživatelů drog. Výzkumné šetření bylo provedeno v Kolíně na klientech nízkoprahového 

kontaktního centra, které poskytuje služby harm reduction skryté populaci uživatelů 

nealkoholových drog. Těžiště výzkumu bezprostředně souvisí s metodou analýzy příběhů, 

jejichž vyprávění bylo u probandů vyvoláno předložením tabulí TAT. K analýze příběhů 

byl použit psychometricky zakotvený skórovací systém SCORS (Social Cognition – Object 

Relation Scale) současného amerického autora D. Westena. Použití TAT u uživatelů drog 

tak bylo zaměřeno na zhodnocení úrovně jejich fungování v sociálních vztazích.  

Metodologický princip diplomové práce tkví v induktivním usuzování a statistickém 

zpracování dat. Způsob zpracování dat, který je až na několik oblastí výhradně v režii 

kvantitativních metod, spolu s dostatečně velkým souborem zkoumaných osob umožňuje 

zobecnění důležitých rozdílů ve výsledcích TAT u výzkumné a kontrolní skupiny. 

V rámci analýzy získaných dat u výzkumné skupiny nebyla odhalena závažná 

patologie v oblasti sociální kognice a objektních vztahů. Problémoví a závislí uživatelé 

drog dosahovali úrovně dolního pásma průměru - jejich interpersonální a interpersonální 

fungování bylo na sedmibodové škále hodnoceno v průměru 3,6 body. Co se týče etiologie 

závislosti na nealkoholových drogách, panuje ale odborná shoda, že závislost souvisí 

s různými patologickými dispozicemi a psychologickými nesnázemi, které nejen 

pozměňují vztahy člověka k sobě samému a k jiným lidem, ale také deformují a 

dezorganizují prožitkovou sféru. Ve světle dosavadních poznatků byl proto přínos TAT 

coby nástroje skupinové diagnostiky zpochybněn. Vyzdvihnout lze možnost využít TAT 

k hodnocení individuálních strategií při řešení rozmanitých sociálních situací.  

Zkušenost, kterou autorka diplomové práce nabyla v rámci svého zaměstnání 

v kontaktním centru, naznačuje, že uživatelé drog nutně nemusí být nositeli zjevné 

patologie v oblasti mezilidského fungování. Z tohoto důvodu je v závěru práce diskutována 

i problematika závislosti coby sociálně konstruktivistického fenoménu, stejně tak jako 

vytyčení směru, kterým by se bádání v této oblasti mohlo ubírat. 

 

 
 
Klíčová slova: tématicko apercepční test, Social Cognition – Object Relation Scale, 

syndrom závislosti, problémové užívání drog, nealkoholové drogy. 
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Abstract 
 
SLAVÍČKOVÁ, T. Thematic apperception test in drug users. Praha: Peddagogical 
Faculty, Charles University, 2012. 140 p. Diploma Thesis 
 

The aim of this diploma thesis was to define specific features of using TAT with 

problem drug users and drug addicts. These specific features will be identified on the basis 

of a comparison between the results reached by research group and the control group made 

by people without psychiatric symptomatology. Thus the subject of the theses concerns the 

evaluation of the TAT diagnostic potential with drug users. The research was performed in 

Kolín with the clients of a low-treshold agency, which provides harm reduction services to 

the hidden and hard-to-reach population of non-alcoholic drug abusers. A focus of the 

scientific research relates to the story analysis method immediately –TAT stories were 

scored by using Westen´s Social Cognition and Object Relation Scale (SCORS). This 

scoring system was constructed as a procedure for interpreting TAT stories to assess 

various levels of object relations and social cognition. Consequently, the TAT was used as 

a method assessing social functioning assessment.  

Methodological principles of the thesis consist in the inductive reasoning and 

statistical data processing. The way of data processing, which is almost entirely 

represented by the quantitative methods together with large enough group of 30 

examinants allow us to generalize the important outcomes.  

In the frame of a data analysis there was no severe pathology revealed in the object 

relations and social cognition in drug users. The results of problem drug users and drug 

addicts belong to the lower band average – on the 7-point scale their interpersonal and 

intrapersonal functioning was scored by 3.6 points. Nevertheless, concerning the etiology 

of substance dependence there is a general agreement that using of drugs refers to many 

different pathological dispositions and psychological difficulties which interfere with the 

relationships and attitude towards Self. In the light of contemporary knowledge, the 

potential of TAT to categorize the substance dependence was deconstructed. We can 

highlight the use of TAT as a method for evaluating strategies employed by the individual 

while solving various social situations.  

The experience learned by the author of the thesis in the frame of her work in low 

threshold agency, signifies that the drug users do not have to be obviously pathological. 

This is the reason for discussing the problem of substance dependence as a socially 

constructed phenomenon. 

 

 

Keywords: thematic apperception test, Social Cognition – Object Relation Scale, substance 

dependence, problem drug use, non-alcoholic drugs. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CNS   Centrální nervová soustava 

EMCDDA   Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislostí 

DMM Defence Mechanism Manual; skórovací systém zaměřený na zjišťování 

obranných mechanismů 

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition; 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, 4. revize 

HR   Harm Reduction; minimalizace rizik 

HIV  Human Immunodeficiency Virus; virus lidské imunitní nedostatečnosti 

i.v. intravenózní; injekční aplikace drogy do žíly, ne do svalu 

KC   Kontaktní centrum 

KS  Kontrolní skupina 

MAPS  Make-A-Picture-Story Test 

Mean  aritmetický průměr (převzato z angličtiny) 

MKN-10 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů 

NMS     Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

N   Počet členů v kontrolní a výzkumné skupině 

NPC   Národní protidrogová centrála 

PL   Psychiatrická léčebna 

PMS   Probační a mediační služba 

PPSS  Personal Problem Solving System; skórovací systém zaměřený na 

schopnost kognitivního a emočního uchopení problémů v mezilidských 

vztazích 

ROR   Rorschachův test inkoustových skvrn 

SCORS  Social Objection Object relation Scale; skórovací systém zaměřený na 

zjišťování úrovně zpracování sociálních informací a na objektní vztahy 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences; statistický software 

počítačové firmy IBM 

STD Sexually transmitted diseases; sexuálně přenosné choroby;  

Std. Deviation  Standardní (směrodatná) odchylka 

Std. Error Mean Standardní chyba   

TAT Tématicko apercepční test 

VHB  Virus hepatitdy B; žloutenka typu B 

VHC  Virus hepatitdy C; žloutenka typu C 

VS Výzkumná skupina 

VTOS výkon trestu odnětí svobody 

WZT Warteggův kresebný test 
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I.  ÚVOD 
Předmětem diplomové práce, která je rozdělena na část teoretickou a empirickou, je 

analýza použití tématicko apercepčního testu (TAT) u problémových a závislých uživatelů 

drog. Ve světě je TAT již řadu desetiletí využíván nejen jako diagnostický, ale i  jako 

výzkumný nástroj. V českém prostředí je použití TAT stále ještě novinkou. Systematicky 

se tomuto tématu věnují kliničtí psychologové T. Soukupová a P. Goldmann, v rámci 

narativně orientovaného výzkumu identity TAT použil např. V. Chrz, interpretačními 

perspektivami TAT se zabývá I. Čermák s T. Fikarovou. Psychosémiotický přístup 

k analýze TAT příběhů prezentuje T. Urbánek.  

TAT patří mezi projektivní testy osobnosti, s jehož pomocí lze hodnotit úroveň 

fungování v sociálních vztazích. Výtěžnost TAT coby metody k detekování kognitivních a 

afektivně motivačních vzorců spjatých s interpersonálními a intimními vztahy 

vyšetřovaného se zvyšuje, použijeme-li jako nástroj analýzy TAT Westenův skórovací 

systém SCORS (Social Cognition – Object Relation Scale). Metoda použitá při analýze 

TAT ovlivnila formulaci cíle diplomové práce. Tím je zodpovězení výzkumné otázky, 

která se týká identifikace zvláštností interpersonálních a intrapersonálních vztahů zmíněné 

výzkumné skupiny.  

S odkazem na výše zmíněné mohou výsledky diplomové práce přinést evidenci pro 

zhodnocení diagnostického potenciálu TAT u uživatelů drog. Tématický apercepční test 

není tradiční metodou využívanou při diagnostice duševních poruch a poruch chování 

vyvolaných užíváním psychoaktivních látek. Projektivní metody obecně jsou u uživatelů 

drog v kontextu klinické praxe i ve výzkumu používány zřídka a také publikačně je toto 

téma málo frekventované. V roce 2003 např. Šťastná provádí studii, ve které prozkoumává 

diagnostický potenciál raných vzpomínek u výzkumné skupiny tvořené klienty 

substitučního programu. Rané vzpomínky přitom kombinuje s ROR. Také Jeřábek v roce 

2007 publikuje vlastní hypotézu jednotící toxikomanické osobnostní dispozice na základě 

své terapeutické praxe a vyšetření závislých pacientů Rorschachovou metodou. Z 80. let 

uplynulého století pak pochází článek R. Köttnerové Obraz alkoholika v projektivní 

metodě TAT. Dle známého hesla, že i cesta může být cíl, pojímám diplomovou práci také 

jako médium výhodné k seznámení se s TAT, prostředek k osvojení badatelské metody a 

prohloubení dovedností pracovat se zahraniční literaturou. 

Co se týče psychologických škol, které ve svých úvahách a výzkumech kladou důraz 

na dimenze lidské zkušenosti týkající se sociálních vztahů a vztahů k sobě samému, vyniká 

především teorie objektních vztahů. Spolu s principy sociální kognice tvoří objektní vztahy 

inspirační zdroj při konstrukci Westenova skórovacího systému, ale také teoretický rámec 

při hledání odpovědi na výzkumnou otázku. V souladu s bio-psycho-sociálním modelem 

závislosti jsou sociální vztahy, v nichž se zrcadlí sebepojetí jedince, výzmaným faktorem 

abúzu. Současné léčebné přístupy vychází z přesvědčení, že ohniskem problému či 
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poruchy (a tudíž i terapeutického zaměření) je osoba a její vztahy. O kvalitě sociálních 

vztahů uvažují i samotní uživatelé drog, když se snaží mapovat příčiny svých obtíží. 

Zmiňují události, které se odehrály v primární rodině, hovoří o vztazích partnerských i 

vrstevnických. Narušené sociální vztahy lze pojímat jako jednu z klíčových příčin 

drogového problému, ale také jako jeho následek. Tyto důvody ozřejmují, proč je 

relevantní zabývat se zvláštnostmi objektních vztahů a sociální kognice u uživatelů drog.  

Uživatelé drog by napříč oblastmi, kterými D. Westen ve SCORS popisuje kvalitu 

objektních vztahů a úroveň zpracování sociálních informací, mohli vykazovat nižší skóry. 

Není ale třeba odkazovat se na teorie závislosti formulované vědci, kteří se zabývají 

objektními vztahy, abychom mohli předpokládat, že se s pomocí TAT podaří prokázat 

rozdíly v sociálním fungování uživatelů drog a členů kontrolního souboru, postačí projevy 

maladaptivního chování uživatelů drog, s nímž se lze běžně setkat – kriminalita, 

rozvrácené vztahy, neschopnost plnit očekávané role, absence sociální opory a praktické 

vyloučení z normální společnosti. Vzhledem ke zkušenostem, které jsem nabyla během 

přímé práce s uživateli drog, však připouštím i možnost, že důkaz o narušených objektních 

vztazích a procesech sociální kognice nemusí být zcela přesvědčivý. Domnívám se totiž, že 

uživatelé drog jsou schopni respektovat pravidla, chovat se neagresivně, komunikovat 

slušně atd. Tyto osoby jsem nikdy nepovažovala za nebezpečné, snad jen nedochvilné, 

s tendencemi překrucovat skutečnost tak, aby se vyhnuli špatnému sebehodnocení. Podle 

mého názoru disponují specifickými sociokulturně podmíněnými dovednostmi, které si 

vypěstovali v kontextu jejich životního stylu. Uživatelé drog umí přežívat na ulici, zvládají 

si obstarat věci, které nezbytně potřebují, např. dovedou přesvědčit lékaře, aby jim 

předepsal léky s psychotropním účinkem. Tito lidé možná disponují poněkud svojskou 

formou sociální inteligence, která má tendence přelévat se spíše do asociálního než 

prosociálního chování.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 
Teoretická část diplomové práce poskytuje pojmový aparát a osvětluje teoretický 

rámec výzkumné studie, která je zaměřena na zjišťování specifik použití TAT u uživatelů 

drog. Cílem je zprostředkovat čtenářům vhled do současného stavu poznání ve věci 

tématicko apercepčního testu a projektivních metod obecně a také poskytnout ucelený 

výklad o problematice užívání drog a závislosti. 

 Chceme-li získat základní přehled o TAT, měli bychom znát jeho místo v oblasti 

klinickopsychologické diagnostiky, účely testu a jeho standardizační parametry i to, jaké 

cílové skupině je určen. V rámci charakteristiky TAT, která je obsahem druhé kapitoly 

diplomové práce, uvádím také popis testového materiálu, způsoby administrace,  

vyhodnocování a interpretování výsledků. Co se týče zadávání testu, uvádím nejprve 

způsob administrace obvyklý v éře jeho vzniku. Současnou diagnostickou praxi reflektuje 

oddíl s názvem Testová instrukce. Z hlediska zevrubné orientace v problematice TAT je 

také žádoucí znalost klíčových pojmů, předpokladů a principů, na němž vybraná technika 

funguje. Proto je v první kapitole věnován prostor fenoménu projekce, apercepce, ale i 

narativitě či psychoanalýze.  

Teoretický rámec diplomové práce byl volen eklekticky. Pro splnění úkolu  byl 

vybrán bio-psycho-sociální model závislosti a teorie objektních vztahů, která tvoří 

platformu metody použité k analýze získaného narativního materiálu. Touto metodou je 

skórovaní systém SCORS (Social Cognition – Object Relation Scale), od současného 

amerického autora D. Westena. Jedná se o nástroj, s jehož pomocí lze zhodnotit úroveň 

fungování jedince v sociálních vztazích. Teoretické základy škály jsou nastíněny ve třetí 

kapitole, avšak zájemce o hlubší seznámení se zdroji, z nichž Westen čerpal inspiraci při 

konstrukci škály, odkazuji na stať uvedenou v příloze.  

Závěrečné kapitoly teoretické části pojednávají o zneužívání drog, syndromu 

závislosti a její etiologii. Jde o téma rozsáhlé a v literatuře i médiích hojně zastoupené. Při 

psaní těchto kapitol jsem se snažila vyhýbat obecným tvrzením a definicím, a proto jsem 

do kapitoly zařadila např. poznatky o kognitivních deficitech, které souvisí s abúzem 

jednotlivých typů drog,  a aktuální informace z oblasti drogové epidemiologie.  Výzkumné 

šetření probíhalo v kontaktním centru. Ve snaze přiblížit čtenářům tuto specifickou 

odbornou službu proto v příloze popisuji přístup harm reduction a filosofii práce 

nízkoprahových zařízení, která tvoří „dveře“ do systému péče o uživatele drog.   .   
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1  Terminologie a vybrané teoretické základy TAT 

1.1 Vymezení pojmu projekce 
Pojem „projekce“, který je v psychologii dobře známý, není zdaleka tak jednoznačný, 

jak by se na první pohled mohlo zdát1. Šípek k nejednoznačnosti pojmu uvádí (2000, s. 

18): „Mějme na paměti, že projekce je psychologický fenomén a jako takový nemá přesné 

kontury při odlišování od ostatních jevů“. 

Termín projekce (za latinského proico – házet, promítat dopředu) zavedl do 

psychologie S. Freud roku 1894 v díle o anxiózních neurózách, když mluvil o projekci 

sexuálního vzrušení zevnitř osobnosti do vnějšího světa. Projekce se projevuje 

připisováním subjektivně nepřijatelných psychických obsahů, nejčastěji sexuálních či 

agresivních, někomu jinému. Projekce tak počala být chápána jako nevědomý obranný 

mechanismus, pomocí něhož člověk připisuje vlastní potřeby, popudy a pocity jiným. 

Z psychoanalytického hlediska slouží k uchování integrace osobnosti a nastolení psychické 

rovnováhy. V tomto smyslu definuje W. Toman v r. 1987 projekci jako „vnitřní obranný 

mechanismus, v němž je zakázaný nebo již neuspokojivý vlastní motiv danou osobou 

vnímán jako motiv jedné nebo více jiných osob nebo okolí“ (cit. dle Nakonečný, 1998, s. 

229). Také Šípek klasický případ projekce,  kdy sami ve velké zlosti označíme chování 

druhého za agresivní, popisuje jako obranu, odštěpování nežádoucích obsahů a jejich 

přemísťování na jiné osoby. Projekce se však netýká jen motivů, resp. činů, ale i pocitů, 

představ, myšlenek a povahových rysů. V roce 1919 v díle Totem a tabu Freud termín 

projekce rozšiřuje:  „Projekce nebyla vytvořena pouze pro účely obrany, ale objevuje se i 

tam, kde žádné konflikty nejsou. Projekce vnitřního vnímání navenek je primitivním 

mechanismem, který např. ovlivňuje naše smyslové vjemy takovým způsobem, že má 

normálně největší podíl na formování našeho vnějšího světa. Za podmínek, které zatím 

nebyly dostatečně určeny, se také naše vnitřní vjemy myšlenkových a emočních procesů 

promítají navenek, stejně tak jako vjemy smyslové, ačkoliv by měly zůstat ve světě 

vnitřním“ (Freud, 1938, cit. dle Rabin, 1968, s. 10). Tato definice projekce, která nápadně 

připomíná koncept externalizace2, je v souladu s pojetím, s nímž se setkáváme právě 

v kontextu projektivních metod. V literatuře se také uvádí, že projekcí se u Freuda 

rozuměla nejen obrana proti úzkosti, ale i princip ovlivňování vnímání podnětů 

vzpomínkami. Koncept projekce se tak velmi významně rozšiřuje. Šípek téma uzavírá 

                                                 
1 Zejména v táboře psychometricky orientovaných psychologů se setkáváme se s kritickými postoji vůči 

pojmu projekce a projektivní metoda. Cattel (1957) namísto pojmu projekce navrhuje pojem aperceptivní 
distorze. Eysenck (1953) dokonce žádá odstranění pojmu projektivní techniky z psychologie: „Projektivní 
testy nejsou testy v obvyklém smyslu slova a nekladou si ani nárok na to, že užívají projekčních 
mechanismů ve smyslu Freuda a jeho žáků. Výraz je nevhodný a měl by být z psychologie odstraněn“ (cit. 
dle Říčan a Ženatý, 1988, s. 111).  I přesto, že mnohé výtky jsou na místě, pojem projekce je v psychologii 
zažitý a je proto výhodné ho nadále ponechat. 

2 Rabin se také zasazuje o substituci pojmu projekce pojmem externalizace. 
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(2000, s. 11): „Výslednou představou může být nakonec tvrzení, že každé chování je 

ovlivněno projekcí stavu psychiky, resp. psychické reprezentace světa“. 

Kromě analytického pojetí, jehož podstatou je v prvé řadě nevědomá obrana před 

úzkostí, odehrávající se na pozadí konfliktu mezi Id se Superegem, existuje i výklad 

neanalytický. Ten spočívá v premise, že člověk promítá své vnitřní duševní pochody 

navenek a přisuzuje je svému okolí. V širším slova smyslu je tak projekce chápána jako 

obecný psychický proces přenášení subjektivních obsahů (relativně stabilních osobnostních 

rysů, individuálních zkušeností, motivů, citových stavů a prožitků) na objekty vnějšího 

světa. Také podle M. Svobody, autora známé učebnice psychodiagnostiky, projekce 

předpokládá externalizaci intrapsychických obsahů do vnějších podnětů – lidí, zvířat, 

rostlin, předmětů i dějů (1999, s. 149-150). Rapaport (1946; cit. dle Stančák, 1982) 

přirovnává projekci k filmovému promítání. Osobnost je film, projektivní technika je 

promítacím přístrojem a obrazy na plátně jsou protokolem. Podobně projekci popisuje také 

autor projektivní hypotézy, L. K. Frank, když uvádí metaforu – přirovnává projektivní 

techniky k projekčnímu plátnu spektroskopu: psychodiagnostika založená na použití 

projektivních technik umožňuje objektivizovat vnitřní vlastnosti osobnosti podobně jako 

spektroskopie skryté vlastnosti látek (cit dle Říčan a Ženatý, 1988, s. 112). Nejrozšířenější 

chápání projekce v psychologii lze zjednodušeně a výstižně vyjádřit rčením: „Podle sebe 

soudím tebe.“ Postačí i prosté konstatování, že ve všem, co děláme, odhalujeme sami sebe. 

Často je v této souvislosti citován výrok Rapaporta (1942; cit. dle Říčan, Ženatý, 1988, s. 

112), že každé chování lidské bytosti, od nejméně významného až po nejvýznamnější, 

vyjadřuje a vyjevuje její osobnost, čímž myslíme individuální princip, jehož je (tato bytost) 

nositelem. Podobně uvažuje i Šípek (2000, s. 14), když projekci, jakožto promítání 

psychického stavu do vlastního chování, prožívání a myšlení, spatřuje také v neverbálním 

chování – mimice, gestikulaci, držení těla, ve výběr oděvu, zařízení bytu či ve způsobu 

psaní a v uměleckých projevech (ne nadarmo existují kresebné a expresivní projektivní 

techniky). 

Projekci jako obecný fenomén vnímání dobře ilustruje i zařazení kapitoly o 

individuálních rozdílech ve vnímání, které jsou dány osobností jako celkem. Plháková 

projekci definuje jako externalizaci intrapsychických obsahů do vnějších podnětů. Dodává, 

že aspekty svého vnitřního psychického dění projikujeme tím více, čím méně jasné 

percepčních podněty jsou (2003, s. 155). Šípek (2000, s. 15-16) ke vztahu mezi stupněm 

neurčitosti podnětu a projekcí, říká: „Odpovídá-li členění okolního světa našemu 

očekávání, jde vše „hladce“, bez větších potíží. (…). Je-li však okolí méně zřetelné, jestli 

nejsou stimulované naše psychické obsahy, které jsou jinak jakoby „v první linii“ (tzn. 

jejichž pravděpodobnost aktivování je podle zkušenosti pravděpodobnější), potom přichází 

ke slovu naše kreativita, tvoření, snění (více či méně vědomé), ale také oživování 

latentních psychických struktur méně zřetelných, stojících někde v pozadí, ale přesto 

nesoucích výrazný „energetický“ náboj. Jejich podstatou mohou být různé konflikty, 
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komplexy, úzkostné obsahy apod. A právě málo strukturovaný materiál jim může usnadnit 

cestu k projevení, k promítnutí se“. Analogicky k Plhákové je projekce definována jako 

projev osobnostního v percepci či jako „vlastnost percepčních procesů, která je založena na 

subjektivizaci ve výběru a přetváření signálů z prostředí“ (Sek, 1984 cit. dle Říčan a 

Ženatý, 1988, s. 114). Význam percepce v projektivních technikách shrnuje Stančák (1982, 

s. 160), který popisuje, že předmětem bádání prostřednictvím projektivních metod je 

percepce. Souvislost projekce a percepce dále dokládá i Bellakův záměr nahradit pojem 

projekce termínem aperceptivní distorze (Bellak, 1959, s. 187). Ten vystihuje skutečnost, 

že ryzí vjem je spíše hypotetický konstrukt, neboť percepce je vždy zkreslována osobními 

motivy. Motivační faktory v percepci a koncepci reality zdůrazňuje také Cattel (1964, cit. 

dle Říčan a Ženatý, 1988, s. 113), když zavádí pojem dynacepce.  

Jak uvádí Šípek (2000, s. 12), projekce může být jak vědomá, tak nevědomá: 

„Některé jevy projekce se zřejmě vymykají vědomé kontrole. Sem spadají případy, kdy 

vlastní nežádoucí vlastnosti jsou přeneseny na druhou osobu, aby bylo zamezeno 

nežádoucím konfliktům. Ovšem v projektivních testech lze do značné míry projikovat 

vědomě. Je možné si také s projekcí pohrávat, snít, vymýšlet si něco a potom to hledat 

v málo strukturovaných podnětech, v oblacích atp. Projekci můžeme vnímat i jako 

významný zdroj tvořivosti.“   

Projekci můžeme rozdělit  na několik druhů. Holmesovo dělení z roku 1968 uvádí 

Stančák (1982, s. 157-159). 

1.  Atributivní projekce (osoba připisuje vlastní motivy, city či chování jiným 

osobám, a to jak na vědomé, tak na nevědomé úrovni). 

2.  Autistická projekce (osobou vnímané věci jsou modifikované v souladu s 

vlastními potřebami). 

3.  Racionalizační projekce (jde o racionalizaci chování na vědomé úrovni). 

 4.  Další formy projekce3 (podobnosti, kontrastu a tzv. panglossovskou). 

 

Henry Murray (1951, cit. dle Říčan a Ženatý, 1988, s. 113), kterému je připisováno 

autorství TAT, odlišuje projekci suplementární, kdy je probandovo vnímání ovlivňováno 

jeho potřebami, pudy, přáními a strachy, a projekci komplementární. V té je vnímání 

ovlivněno tím, že se do tabulí TAT dosazují tendence a kvality významných partnerů 

vlastních personálních vztahů.  

Z přehledu vyplývá, že odpovědi na podněty projektivního testu jsou nejen projevem 

obranné reakce, ale také externalizací vlastních citů, myšlení, tužeb a postojů do okolního 

prostředí. Předpokládá se, že u projektivních metod se nejvíce uplatňuje atributivní a 

autistická projekce (Rabin, 1968, s. 10). 

 

                                                 
3   Výzkumy však nepotvrdily existenci žádné z jmenovaných typů projekcí. 
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1.2 Projektivní metody 
V literatuře se setkáváme s nejednotnou terminologií při pojmenovávání 

projektivních metod. Označují se také jako projektivní techniky nebo projektivní testy. 

Šnýdrová (2008, s. 121) se domnívá, že název projektivní metody či techniky je více 

přiléhavý, protože tyto nástroje nemají vypracované statistické normy, jak tomu u testů 

bývá, a výsledky tak mohou být subjektivně zabarvené. V následujícím propedeutickém 

textu budeme v souladu se Stančákovým vymezením používat především nadřazené 

označení projektivní metody4. Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých projektivních technik 

je také nesnadné vyslovit jejich smysluplnou definici. Mezi nejčastěji uváděné projektivní 

techniky patří Rorschachův test (ROR), Slovní asociační experiment, Kresba postavy, 

Baum Test, Tematický apercepční test (TAT), Test nedokončených vět nebo Scénotest. 

Jedna z nejrozšířenějších a nejpragmatičtějších definic projektivních metod uvádí, že se 

jedná o diagnostické metody, při kterých dochází k projekci.  

Projektivní metody jsou řazeny mezi tzv. testové metody zkoumání osobnosti. 

Jejich administrace nevyvolává pocit testování tak, jak jej známe např. ze školy nebo při 

použití testů ke zhodnocení intelektových schopností. Vedle projektivních metod do 

kategorie testů osobnosti spadají také dotazníky a posuzovací stupnice, které jsou 

vzhledem ke standardizaci a dobrým psychometrickým vlastnostem reprezentativnějšími 

představiteli kategorie testů osobnosti. „Projektivní metody konfrontují jedince 

s podnětovou situací, která je (na rozdíl od testu schopností) značně neurčitá (…)“ 

(Svoboda, 1999, s. 150). Představují pro vyšetřovaného úlohy spíše neobvyklé a 

neprůhledné, které navozují specifickou sociální interakci, oslabují kontrolní 

mechanismy, povzbuzují sdílnost a spontaneitu vyšetřovaného. Mnohoznačnost podnětu 

totiž implikuje velký objem odpovědí, které jsou považovány za správné (Říčan a Ženatý, 

1988, s. 84-85). Pomocí projektivních technik lze odhalit to, co zkoumaná osoba nechce 

nebo nemůže projevit, protože se sama dostatečně nezná.  

Projektivní metody jsou testové nástroje aplikované jak ve výzkumu, tak v oblasti 

klinické psychodiagnostiky. Ve srovnání s psychometrickými nástroji je výhodou 

projektivních metod širší záběr na celou osobnostní strukturu (Michal, 2005, s. 33). Tím se 

liší od testů schopností, které jsou zaměřeny jen na úzce vymezené složky osobnosti 

(Šnýdrová, 2008, s. 122). Projektivní metody si kladou za cíl postihnout osobnost jedince 

komplexně, převážně jsou však zaměřeny na dynamické, resp. emoční a motivační 

charakteristiky osobnosti – potřeby, zájmy, postoje, názory, problémy, interpersonální 

vztahy atd. (Svoboda, 1999, s. 150). Pomáhají zhodnotit převážně nekognitivní aspekty 

                                                 
4 Stančák (1982, s. 156) termín projektivní metoda chápe jako nadřazený. Pod pojmem projektivní technika 

rozumí skupinu testů, u nichž nacházíme analogický způsob administrace a probandovy reakce na podněty. 
Pojem projektivní test  je pak vyhrazen pro konkrétní projektivní metodu, jakou je např. ROR, TAT, Test 
kresby lidské postavy atd. Označení projektivní test zejména psychometricky orientovaní autoři považují za 
zavádějící, a to vzhledem ke skutečnosti, že pouze některé nástroje, které spadají do skupiny projektivních 
metod, splňují základní podmínky kvality testů, jakými je objektivita, reliabilita, standardizace a validita.  
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osobnosti. S jejich pomocí lze také zhodnotit způsob, jakým se proband vyrovnává se 

svými impulsy a jak řeší intrapsychické konflikty. Použití projektivních technik pomáhá 

získat jedinečný obraz osobnosti, protože jejich podnětový materiál vyvolává velký počet 

individuálně variabilních reakcí, kterými zkoumaná osoba vyjadřuje dojmy ze svého 

osobního světa a vlastní osobnosti. Obraz osobnosti je navíc v porovnání s dotazníkovými 

metodami méně cenzurovaný.  

Projektivní metody tvoří skupinu diagnostických metod, které staví na tzv. 

projektivní hypotéze formulované L. K. Frankem v roce 1939 při přednášce v New 

Academy of Science. Základem Frankovy projektivní hypotézy je tvrzení, že způsob, 

jakým jedinec vnímá, organizuje a interpretuje vágní či víceznačné nestrukturované 

podněty, odráží jeho specifické potřeby, motivy, pocity, zkušenosti a dřívější návyky, 

stejně tak jako ustavená percepční schémata a kognitivní struktury. Jedná se o proces 

automatický a z velké části neuvědomovaný (Frank, 1948, cit dle Teglasi, 2001, s. 3). 

Přitom platí, že čím je podnět méně strukturovaný, tím více osoba promítá své emoce, 

motivace, hodnoty, ale i psychopatologické symptomy. Nejasné a dvojznačné podněty 

předem zamezují vyslovení snadné a pohotové odpovědi, neboť vždy vyžadují individuální 

interpretaci. Také Urban (1972, cit. dle Šípek, 2000, s. 20) zdůrazňuje, že reakce subjektu 

je idiomatická, tzn. subjektu vlastní, a odpovídá osobnosti vyšetřovaného, což v tomto 

směru umožňuje diagnostické úsudky. Stančák (1982, s. 161) uvádí, že v případě 

projektivních metod je reakce na podnětový materiál a produktivita probanda ovlivněna: 

• emoční a kognitivní složkou osobnosti 

• obsahy, které má vyšetřovaný v centru vědomí 

• osobnostní strukturou jedince 

• chorobnými stavy (např. mánie, deprese)  

 

Základní charakteristiky projektivních metod lze shrnout: 

• jde o málo strukturovaný úkol, který dovoluje takřka neomezené množství 

možných odpovědí 

• jedná se o „maskovanou“ testovací proceduru, která si klade za cíl popsat 

osobnost holisticky 

• představují nástroje účinné při odhalování skrytých, latentních nebo 

nevědomých aspektů osobnosti 

 

Říčan a Ženatý (1988, s. 85) mezi rysy podnětů, z nichž projektivní metody těží, 

zahrnují potenciál konfrontovat vyšetřovaného s osobními problémy v názorné formě. 

Zmiňují také nabídku fiktivního světa a navození řeči metafory a symbolů (Ibid., s. 87). 
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Sám Frank vysvětluje projektivní metody jako „metody studia osobnosti 

konfrontující subjekt se situací, na kterou bude odpovídat podle toho, co pro něj znamená a 

jak se cítí, když odpovídá“ (1948, s. 46). Murray, autor TAT,  projektivní metody popisuje 

jako postupy, pomocí kterých lze odhalit skryté, potlačené a nevědomé tendence osobnosti. 

V projektivních testech jde obvykle o stimulování imaginativních procesů a facilitaci jejich 

vyjádření ve slovech nebo v akci (cit. dle Rabin, 1968, s. 8).  

Můžeme konstatovat, že projektivní metody by měly sloužit především k tvorbě 

hypotéz o diagnóze vyšetřovaného a určování cesty k jejich verifikaci (Stančák, 1982, s. 

166). Je nevhodné používat je jako jediný zdroj informací o vyšetřované osobě. Projektivní 

metody s dobrými psychometrickými vlastnostmi však poskytují větší objem informací než 

tzv. výkonové testy. Svoboda (2004, s. 51) ve své publikaci věnované zjišťování stavu a 

potřeb psychologické diagnostiky v ČR uvádí, že projektivní metody tvoří bezmála ¼ 

diagnostických nástrojů užívaných českými psychology5 .  

Mayman předpokládá, že projektivní testy, jako např. ROR nebo metoda raných 

vzpomínek, poskytují popis lidí ve vztazích, neboť v sobě nesou otisk formativně působící 

interpersonální historie zkoumaného jedince a odhalují jeho hluboce zakořeněné vztahové 

dispozice (Mayman, 1967 cit dle Westen, 2002, s. 13).  

 

 

Projektivní metody, psychoanalýza a další vlivy 
Ačkoliv název projektivní metoda byl v psychologické literatuře použitý až v roce 

1939, počátky projektivních metod sahají již do roku 1879, kdy F. Galton použil tzv. 

Slovní asociační test. Ten se v praxi začal používat kolem roku 1911 díky C. G. Jungovi. 

Přelom ve vývoji projektivních metod nastal o deset let později. Tehdy H. Rorschach 

publikuje svůj fenomenální test inkoustových skvrn (ROR), který je dodnes 

nejpopulárnější projektivní metodou. Mezníkem ve vývoji projektivních technik byl dále 

rok 1935, kdy vzniká tématicko apercepční test.  

Projektivní metody bývají často spojovány s psychoanalýzou. Souvisí totiž s původně 

psychoanalytickým konceptem projekce a s projektivní hypotézou (Frank, 1939). Spojení 

s psychoanalýzou dále předznamenává jednak schopnost projektivních technik ukázat 

potlačené tendence, které si subjekt nechce nebo nemůže připustit, protože jsou pro něj 

nevědomé, jednak také hojné užívání psychoanalytických pojmů při konstrukci a 

interpretaci projektivních technik. K utužení psychoanalytického náhledu na projektivní 

metody přispívá i historický kontext. V návaznosti na evropská paradigmata se v USA ve 

30. a 40. letech v oblasti psychologické diagnostiky začal formovat program prosazující 
                                                 
5 Přesněji jde o 24,6% metod - projektivní metody a jsou tak v těsném závěsu za dotazníky, které pokrývají 

26,9% používaných psychodiagnostických nástrojů. 48% metod pak představují výkonové testy (ke 
zhodnocení intelektu, paměti a pozornosti) a půl procento zbývá na posuzovací škály. U klinických a 
poradenských psychologů jsou projektivní metody dokonce oblíbenější než dotazníky. Opačně je tomu 
v manažerské psychologii a v psychologii v ozbrojených složkách (Svoboda, 2004, s. 52).  
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individuální, kvalitativní, idiografický přístup k osobnosti. Dělo se tak ve snaze oslabit vliv 

behaviorismu, který hojně využívá matematický způsob uvažování. Na půdě amerických 

univerzit v té době nalézáme akademiky, jmenujme např. G. W. Allporta, K. Lewina či H. 

A. Murrayho, kteří se zde snaží etablovat psychoanalýzu a spolu s ní i gestaltické ideje. 

Cílem bylo zpochybnit atomistické chápání osobnosti jako sumy vlastností a izolovaných 

psychických funkcí (Rabin, 1968, s. 7). Vznikající projektivní testy měly být prostředkem 

„experimentální psychoanalýzy“ (Říčan a Ženatý, 1988, s. 19). Kromě jmenovaných 

osobností sehrál v pojetí psychologie osobnosti a psychodiagnostiky v USA významnou 

úlohu právě L. K. Frank. Vyslovil totiž koncepci projektivních technik, resp. projektivní 

psychologie, která byla díky své orientaci na holistické pojímání osobnosti kladně přijata 

zejména klinickými psychology. Můžeme pouze spekulovat, že užití termínu projekce se 

stalo nástrojem, jak tento nový směr etablovat, a to vzhledem k jeho atraktivním 

konotacím. Psychoanalýza tak splnila spíše úlohu katalyzátoru. 

Vznik projektivních metod souvisí s obdobím, kdy byl ohniskem výzkumu zejména 

u gestaltistů fenomén vnímání. Jakoby předmětem bádání prostřednictvím projektivních 

metod byla percepce, neboť ta jako proces organizuje celý organismus (Stančák, 1982, s. 

160). „Přínos teorie percepce v náhledu na projektivní metody je v tom, že testové 

výsledky se pokládají nejen za projev osobnosti, ale i jiných situačních činitelů“ (Ibid.).  

Vývoj projektivních metod však dále facilitovaly psychologické teorie osobnosti 

založené na faktorové analýze6, které si vytkly za cíl povýšit projektivní metody na 

úroveň psychometrických metod. Kromě vědecké metodologie úlohu hnacího motoru ve 

vývoji projektivních metod sehrála také kritika odpůrců a skeptiků, kteří zpochybňovali 

zejména validitu a ostatní parametry psychologických testů v pravém slova smyslu. 

Projektivní metody vzbuzují rozporuplné názory již od svého vzniku. „Názorový rozptyl 

přechází od nadšeného a ortodoxního přijetí přes opatrnou ambivalenci až po odmítání a 

div ne vyobcování za brány vědy“ (Švancara, 1971, s. 95). 

Popularita projektivních metod vrcholila okolo roku 1955 (Molisch, 1972, cit. dle 

Stančák, 1982, s. 155). K projektivním metodám jsou však směřovány i kritické úvahy, 

které zpravidla pramení z výběru teoretického zakládu toho kterého testu. Mnohé z metod 

totiž nevycházejí z nejvhodnější psychologické koncepce osobnosti. Příčiny krize 

projektivních metod lze také přičítat na vrub jejich nadměrné produkci spojené 

s nedostatečnou teoretickou propracovaností. Už na počátku 70. let monografie zabývající 

se testy osobnosti referují o 93 projektivních metodách (Buros, 1970 cit. dle Stančák, 1982, 

s. 156). 

 

                                                 
6 Faktorová analýza spolu s postupy matematicko-kybernetického modelování přispívá k přesnějšímu 

postižení validity. 
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Dělení projektivních metod 
Projektivní metody lze dělit podle různých kritérií. Svoboda (1999, s. 150) dělí 

projektivní metody v závislosti na charakteru reakce na podnětový materiál. Klasifikaci 

projektivních metod v závislosti na formě projevu zkoumané osoby uvádí také Stančák 

(1982, s. 166). Verbální projektivní techniky však dále rozlišuje na zrakovopodnětové a 

slovopodnětové (např. Slovní asociační experiment, Test nedokončených vět). Citovaní 

autoři projektivní metody dělí na techniky: 

• Verbální – podněcují slovní odpovědi, a to na základě zrakové percepce, jak 

je tomu např. u ROR či TAT, či sluchové percepce (Testy nedokončených 

vět, Slovní asociační experiment). 

• Grafické, které využívají volnou či tematickou kresbu, dále obkreslování či 

dokreslování. Řadíme sem např. FDT, Test stromu, Warteggův test, Bender-

Gestalt test. 

• Manipulační, u nichž je úkolem vyšetřovaného manipulovat s poskytnutým 

materiálem. –Příkladem je Lüscherův test, Barevný pyramidový test, Test 

světa, Test vesnice, Scénotest. 

 

 

Typy reakcí zkoumané osoby jsou třídícím kritériem také u Lindzeyho (1959, cit. 

dle Stančák, 1982, s. 162). Dochází k rozdělení metod na následující skupiny:  

• Asociativní – ROR, Slovní asociační experiment 

• Konstruktivní – TAT a odvozené metody 

• Doplňovací – Rosenzweigův obrázkový frustrační test 

• Výběrové – Lüscherův barvový test 

• Expresivní – např. Doll-play test čili hry s panenkami (T. Moore) 

 

 

Eysenck (1964, cit. dle Stančák, 1982, s. 162) dělí projektivní metody podle typu 

podnětů: 

• Techniky doplňování - např. Warteggův kresebný test 

• Techniky interpretační - např. ROR, TAT 

• Techniky produkční - např. Test světa, Test vesnice 

• Techniky pozorování - sleduje se chování jedince v nejasně strukturované situaci 

 

Přední čeští autoři Říčan a Ženatý (1988) prezentují podobné dělení projektivních 

metod - kritériem třídění je zde výzva, které se vyšetřovanému dostává. Uvádí techniky:  
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• interpretační, kdy je klient vyzýván, aby podal výklad (např. ROR, TAT, 

Hand test). 

• Slovně asociační – např. Slovní asociační experiment, Testy nedokončených 

vět, Rosenzweigův obrázkový frustrační test. 

• Scénické, v nichž má klient za úkol vystavět trojrozměrnou scénu (Test světa, 

Scénotest). 

• Výtvarné – např. FDT, Test stromu, Kresba rodiny, Test hvězd a vln, 

Warteggův kresebný test. 

• Preferenční - Lüscherův test, Szondiho test, Barevný pyramidový test, Tři 

přání z Michalova Projektivního interview. 

 

 

Třídícím hlediskem u Franka je funkce, a proto projektivní testy dělí na (Svoboda, 

1999, s. 150 a 151): 

• Konstitutivní - struktura a organizace je aplikována na nestrukturovaný a 

plastický materiál, plastelínu, zvuky, skvrny aj. (např. ROR). 

• Konstruktivní - subjekt třídí a sestavuje materiál ve větší celky (Mozaikový 

test M. Lowenfeldové, Test světa). 

• Interpretační – subjekt má interpretovat nějakou zkušenost nebo sdělení 

mající citový význam (TAT, Rosenzweigův obrázkový frustrační test). 

• Katartické, kdy subjekt pod vlivem vnějších podnětů promítá své 

emocionální reakce a odreagovává napětí (např. Scénotest, Staabsové hra 

s panenkami, Doll-play techniques). Tyto testy bývají také dobrou příležitostí 

pro pozorování. 

• Refraktivní, kdy je jedinec diagnostikován prostřednictvím zkomolení běžné 

komunikace (písmo, řeč). Test hodnotí vyjadřovací a sdělovací prostředky 

osobnosti (verbální i grafické metody). 

 

Z uvedeného dělení vyplývá, že TAT je testem interpretačním, který je založený na 

prezentaci vizuálního podnětu. Vyšetřovaný je vyzván, aby vyprávěl/konstruoval příběh. 
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1.3 Vybrané principy TAT 
Vznik TAT byl ovlivněný psychoanalytickou teorií, ale i Murrayho zájmem o 

příběhy a literární tvorbu obecně. Ačkoliv Murray podstoupil psychoanalýzu u C. G. Junga 

a nechal se inspirovat jeho myšlenkami, nebyl stoupencem žádné psychoanalytické školy. 

Psychodynamickou orientaci mu však nelze upřít, neboť princip TAT, stejně jako ostatní 

projektivní metody, operuje s představou, že interpretování nejednoznačné sociální situace 

dovoluje individuu projevit svojí osobnost, a to díky fungujícímu mechanismu projekce. 

Vedle spoluautorství TAT Murray proslul také vlastní teorií osobnosti, ze které vychází při 

analýze TAT. Hlavními pojmy jeho teorie, kterou nazýváme personologií, jsou potřeby, 

tlaky a téma (thema). Tyto pojmy jsou spolu s principem apercepce a narativity předmětem 

následujících odstavců.  

 
 

Apercepce 
Psychologický slovník (Hartl, 2005, s. 22) apercepci definuje jako účelově zaměřené 

vnímání, které je podmíněno zkušenostmi, individuálním zájmem nebo motivací 

jednotlivce. Může být aktivní, řízená vůlí, nebo pasivní, samovolná, vynucená okolnostmi. 

Apercepce znamená závislost každého nového vjemu na předchozí životní zkušenosti 

člověka, včetně jeho okamžitého psychického stavu. 

Termín apercepce, který se objevuje už v samotném názvu diskutované metody, 

vybrali autoři testu proto, že vyprávění příběhů na námět scén vyobrazených na tabulích 

TAT, je více než pouhou percepcí. Jde totiž o aktivní konstrukci a dotváření vnímaného. 

Murray percepci definuje jako rozpoznání předmětu na základě otisku senzorické 

informace, zatímco apercepe je dodáním významu tomu, co vzniklo na základě činnosti 

smyslových orgánů. Vypráví-li respondent příběh ke scéně vyobrazené na podnětové 

tabuli, provádí tak výklad znázorněné situace způsobem, který odráží jeho apercepci, jeho 

vlastní zkušenosti a potřeby. Abychom mohli poznat osobnostní motivy, intence a 

předpoklady, je třeba apercepce interpretovat.  

TAT se objevil v čase, kdy se velké oblibě těšil Rorschachův test inkoustových skvrn 

(ROR), který kladl důraz na percepci. Oproti ROR však TAT nabízela možnost posuzovat 

apercepce (Teglasi, 2001, s. 2). „Slovo apercepce vyjadřuje, že nejde o to, co osoba 

v daném obrázku „vidí“ (percipuje), jako je tomu např. u Rorschachova testu, ale o 

imaginativní interpretaci viděného, což Murray (1943) označil jako apercepci“ (Blatný et 

al., 2010, s. 143).   
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Narativita 
Ačkoliv je vznik TAT spojován i s Murrayho zálibou v literatuře, s narativitou je test 

spojován úžeji teprve v posledních letech, patrně v souvislosti se vznikem narativní 

psychologie jako svébytného paradigmatu.  

Základní myšlenka narativního přístupu vychází z přesvědčení, že člověk svým žitím 

utváří příběh: to, co se stalo, určuje to, co se stane. Pochopit celou osobnost pak znamená 

poznat koherentní životní příběh, který ukazuje, jak je život člověka vložen do 

významných interpersonálních vztahů, do kontextů společnosti a historie. Příběhy v TAT 

však nekorespondují s historickou skutečností, ale reprezentují to, jak vypravěč 

přepracovává zkušenost do vzorců nebo dějových linií, které tvoří jeho zkušenost 

smysluplnou a srozumitelnou. V narativním způsobu myšlení je realita konstruovaná, ne 

předložená (Cramer, 1999, s. 74). Příběh tak poskytuje popis subjektivně významných 

událostí, vyjadřuje vypravěčovu subjektivitu, intencionalitu a identitu, lze z něj vyčíst jeho 

city, chápání událostí z hlediska morálky i porozumění sociálnímu světu (Čermák a 

Fikarová, 2007, s. 177).   

Mezi přívržence tohoto přístupu patří nejen H. Murray a jeho personologický systém, 

ale i S. Tomkins s životními příběhy a životními skripty nebo D. McAdams, jehož tvorba 

spadá do oblasti narativní psychologie. Také podle Cramer, autorky publikace Storytelling, 

narrative, and the Thematic Apperception Test (1996) je každý příběh jedinečným 

vysvětlením „psychologické reality“ autora, který nám svým vyprávěním umožňuje 

nahlédnout do svého prožívání a vnitřního světa. V souvislosti s TAT je narativita středem 

zájmu také u českých autorů Čermáka a Fikarové. Podle nich můžeme narativitu chápat 

jako formu a příběh jako obsah. Příběh odráží vypravěčův způsob nazírání na skutečnost, 

může existovat jako narativní modus myšlení, uchopování skutečnosti a organizace 

zkušenosti. Jednotícím prvkem těchto přístupů je zaměření na to, jak jsou životy osobností 

organizovány v průběhu času do tvaru integrativních příběhů, které definují nejen to, kdo 

jsme a kdo jsme byli, ale i kým se můžeme stát v budoucnu. Tento aspekt nabývá na 

významu zejména ve spojitosti s psychoterapií, protože příběh se může stát nástrojem 

vytváření smysluplnosti života. Příběh do zkušenosti vnáší pořádek, sekvenčnost, nabízí 

řešení problému tím, že poskytuje kauzální výklad. Smysl ustavuje umístěním dílčí 

události do širšího kontextu. 

Jak uvidíme dále, narativita úzce souvisí s pojmem thema. Oba fenomény mají 

spojitost s identifikací dějových linií, které jsou pro uvažovaného jedince specifické. 

Dějové linie příběhů, které se sice obměňují co do formy i obsahu, ale ve vypravěčově 

organizování zkušenosti se objevují opakovaně v podobě vzorců, můžeme odhalit pomocí 

narativní senzitivity. Ta umožňuje jít pod povrch materiálu. „Narativita totiž zachycuje 

význam,  něco co je skryto „za“ příběhem anebo „v“ příběhu“ (Čermák & Fikarová, 2007, 

s.176). Zmíněné opakující se vzorce, témata, jsou středem naší pozornosti, když 

analyzujeme příběh jako zdroj poznání osobnosti.  
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Thema (téma, tematický) 
Pojem vyvěrá z Murrayho personologie, která se pokouší hledat opakující se 

tematické konstelace, charakterizující jedince jako celek. Murray vychází z předpokladu, 

že existuje patrně konečný soubor „prototypických“ životních příběhů (př. Ikarus – lety a 

pády). Podle něj se osobnosti daného člověka přibližujeme, pokud známe jeho životní 

téma. To, co určuje a vybírá, jak se život utváří, jsou jednak potřeby vyvěrající z vnitřku 

osobnosti (tj. psychogenní potřeby, kam řadíme např. potřebu autonomie, výkonu, afiliace, 

dominance), jednak tlaky působící vně organismu, které mohou sehrát pozitivní i negativní 

roli. Pokud se určitá potřeba opakovaně setkává s určitými tlaky prostředí, vzniká téma. 

Slovo tematický v názvu diagnostické metody přeneseně označuje abstraktní dynamickou 

strukturu příběhu. Pokud termín použijeme volněji, pak souvisí s identifikováním zápletky, 

motivu, hlavního dramatického rysu příběhu, neboť témata vyvstávají jako v čase se 

opakující interakce mezi potřebami jedince a vnějšími tlaky, které jsou situačními 

omezeními či příležitostmi pro vyjádření lidských potřeb (Blatný et al., 2010, s. 143).  

Murray vysvětluje, jak lze v rámci analýzy odpovědí získaných při vyšetření 

metodou TAT téma identifikovat. Během analýzy si všímáme neobvykle silných potřeb 

hrdiny a umísťujeme je do celkového kontextu - všímáme si tlaků okolí, s kterými se 

identifikované potřeby v příbězích nejčastěji kombinují, a následně zkoumáme, s jakými 

potřebami a emocemi interagují neobvykle vysoké tlaky okolí. Kombinace potřeb a tlaků 

prostředí dá vzniknout seznamu témat, která se v příbězích nejčastěji objevují (Murray, 

1971, s. 15). Interakce potřeb a tlaků společně s výsledkem, který se projevuje jako úspěch 

nebo selhání hrdiny, vytváří tzv. jednoduché téma. Kombinací jednoduchých témat, které 

do sebe vzájemně zapadají či vytváří sekvenci, vzniká komplexní téma. 
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2 Tématicko apercepční test (TAT) 

TAT patří mezi testy osobnosti spadající do kategorie projektivních metod. Jeho 

autory jsou Ch. D. Morgan (1897-1967) a H. A. Murray (1893 - 1988). První zmínky o 

TAT nacházíme v roce 1935. TAT je nejznámější a nejvíce používanou metodou 

psychologické diagnostiky, jejíž podnětový materiál je tvořen obrazovými předlohami 

(Teglasi, 2001, s. 1). Stančák (1982) a Svoboda (1999) test pojímají jako verbální 

projektivní metodu, Říčan a Ženatý (1988) jako interpretační projektivní techniku. Shodují 

se však, že TAT podmiňuje reakce ve formě slovních asociací a úsudků, které odráží 

probandovy životní zkušenosti a potřeby. 

V rámci individuální administrace psycholog subjektu předkládá standardní sadu 

černobílých obrázků, tzv. tabulí, a instruuje ho, aby vyprávěl krátký příběh se začátkem, 

prostředkem a koncem. Murray TAT specifikuje jako nástroj k identifikování 

dominantních pudů, emocí, názorů, postojů, komplexů a konfliktů vyšetřované osoby. 

Zvláštní hodnota této metody spočívá v možnosti demaskovat potlačené tendence, které si 

pacient nechce připustit (1974, s. 3).  

Test není standardizován, je určen pro probandy ve věku od 8 do 65 let (Svoboda, 

1999, s. 179). Později vznikly také adaptace TAT pro ostatní věkové skupiny7. TAT se 

také stal inspirací pro tvorbu dalších odvozených metod, jmenujme např. Test ruky, 

Rosenzweigův obrázkový frustrační test nebo Schneidmanovu techniku tvorby a 

interpretace scény (MAPS). TAT se rychle rozšířil a mezi projektivními technikami dnes 

zaujímá čelní pozice. Je však překvapivé, že u nás se TAT neprobojoval do první desítky 

užívaných metod (Preiss, 1999, s. 279). TAT používají pouhá 4,3% klinických psychologů 

(Svoboda et al., 2004, s. 107).8 

TAT je tzv. culture fair test. Příběhy jsou totiž jedním z nástrojů socializace, které 

známe již od dětství. TAT však zároveň zobrazuje situace, které jsou nedokončené a 

neshodují se s žádnou v kultuře jednoznačně fixovanou formou příběhu (Henry, 1956 cit. 

dle Teglasi, 2001, s. 29). Z hlediska narativity jsou vyprávění vzniklá na základě TAT 

vypravěčovým životním příběhem (Cramer, 1996, s. 6). 
                                                 
7 V roce 1949 Bellak publikuje CAT (Children´s Apperception Test) s obrázky zvířat, který je určen pro děti 

od 3 do 10 let. V roce 1965 pak vydává humanizovanou formu testu pod názvem CAT-H, z něhož inspiraci 
čerpá Boš a Strnadová. Ti v roce 1975 vydávají originální československou metodu CATO. V témže roce 
Bellak uveřejňuje SAT (Senior Apperception Test) pro probandy starší 65 let. Podnětový materiál této 
metody evokuje prožitky a problémy spjaté z životem stárnoucích osob. Nejznámějšími adaptacemi TAT 
jsou dále Symondsův Picture Story Test pro dospívající, TEMAS (Tell-Me-A-Story Test) pro hispánské a 
černošské děti či AAC (Apperception Adolescent Cards). Jedná se o Silvertonovu adaptaci TAT  z roku 
1993, která existuje ve verzi pro bělošskou a černošskou populaci. Autorem české verze příručky pro AAC 
je P. Goldmann. 

8  U českých klinických psychologů je oblíbenost vybraných metod diagnostikujících osobnost následující: 
ROR (používá jej 75,4% psychologů), Kresba postavy (55,8%), Eysenckovy dotazníky (40%), Test stromu 
(39,9%), MMPI (31,9%), Cattelův 16 PF (29%), Lüscherův barvový test (29%), Nedokončené věty 
(22,5%), Hand test (21,7%) (Svoboda et al., 2004, s. 107).  
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2.1 Vznik a vývoj TAT 
Rozbor příběhů vyprávěných k obrázkům se zpočátku využíval jako metoda 

zkoumání dílčích psychických funkcí, jakými je např. myšlení nebo fantazie9. Jako 

podklad pro diagnostiku osobnosti se tematické obrázky objevily již na počátku 20. století. 

Za bezprostředního předchůdce je považován Schwartz (1932), který je autorem nástroje 

nazvaného Social Situation Test. Jednalo se o soubor obrázků se sociální tématikou, který 

Schwartz předkládal adolescentním delikventům s instrukcí, aby popsali, co na obrázku 

vidí, co si postava na obrázku myslí, na co by na jejím místě mysleli a co by udělali 

(Bellak, 1959, s. 185). Větší zájem odborné veřejnosti vzbudil teprve soubor obrázků 

sestavený Morgan a Murrayem, a to až ve své třetí verzi z roku 1943 (Šebek, 2006, s. 425). 

TAT zásadním způsobem přispěl k popularizaci myšlenky, která staví na předpokladu, že 

interpretace příběhů vyprávěných respondentem na základě prezentace obrázkových scén 

odhaluje důležité aspekty osobnosti a podnítil vznik dalších obrázkových sérií určených 

pro klinickou praxi či pro výzkum.  

První obrázky zavedli CH. D. Morgan a H. Murray spolu s týmem kolegů 

z Harvardské psychologické kliniky jako tzv. Tematický apercepční test v roce 1935 

(Teglasi, 2001, s. 1). Tehdy byl test publikován jako metoda pro zkoumání fantazie, 

zejména pro účely psychoanalytické terapie10. První testovou příručku vydal Murray v roce 

1943. Zde již byl formulován širší cíl této metody. Podle autora vyšetřovaný při 

interpretaci nejasných sociálních situací, které se mu prezentují formou obrazové předlohy, 

odkrývá vlastní motivaci, tj. potřeby, přání, naděje, strachy, komplexy a konflikty 

(Morávek, 1987, s. 122).  

Jedním z inspiračních zdrojů pro formování TAT mohla být Jungova technika aktivní 

imaginace. Zřetelnější vliv však měl návrh studentky C. W. Robertsové, která patrně již 

v roce 1930 s Murrayem diskutovala své hypotézy o tom, zda je možné na základě 

předložení obrazového materiálu facilitovat klinicky využitelné fantazijní produkce. Tyto 

hypotézy vznikly na základě pozorování jejího malého syna Johna, který spontánně tvořil 

příběhy k obrázkům z časopisů, když zůstával doma nemocný (Morgan, 2002, s. 426). 

Dalším z údajných inspiračních zdrojů je autobiografická fikce „Look Homeward, 

Angel:A Story of the Buried Life“ z pera T. Wolfeho. Hrdina díla je totiž ve škole vyzván, 

aby napsal kompozici o tom, co vidí ve tváři dívky zachycené na obrázku, a co pro něj 

obrázek znamená.  

Na vývoji testu, zejména co do výběru obrazových předloh, se podílela řada autorů, 

mezi nimi např. N. Sanford, D. Rapaport, S. Tomkins, F. Watt, R. R. Holt, L. Bellak, W. E. 

Henry, M. I. Stein či S. Rosenzweig. Obrazové předlohy jsou zpravidla modifikovanými 

                                                 
9 Viz např. BRITAIN, H. L. (1907) A study in imagination, Pedagogical Seminary, 14, s. 137-207 nebo 

LIBBY, W. (1908). The imagination of adolescents, American Journal of Psychology, 19, s. 249-252. 
10 Murray se ve svých letech aktivně zasazoval o to, aby psychoanalýzu etabloval na půdě amerických 

univerzit. Z řady technik, které byly dány do služeb budování nové teorie vyjadřující nespokojenost 
s vědeckou psychologií, zaujal čelní místo právě TAT (Rabin, 1968, s. 7). 
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fotografiemi nebo obrázky z časopisů, které Murray a Morgan počali sbírat již v roce 1933 

(Ibid., s. 424). Některé tabule výtvarně zpracovala přímo Morgan, na jiných se podílel 

bostonský umělec S. Thal (Morgan, 1995, s. 238).  

Soubor tabulí byl několikrát revidován. Měnil se nejen samotný výběr obrazových 

předloh, ale i rozměr tabulí, včetně materiálu, na kterém byly obrázky vytištěny nebo 

nalepeny. Stejně tak byla časem pozměněn i samotný způsob aplikace. Změn doznala nejen 

administrace testu, kdy se ve snaze provádět vyšetření v rámci jediného sezení snížil počet 

tabulí z 20 tabulí přibližně na polovinu, ale zejména způsob interpretace. Mezi lety 1950 a 

1980 byla v oblasti výzkumu tématicko apercepčních technik pozornost věnována zejména 

vývoji interpretačních schémat k TAT (přednášky Goldmanna a Soukupové na Katedře 

psychologie PedF UK, 2011). TAT totiž nezůstal spjatý pouze s původní Murrayho teorií. 

Ukázalo se, že tento nástroj je nejen životaschopný, ale také velmi flexibilní. Již v roce 

1963 Muerstein píše, že se zrodila celá řada skórovacích a interpretačních systémů, které 

odráží různé teoretické orientace (cit. dle Rabin, 1968, s. 8).  

 

 

2.2 Testový materiál  
Testový materiál se sestává z 31 podnětových tabulí, které psycholog zakoupí spolu 

s testovým manuálem. Podnětové tabule mají formu černobílých reprodukcí, které 

nejčastěji zachycují osoby v nejednoznačných situacích. V souboru však najdeme i takové 

podnětové tabule, kde nejsou žádné lidské postavy. Tabule č. 16 je navíc zcela prázdná – 

umožňuje produkci zcela volného příběhu, a to na základě výjevu, který si má proband 

představit. Tato tabule se obvykle se předkládá na konci vyšetření. Mlhavé a vágní je také 

emoční rozpoložení figur na obrázcích, neboť právě tato konfigurace umožňuje, aby 

respondent projikoval své navyklé vzorce myšlení a charakteristické emoční odezvy. 

Společnou charakteristikou podnětových tabulí TAT je to, že podněcují respondentovu 

fantazii a zároveň ho vyzývají k tomu, aby se vyobrazené situace zhostil svým jedinečným 

způsobem – aby zachycený děj vysvětlil, zasadil jej do kontextu a poskytl nějaké řešení, 

rozuzlení.  

Označením na druhé straně tabulí je vyjádřeno, zda je tabule určena pro vyšetření 

muže (M – male), ženy (F – female), chlapce (B – boy) či dívky (G). Pokud na zadní straně 

tabule není žádné signování, obrázek je vhodný pro jedince jakéhokoliv pohlaví a věku. 

Tabule pro dospělé je možné používat od 14 let věku probanda. Některé tabule jsou 

vytvořeny ve variantě pro dospělé ženy a muže (označení MF), jiné jsou určené pro osoby 

mladší 14 let (BG)  a/nebo pro osoby ženského pohlaví bez ohledu na věk (GF) či pro 

chlapce a muže (BM). Výzkumy však nepodporují tradovanou zkušenost, že by volba 

„genderových“ tabulí zajistila větší objem pro diagnózu relevantních dat.  
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2.2.1 Výběrová sestava tabulí a její vyzývací charakter 
Co se týká samotného výběru tabulí, které použijeme při vyšetření, Murray 

doporučuje z celkového souboru 31 tabulí k vyšetření vybrat 20, a to v závislosti na věku a 

pohlaví respondenta. Z tohoto důvodu autor testu doporučuje administrování testu rozložit 

do dvou setkání, mezi nimiž je vhodné mít alespoň jednodenní přestávku. Doporučení 

současné klinické praxe dovoluje zvolit 8 – 12 tabulí11. V takovém případě lze totiž 

vyšetření provést jednorázově (Šebek in Říčan & Krejčířová, 2006, s. 426).  

Výběr tabulí by měl zohledňovat věk a pohlaví respondenta, neboť dle Murraye se 

tak respondent může lépe identifikovat s hrdinou  příběhu12, dále účel vyšetření a charakter 

obtíží vyšetřovaného. Bellak mezi faktory, které ovlivňují výběr testovací sady tabulí, řadí 

i rodinné uspořádání - zda vyšetřovaný má sourozence, jestli někdo z rodiny zemřel apod. 

(Bellak, 1959, s. 205).  

V současné době se tabule nevybírají podle toho, jakému pohlaví a věku byly 

původně určeny, ale podle rozhodnutí psychologa, které je postaveno na posouzení 

užitečnosti tabule z hlediska jejího potenciálu přinést psychologicky zajímavý a relevantní 

materiál (Teglasi, 2001, s. 37). Šebek (2006, s. 426) toto podporuje tvrzením, že „klinické 

(ani výzkumné) použití kteréhokoli souboru nás nezavazuje k aplikaci všech obrázků. (…). 

Nezřídka doplňujeme sadu ještě během vyšetření podle průběžné klinické úvahy“. Čermák 

(2006, s. 170) uvádí, že různí autoři uvádějí různé výběry obrázků. Situace ale není tak 

komplikovaná, protože existují „univerzální“ sestavy, které se co do výběru tabulí velmi 

podobají. Za základní východisko při výběru tabulí lze totiž považovat sestavu Bellaka a 

Abramse, předních autorit v oblasti diagnostiky pomocí TAT. Můžeme tedy předpokládat, 

že diagnostická „validita“ jejich sestavy tabulí bude uspokojivá. Diskutovaný soubor se 

sestává z tabulí: 1, 2, 3BM, 4, 6BM, 7GF, 8BM, 9GF, 10, 13MF. Jakmile jsme zvolili 

výběrovou sestavu tabulí, obvykle ji  administrujeme v ustáleném pořadí. Většinou 

začínáme tabulí 1 (chlapec s houslemi), neboť je pro vyšetřovaného snadno přístupná a má 

vysokou diagnostickou hodnotu (Šebek, 2006, s. 426). V empirické části diplomové práce 

hodlám použít tzv. bohnickou sestavu tabulí. Důvody, které vedly k jejich výběru, jsou 

uvedeny v empirické části práce.  

Následuje popis podnětových charakteristik tabulí bohnické sestavy. Podnětové 

charakteristiky byly formulovány světovými odborníky na TAT. Zároveň prezentuji 

Čermákovy postřehy k tématu kognitivních vlastností tabulí.  

 

 

 

                                                 
11 Westen, autor skórovacího systému, který bude použit v rámci experimentální části diplomové práce, 

doporučuje k vyšetření pacienta zařadit alespoň 6 tabulí, přičemž za optimální považuje počet 8 až 10 
tabulí (1995, s. 10). Pro účely výzkumu se za dostatečně reliabilní považuje předložení šesti tabulí. 

12 Předpoklad o identifikaci respondenta s hrdinou příběhu je jedním z hlavních východisek interpretace 
narativního materiálu dle Murraye. 
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Tabule 1 
 

Murrayho popis: Chlapec se zamyšleně dívá na housle, které před 
ním leží na stole. 

Podle Bellaka a Abramse jde o nejcennější tabuli v TAT, protože 

je schopna projektivně obsáhnout celou osobnost probanda (1977, 

cit dle Aronow et al., 2001, s. 34). Mezi ústřední témata, která 

obrázek evokuje, patří vztah k rodičům, k autorit ě obecně, k vlastním potřebám. 

Zřetelné bývá také téma autonomie, nutkání jít svou vlastní cestou, touha po nezávislosti 

a nevyhovění očekáváním nebo příkazům rodičů. Eron (1950, cit dle Čermák, 2006, s. 

173) tvrdí, že expozice této tabule nejčastěji asociuje téma aspirací, ambicí, rodičovského 

tlaku, pracovních záležitostí a pocitu sounáležitosti . Ve výpovědích subjektu se mohou 

ozývat i pocity viny a selhání a potřeba úspěchu. Podle Teglasi (2001, s. 39) scéna vyzývá 

probanda, aby popsal jednu postavu a u jednoho hlavního objektu vyžaduje výklad vztahu 

mezi chlapcovým výrazem tváře a houslemi. Čermák (2006, s. 172) tabuli přisuzuje kvalitu 

příliš jednoduché strukturovanosti. To je příčinou malého kognitivního úsilí, které proband 

vynakládá. Na druhou stranu Čermák ve shodě s ostatními autory připouští, že se jedná o 

tabuli, kterou je vhodné administrovat na počátku vyšetření, a to vzhledem k jejímu 

neohrožujícímu charakteru.  
 

 

Tabule 2 
Murrayho popis: Venkovská scéna: v popředí je mladá žena 
s knihou v ruce, v pozadí muž pracující na poli a starší 
přihlížející žena.  

Podle Bellaka a Abramse (1997, cit dle. Čermák, 2006, s. 174) 

obrázek poskytuje vhled do rodinných vztahů, včetně 

oidipálních témat a sourozenecké rivality. Dozvídáme se, jaké 

má vyšetřovaný pojetí rodových rolí. Podle autorů se nejen ženy, ale i muži identifikují 

s dívkou v popředí. Žena, která je opřena o strom, je vypravěči vnímána jako gravidní. 

Důležité je všimnout si, jak subjekt s graviditou nakreslené ženy zachází (např. jak je 

zakomponován muž na obrázku). V příbězích se vynořuje téma autonomie a nezávislosti 

na rodině, touha po osamostatnění se. U mužů je to pak starost o práci, aspirace a 

ekonomický tlak. U žen se setkáváme se stejnými tématy, pouze ekonomický tlak 

substituuje tlak rodi čovský.  Aronow et al. uvádí, že nejobvyklejším tématem je „dívka 

toužící pokračovat ve vzdělání a opustit farmu, což je v rozporu s přáním rodiny“  

(2001, cit dle Čermák, 2006, s. 175). Příběhy, které vyšetřovaní vypráví, jsou nezřídka 

posunuty v místě a čase, což může indikovat odložení konfliktu vypravěče. Studie ukazují, 

že v příbězích převažuje šťastný tón, happy end je častější než nešťastný konec příběhu 

(Eron, 1950, 1953, cit dle Čermák, 2006, s. 175). 
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Tabule 3BM 

Murrayho popis: Naproti gauči je na zemi schoulená postava 
chlapce s hlavou skloněnou k pravému rameni. Na zemi vedle něj 
leží revolver.  

Bellak a Abrams hodnotí tabuli jako jednu z nejpřínosnějších 

(1998, cit. dle Čermák, 2006, s. 175). Uvádějí, že tabule zřetelně 

evokuje sebevražedné myšlenky nebo depresi nad ztrátou 

vztahu (Ibid., s. 176). Tabuli vyšetřovaní vnímají jako smutnou, 

beznadějnou a nepříjemnou. Pokud se v příběhu objeví siucidium, nemusí jít o 

diagnosticky významný moment. Vážné nebezpečí suicidia hrozí v případě, že obsah je 

kombinován s intropunitivní agresí a přísným superegem. O síle superega vypovídají 

zmínky o trestu – zda bude hrdina potrestán nebo zda trestu unikne. Podle Erona (1950) je 

většina příběhů laděna středně až velmi smutně. Přibližně polovina vyšetřovaných ve 

svých příbězích dospívá ke šťastnějšímu konci. Vedle sebevraždy patří mezi nečastější 

témata také rodičovský tlak a poruchy chování, např. zneužívání drog. Henry (1956, s. 

243-244) uvádí, že ohniskem pozornosti diagnostika je objekt ležící vlevo od postavy, 

který je zpravidla vnímán jako střelná zbraň. Aronow et al. (2001, s. 35) zbraň označují 

jako nejasný objekt. K tomu Teglasi (2001, s. 39) uvádí, že objekt ležící vlevo od postavy 

může být percipován jako klíče.  

 

 

Tabule 4 

Murrayho popis: Žena tisknoucí ramena muže, jehož tvář a tělo 
jsou odvráceny jako  kdyby se pokoušel odtrhnout.  

Scéna naznačuje, že žena se snaží muže odvrátit od nějakého 

jednání, nebo si ho udržet. Dává najevo vlastnické postoje či 

závislost, ale může vyjadřovat i přítulnost. Goldfried a Zax 

v sémantické studii připisují obsahu tabule charakteristiky, které 

lze popsat jako impulsivní, agresivní, nebezpečné (1965, cit. dle Čermák, 2006, s. 178). 

Teglasi (2001, s. 40) uvádí, že tabule vyzývá subjekt k tomu, aby vysvětlil souvislost mezi 

diskrepantními a dramaticky zachycenými emocemi a fyzickou blízkost postav. Tabule 

tak vyžaduje jisté kognitivní úsilí. Nejčastějšími tématy u mužů jsou podle Erona (1950 a 

1953, cit. dle Čermák, 2006, s. 178) tlak ze strany partnerky, pomoc od partnerky a 

soutěživost. Ženy rozvíjejí témata pomoci ze strany partnera, odchod od partnera a starost 

o něj. Tabule obecně evokuje témata spjatá se vztahy mezi muži a ženami a jejich 

rolemi. Výjimkou není ani partnerský trojúhelník , a to vzhledem ke svlékající se postavě 

ženy nakreslené a pozadí (Aronow et al., 2001, s. 36), které si všimne přibližně 1/3 

vyšetřovaných. V příbězích se může objevit i téma agrese mezi mužem a ženou. 
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Tabule 6GF 

Murrayho popis: Mladá žena sedí na kraji pohovky a dívá se přes 
rameno na staršího muže s fajfkou v ústech. Vypadá, že ji chce oslovit. 

Adekvátní zpracování příběhu zahrnuje muže, ženu a vysvětlení toho, 

jaký vztah mezi nimi je. Latentní vyzývací charakter se vztahuje k  

návrhům postaršího muže, které však nemusí být nutně sexuální. 

Zvláště u žen se setkáváme s velkými variacemi v reakci nakreslené 

ženské figury i v oblasti aktivit nabízených mužem. Ženy také 

nezřídka projevují překvapené a vyplašené reakce. Tabule je vhodná k zachycení postojů 

vůči heterosexualitě, ale i otcovské figuře (Aronow, 2001, cit. dle Narron, 2005, s. 33). 

Způsob, jakým subjekt odpovídá, obecně reflektuje sebedůvěru, kterou pociťuje 

v nestrukturovaných společenských situacích. Osoby, které zažívají nedůvěru v 

interpersonálních vztazích, zvláště pokud tyto vztahy obsahují sexuální podtext, mají 

tendenci předpokládat obtíže ve vztahu mezi zobrazenými hrdiny (Henry, 1956, s. 247). 

 

 

Tabule 6BM 

Murrayho popis: Drobná, postarší žena stojí zády otočená 
k vysokému mladému muži, který se dívá směrem dolů se zmateným 
výrazem ve tváři. 

Bellak a Abrams tabuli považují za projektivně velmi vydatnou, a to 

zejména pro muže, protože evokuje vyprávění příběhů o vztahu 

mezi matkou a synem (1997, cit. dle Čermák, 2006, s. 179). Tabule 

vyzývá vyšetřovaného, aby podal vysvětlení k ne zcela běžné 

interakci mezi mužem a ženou, kdy muž je na odchodu nebo přináší smutné zprávy. Tato 

dvojice bývá nejčastěji percipována jako matka se svým synem. Matka zároveň zosobňuje 

nositelku stability a tradice, ale i někoho, kdo kontroluje a dohlíží. Tabule je proto 

přínosná i ve vzhledem k hodnocení nezávislosti subjektu. Kromě oidipální tématiky, 

resp. problémů mezi matkou a synem a jejich důsledků pro vztah k jiným ženám, obrázek 

také evokuje téma ztráty . Aronow, Weiss a Reznikoff doporučují analyzovat city mezi 

mužskou a ženskou postavu, ať už je postava označena jako matka či nikoliv. 

Nejčastějšími tématy příběhů je odchod od rodičů, tlak rodičů a svatba dítěte (Eron, cit. 

dle Čermák, 2006, s. 179). Také Henry (1956, s. 246) se s výše jmenovanými autory 

shoduje v tom, že tabule evokuje projekci postoje subjektu k mateřské figuře a mapuje to, 

jak subjekt dokáže zacházet s neshodou a separací.  Nejčastěji vyšetřovaní vyprávějí 

příběhu smutné, s neutrálními se setkáváme zřídka. Více než polovina příběhů však 

obsahuje šťastný konec. 
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Tabule 18BM 

Murrayho popis: Muž je zezadu svíraný třemi pažemi. Postavy, které ho 
drží, nejsou vidět. 

Adekvátní uchopení příběhu předpokládá zahrnutí mužské figury, rukou a 

reflexi neobvyklosti celé scény, ke které přispívá tušení neviditelných 

protivníků (Henry, 1956, s. 263). Tabule je příkladem nelogicky 

uspořádané reality (Murstein, 1965, s. 539), která vyšetřovaného může 

frustrovat v jeho úsilí o podání vysvětlení. Tabuli hodnotíme jako přínosnou z hlediska 

hodnocení způsobu, jakým se subjekt vyrovnává s úzkostí a strachem. Latentní 

podnětovou charakteristikou je bojácná osoba atakovaná neznámými silami, které pramení 

z tajemných zdrojů, včetně  nitra zobrazené osobnosti. Podle Henryho (1956, s. 263) je 

muž na obrázku terčem napadení, omezování, či dohlížení a tabule reflektuje, do jaké míry 

má subjekt pocit kontroly nebo beznadějné poddajnosti, je-li vystaven agresi. Henry dále 

uvádí (Ibid.), že zobrazený muž bývá vnímán jako opilý. Postoj vůči závislostem mezi 

náměty počítá i Rapaport. Vedle toho jmenuje loupež a agresi (Goldmann a Soukupová, 

přednášky na PedF UK, 2011). Aronow et al. dodávají, že příběhy rozvádí téma sebeúcty, 

exhibice a soupeření s vrstevníky a že paranoidní jedinci reagují na možné ohrožení 

zezadu.  

 

 

Tabule 8BM 

Murrayho popis: Adolescentní hoch v popředí obrázku. Na jedné 
straně obrázku je vidět hlaveň pušky, v pozadí je nejasná scéna 
chirurgické operace, podobná snovému obrazu.  

I tuto tabuli, která je obecně pojímána jako kognitivně náročná, 

Bellak a Abrams považují za zvláště přínosnou (1997, cit. dle 

Čermák, 2006, s. 179). Výzvou pro vyšetřovaného je integrovat 

dvě zdánlivě nesouvisející a komplikované scény (Henry, 1956, s. 250). S těmito nároky se 

vyšetřovaní obvykle vyrovnávají tak, že popředí a pozadí interpretují jako bdělý a snový 

stav nebo přítomnost a minulost. Tabule tak hodnotí i úroveň vypravěčovy orientace 

v realitě. Nejčastějšími evokovanými tématy jsou ambice a plánování rozvoje schopností 

(chlapec sní o tom, že bude lékařem). Vynořují se ale i agresivní témata (někdo byl 

postřelen a musí být operován). Puška, která je namalována v popředí, nabízí prostor pro 

exploraci agrese - osoby potlačující agresi zbraň zpravidla ignorují. Na základě rozboru 

toho, jak jsou popisovány postavy na obrázku (např. vztah k lékaři jako starší autoritě) 

můžeme získat vhled do oidipální tématiky. Eron výčet témat obohacuje o téma války, 

smrti či nemoci rodiče (1950, cit. dle Čermák, 2006, s. 182). Udává, že polovina příběhů 

bývá středně smutných, polovina končí  náznakem happy endu.  
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Tabule 10 

Murrayho popis: Hlava mladé ženy spočívá na rameni muže. 

 

Bellak a Abrams a stejně tak Teglasi (2001, s. 42) se shodují v tom, 

že rod zobrazených osob je vágní. Postavy jsou však ve většině 

případů vnímány jako muž a žena, kteří sdílejí intimitu a emoce 

hlubšího druhu. Vyšetřovaný do podnětového materiálu promítá své 

zkušenosti ze vztahu mezi oběma pohlavími. Přitom čerpá buď 

z vlastních partnerských vztahů, nebo z intimních a emocionálních vztahů mezi jeho rodiči 

(Henry, 1956, s. 252). Henry považuje za adekvátní takový příběh, který objasňuje 

fyzickou blízkost vyobrazených aktérů (Ibid.). Latentní vyzývací charakter tabule podle něj 

souvisí s tím, jak vyšetřovaný reaguje na objekt lásky, zejména na možnou separaci. 

Bellak a Abrams (1998, cit. dle Čermák, 2006, s. 184) mezi nejčastěji se objevujícími 

tématy jmenují příjezd či odjezd, přičemž doplňují, že odchod a opuštění může souviset 

s tématikou latentních hostilních potřeb.  

Aronow et al. (2001, s. 41) tabuli hodnotí jako jednu z nejšťastnějších. Eron (1950, 

cit. dle Čermák, 2006, s. 185) dospěl ke zjištění, že příběhy končí spíše mírně šťastněji. 

Podle něj se v příbězích nejčastěji vyskytují témata spokojenosti s partnerem, péče o 

partnera a odchod partnera. Ženy nejčastěji zpracovávají motiv spokojenosti 

s partnerem, smrt a nemoc dítěte a péči o partnera.  

 

 

Tabule 13MF 

Murrayho popis: Stojící mladý muž se skloněnou hlavou 
zakrývající si paží tvář. Za ním je postava ženy ležící v posteli.  

Podle Teglasi (2001, s. 42) je úkolem vypravěče konstruovat 

příběh, který by objasnil vztah mezi mužem a ženou. Stejný 

názor sdílí i Henry (1956, s. 257). Tabule evokuje téma 

sexuality a postoje k sexuálnímu partnerovi. Tabule podněcuje 

také téma vztahu mezi sexem a agresí (Ibid.). Bellak a Abrams sexuální tématiku dále 

rozvádějí na sexuální konflikty mezi mužem a ženou, strach ze znásilnění, útoku či 

zneužití u žen a pocity viny vázané na sexuální aktivitu u mužů. Jmenovaní autoři také 

uvažují o projekci vztahových problémů mezi partnery. Také Aronow et al. (2001, s. 44) se 

ve výčtu potenciálních témat shodují s výše uvedenými autory. Henry (1956, s. 257), stejně 

tak jako Eron (1950, cit. dle Čermák, 2006, s. 186), přidávají navíc téma nemocné nebo 

mrtvé ženy a muže vyjadřujícího lítost, výčitky svědomí nebo zármutek. Ladění příběhů 

evokovaných prezentací podnětové tabule 13MF je smutné, stejně tak jako jejich vyústění.  
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Tabule 18GF  

Murrayho popis: Žena svírá krk jiné ženy. Zdá se, že je tlačena dozadu 
k zábradlí schodiště. 

Postava, které vidíme do tváře, je vnímána jako žena. Druhá figura je 

se stejnou frekvencí vnímána buď jako muž, nebo jako žena. Tabule 

podle Bellaka (1959, s. 213) nejčastěji evokuje téma konfliktu mezi 

matkou a dcerou. Ačkoliv vyšetřovaní často vypráví pozitivně laděné 

příběhy, v souladu s původní Murrayho deskripcí je latentní podnětový charakter spojován 

s agresí. Přibližně polovina zdravé populace osobu, které vidíme do tváře, vnímá jako 

nápomocnou. I normální populace tedy podnětovou situaci může pochopit mylně. Zdá se, 

že normální subjekty agresi zachycenou v obrázku raději ignorují. Tento vzorec myšlení se 

vztahuje k preferencím a stereotypům, než k  percepční distorzi per se. Fakt, že představy 

úrazu, strachu krutosti a nouze jsou i tak přítomné, ale může nasvědčovat, že i jmenovaná 

skupina agresivitu ve vyobrazené scéně rozeznává, ovšem snaží se jí vyhnout obrácením 

v opak. Ať je tomu jakkoliv, podnětový charakter tabule je vhodné považovat za agresivní 

a zabývat se tím, jak se subjekt snaží popřít a zakrýt toto poznání. Jak již bylo naznačeno, 

pomoc a útěcha tvoří samostatnou a největší kategorii zápletek, následuje agrese a 

krutost , odpoutání se od rodičů, rodičovský tlak a nemoc či smrt dítěte Pozornost 

diagnostika si zaslouží lehkost, s jakou subjekt konstruuje neagresivní zápletku  

 

 

Tabule 5 

Murrayho popis: Žena ve středním věku stojí na prahu 
pootevřených dveří a dívá se do pokoje. 

Úkolem subjektu je vysvětlit, proč žena vstupuje do pokoje. 

Vyšetřovaní do příběhu nezřídka zavádí i jiné osoby, které mají 

být v pokoji přítomné. Obvyklá zápletka příběhů se týká toho, že 

žena někoho překvapí v pokoji, nebo jde zjistit, co se v pokoji 

stalo, protože něco zaslechla. Žena vstupující do pokoje bez ohlášení podle Henryho značí 

voyeristické tendence subjektu (1956, s. 245). Tabule je vhodná k zachycení postojů 

k mateřské figuře (Henry, 1956, s. 245). Matka může být vnímána jako benevolentní a 

zajímající se o to, co dítě dělá, nebo jako náročná, dohlížející a napomínající. Především u 

adolescentů se objevuje téma obav z kontroly dospělých nad sexuální explorací č jinými 

„zakázanými“ aktivitami. Výjimkou pak nejsou ani pocity viny. Také podle Bellaka a 

Abramse (1997) příběh symbolizuje strach z odhalení masturbace. Analogicky s tím pak 

může obava z potrestání matkou vést k popření afektů, které bývá kompenzováno 

zdůrazněním, že matka jde pouze zkontrolovat pokoj jako takový. U žen v příbězích 

nalézáme i obavy z napadení či vloupání.  
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2.3 Administrace 
U méně strukturovaných diagnostických nástrojů, jakým je TAT, může mít 

uspořádání vnější situace, znění testové instrukce i bezděčné reakce examinátora vliv na 

výpověď subjektu. Proto je zapotřebí dodržovat standardní proceduru administrace. 

Murray ve snaze minimalizovat vliv neverbálních reakcí dokonce doporučuje 

vyšetřovaného usadit zády k examinátorovi (Murray, 1943, s. 5). Následující řádky 

reflektují způsob administrace, který navrhl autor testu. 

Sada tabulí, kterou předkládáme probandovi, obsahuje 20 obrázků a je rozdělena na 

dvě série. První série, tvořená 10 tabulemi, se sestává z relativně realistických námětů, 

které připomínají každodenní situace. Druhá série je více neobvyklá, dramatická a bizarní. 

Každé sérii je věnováno 50 minut. Rozestup mezi administrací jednotlivých sérií by měl 

být alespoň jeden den. Jsou používány dvě formy instrukcí. Jedna je určena pro 

adolescenty a pro dospělé s průměrnou inteligencí. Druhá je pro děti, dospělé s nižším 

inteligencí či vzděláním a pro psychotiky. 

V manuálu testu je kladen důraz na vytvoření vlídné a nenucené atmosféry. Vyšetření 

provádíme v klidné dobře osvětlené místnosti. V původní instrukci je vyšetřovaný vyzván, 

aby ke každé z předkládaných tabulí během zhruba 5 minut vytvořil co možná 

nejdramatičtější příběh (Murray, 1943, s. 5). Examinátor vyšetřovaného v instrukci 

vyzývá, aby se vyobrazené situace zhostil svým jedinečným způsobem a aby do příběhu 

zahrnul: (1) vysvětlení toho, co se zrovna na obrázku odehrává, (2) jak k dané situaci 

došlo, (3) jaké bude rozuzlení příběhu, (4) na co vyobrazené osoby myslí a co cítí (volně 

dle Murray, 1943, s. 5-6). V souvislosti s vytvářením žádoucího rapportu, Murray 

podotýká, že by se examinátor neměl pouštět do důvěrných rozhovorů s respondentem - 

v průběhu setkání může respondenta (1) informovat o tom, zda se mu daří následovat 

instukci a případně mu ji zopakovat; (2) upozornit respondenta na časový skluz; (3) čas od 

času respondenta povzbuzovat; a (4) pokud respondent v příběhu pomine nějaké důležité 

detaily, závažné okolnosti, důsledky nebo rozuzlení, vybídne ho k nápravě např. stručnou 

poznámkou: „Co vedlo tady k té situaci?“ Pokud má vyšetřující nějaké nejasnosti ohledně 

příběhu, může se vyšetřovaného doptávat během asociační fáze (Ibid.). 

Ačkoliv způsob administrace v průběhu historie TAT doznal určitých změn, a to 

zejména v počtu předkládaných tabulí, délky požadovaných příběhů či znění instrukce, 

následující postupy platí univerzálně. Jakmile předložíme tabuli a respondent začne 

vyprávět příběh, zapisujeme tužkou na papír příběh, šokové reakce na obrázek, případné 

latence a jiné behaviorální charakteristiky. Produkci vyšetřovaného lze rovněž zaznamenat 

prostřednictvím audionahrávky. Součástí vyšetření je také rozhovor s klientem. V 

úvodním rozhovoru ještě před samotným vyšetřením získáváme anamnestické údaje a 

sdělujeme účel vyšetření. Po skončení testování následuje inquiry zaměřené na 

objasňování sporných momentů a prozkoumávání zdrojů, z nichž respondent čerpá náměty 

pro svá vyprávění.  
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2.4 Testová instrukce 
Oproti Murrayho éře dnes v klinické praxi administrujeme sestavu  o 8 – 12 tabulích, 

a to v rámci jediného sezení. TAT je vhodné zařadit ke konci baterie testů, které chceme u 

probanda administrovat, neboť se předpokládá, že tehdy již je vytvořen žádoucí rapport 

(Tegalsi, 2001, s. 34). Odpovědi na podnětový materiál jsou otevřené, neomezené, 

maximalizují vtisknuté organizace. Dle Murrayho (1943, s. 7) by jeden příběh vyprávěný 

dospělým měl dosahovat průměrné délky 300 slov. V současné době však přijímáme i 

kratší příběhy, pokud mají jasnou strukturu13. Následuje instrukce Goldamnna a 

Soukupové (nepublikováno), jejíž znění preferuji před instrukcí uvedenou v Murrayho 

manuálu, a to vzhledem ke skutečnosti, že v současné době TAT vyšetřovanému již 

nepředstavujeme jako test imaginace, jedné z forem inteligence14.  

 

„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vytvořte ke každé 

scéně příběh tak, abyste zahrnul/a to, co se odehrávalo předtím, co se právě na obrázku 

odehrává, co si jednotlivé postavy myslí a co cítí, a jak to bude pokračovat dál. (Neexistuje 

něco jako dobrý nebo špatný příběh, prostě vytvořte příběh se začátkem, prostředkem a 

koncem.)“ 

 

Znění instrukce, resp. jednotlivá slova, mohou být pozměněna, aby lépe vyhovovala 

respondentově věku, úrovni inteligence i celkovému rozpoložení, v němž se respondent 

nachází, vždy však musí být zachován význam (Teglasi, 2001, s. 34). Vyšetření, ke 

kterému se dnes již standardně používá 10 tabulí, trvá přibližně 30 min. Cílem je získat 

příběh se zápletkou.  

Jestliže má vyšetřovaný obtíže začít, povzbudíme ho slovy: „Začněte tím, co se na 

obrázku odehrává.“ V průběhu ho můžeme povzbuzovat otázkami: „Co tomu 

předcházelo? Co si jednotlivé postavy myslí a co cítí? Jak to bude pokračovat dál?“15 

Pokud má respondent tendence doptávat se na podrobnosti z obrázku, které mu nejsou 

dostatečně jasné, vyšetřující odpoví: „M ůžete je chápat a nakládat s nimi jakkoliv si 

přejete“. U tabule 16, která je prázdná, lze respondenta povzbudit doporučením: „Zavřete 

oči a představte si, že je tu něco namalované. Popište mi, co vidíte a řekněte mi o tom 

nějaký příběh.“ Během asociační fáze je možné doptávat vyšetřovaného na nejasnosti. 

 

                                                 
13  Rappaport v klinických podmínkách připouští délku příběhů o 100 slovech (Stančák, 1982). 
14  Murray TAT vyšetřovanému takto prezentoval ve snaze blokovat jeho snahy o cenzuru vlastních 

výpovědí, ke které dochází ve snaze jevit se lépe. V klinické situaci je vhodnější hovořit otevřeně o naší 
snaze zorientovat se v psychice klienta (Šípek, 2000, s. 51). 

15 Otázka „Co se odehrává na obrázku?“ je otázkou na identifikaci problému. Než se začne problém řešit, 
musí být identifikován. Otázka: „Co tomu předcházelo?“ je otázkou na sociální kauzalitu.  Otázka: „Co si 
jednotlivé postavy myslí a co cítí?“ zkoumá porozumění vnitřnímu světu a schopnost vyšetřovaného 
sladit vnitřní a vnější realitu. Otázka: „Jak to bude pokračovat dál?“ je otázkou po schopnosti řešit 
problémy a schopnosti porozumět poselství, významu děje (Goldmann a Soukupová, soukromý materiál) 
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2.5 Účel testu a jeho uplatnění v praxi 
Vyprávění příběhů je pojímáno jako apercepční úkol. Podle autora TAT je tento 

nástroj používán s cílem identifikovat dominantní pudy, emoce, názory, postoje, komplexy 

a konflikty vyšetřované osoby (Murray, 1974, s. 3). TAT se zdá být užitečný zejména 

v rámci provádění komprehenzivní diagnostiky osobnosti a jejích interpersonálních vztahů 

(Šebek, 2006, s. 425). Nejinak je tomu u Říčana a Ženatého (1988, s. 19), kteří uvádí, že se 

test používá k diagnostice osobnosti, její ústřední motivační struktury a jejích 

interpersonálně-vztahových vzorců. V oblasti klasifikace duševních a behaviorálních 

poruch Svoboda přednosti TAT spatřuje v možnosti interpretovat poruchy chování, 

psychosomatická onemocnění, neurózy a psychózy (1999, s. 174). Stančák dodává, že 

TAT je využitelný i při diagnostice sexuálních poruch a aberací (1982, s. 212). Podrobnosti 

k využítí TAT při identifikování depresivního syndrom, schizofrenie či afektivní lability 

lze vyčíst tamtéž. Možnost vyšetřit pomocí TAT osoby s Alzheimerovou chorobou 

prokázala Johnson (1994). Zároveň identifikovala specifické fenomény, které fungují jako 

ukazatele kognitivního úbytku vyšetřovaného jedince (Ibid., s. 308).  

Zatímco ROR jako percepčně-kognitivní metoda odhaluje formální charakteristiky 

myšlenkových procesů a druh emocionální organizace, TAT se zaměřuje spíše na obsah 

interpersonálních vztahů. Z výpovědí lze vyčíst očekávání ve vztazích s vrstevníky, rodiči, 

autoritami, podřízenými apod. (Bellak, 1950, s. 186). Westen (1991, s. 56) TAT považuje 

za nástroj vhodný pro zhodnocení objektních vztahů. Vyšetřovaní prostřednictvím 

výpovědí o zobrazených sociálních situacích otevírají přístup ke kognitivním a afektivně 

motivačním vzorcům spjatým s jejich interpersonálními a intimními vztahy. Kromě 

posouzení sociální orientace (Goldmann a Soukupová, 2009, s. 32) lze TAT využít i při 

hodnocení sebeobrazu a postoje k sobě samému. Moos zdůrazňuje užití TAT, zajímáme-li 

se o copingové strategie (1988, cit. dle Balk et al., 1998, s. 9). V oblasti 

klinickopsychologické diagnostiky TAT nejčastěji přináší zajímavé výsledky v kombinaci 

s ROR. V rámci tzv. multimethod assessment doporučuje Mattlar (2005, s. 7) kombinovat 

zejména strukturované a nestrukturované rozhovory s projektivními metodami (jmenovitě 

ROR, TAT a Zulligerův test, WZT) sebeposuzovacími škálami, dotazníky či 

neuropsychologickými metodami.  

Z uvedeného popisu účelu testu lze odvodit i jeho využití nad rámec 

klinickopsychologické praxe. TAT se používá v rámci výběru pracovníků, u nichž se 

předpokládá schopnost vycházet s lidmi a také odolnost vůči stresu (např. soudci, 

diplomaté, vedoucí armádních pozic, ale také u duchovní či pedagogové). Nasnadě je také 

využití TAT ve forenzní psychologii. TAT odhaluje skryté motivace, fixace na násilí, 

sexuální orientace, fantazie a tužby, a proto je relevantní při vyšetřování podezřelých. Test 

lze aplikovat i při profilování pachatelů. V oblasti soudnictví ve věcech mladistvých je 

TAT dokonce jednou ze tří nejčastěji používaných projektivních metod (Haynes a Peltier, 

1985, s. 26). Technika se dále doporučuje jako úvod psychoterapie, když o sobě klient 
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nechce mluvit, či k plánování léčby. Jako výzkumný nástroj se TAT uplatňuje 

v psychologii osobnosti, ale i v sociální psychologii či kulturní antropologii (Morávek, 

1987, s. 122). 

 

 

2.6 Validita a reliabilita TAT 
Reliabilita a validita jsou základní otázkou každé psychodiagnostické metody. 

Zpochybňování projektivních technik, založené na poukazování na jejich psychometrické 

vlastnosti, je „oblíbeným sportem“ zejména pro zastánce dotazníkových metod16. Zdánlivě 

paradoxně kritiky nalezneme i mezi psychology, kteří se konstruováním projektivních 

metod sami zabývají. Schneidman např. kritizuje projektivní metody a zpochybňuje 

samotné označení projektivní test, neboť diskutované techniky nesplňují kritéria testů, 

zejména validitu (1965, cit. dle Stančák, 1982, s. 160).  

Podobně jako u ostatní projektivní technik jsou údaje o validitě a reliabilitě TAT 

přinejmenším rozporné. Již v roce 1959 na sympóziu věnovaném problému reliability a 

validity projektivních metod autoři udávají značně rozdílné korelační hodnoty, a to 

v rozpětí od 0,16 – 0,98 (Stančák, 1982, s. 164). Murray (1943, s. 21) ve svém manuálu 

k reliabilitě TAT uvádí pouze krátkou poznámku: „Odpovědi na podnětový materiál odráží 

pomíjivé nálady, stejně tak jako současné životní situace respondenta. Proto bychom 

neměli předpokládat, že opakovaná reliabilita testu bude vysoká, ačkoliv převážná část 

obsahu objektivizuje tendence a rysy, které jsou relativně konstantní. Údaje o tomto tématu 

prozatím chybí“. 

Pokud jde o reliabilitu17, hodnoty vnitřní konzistence jsou nízké, protože stimulační 

charakter jednotlivých tabulí je odlišný. Pokud jde o formální kvality příběhu, je vnitřní 

konzistence vysoká (Teglasi, 2001, s. 20). Retestová reliabilita týkající se evokovaných 

témat klesá v závislosti na časovém odstupu z hodnoty r = 0,80 po dvou měsících až 

k hodnotě r = 0,50 po deseti měsících (Svoboda, 1999, s. 179). Shoda mezi posuzovateli se 

nejčastěšji pohybuje kolem 80 %, což je obecně považováno za adekvátní (Lundy, 1985, 

cit. dle Teglasi, 2001, s. 18). Koeficient reliability získaný metodou split-half dosahuje 

hodnoty 0,70 (McClelland et al., 1953 cit. dle Stančák, 1982, s. 200). Z uvedeného 

vyplývá, že TAT splňuje kritéria spolehlivosti. Pokud TAT použije zkušený psycholog 

k hodnocení pouze vybrané složky osobnosti, stoupá koeficient reliability k průměrné 

hodnotě 0,89 (Morávek, 1987, s. 124). Dostatečné reliability výsledků vyšetření pomocí 

                                                 
16 Jak vtipně poznamenává Bahbouh (2003, s. 1), turnaje mezi zastánci projektivních testů a propagátory 

dotazníkových metod jsou oblíbenou kratochvílí psychodiagnostických studií. Důvod je podle něj prostý - 
v kontrastu s akademickou poklidností se právě na tomto poli můžeme setkat s větší mírou vzájemného 
znevažování a nactiutrhání, které do vyprázdněných psychometrických kuloárů vnášejí trochu života. 

17 Reliabilita TAT se zjišťuje třemi způsoby: (1) mírou shody mezi více interpretátory daného příběhu, (2) 
podobností příběhů jedné a té samé osoby při opakovaném vyšetření test – retest, (3) metodou split-half, 
kdy se porovnává část A, administrovaná v prvním sezením, a část B, administrovaná s odstupem cca 
jednoho dne. Údaje o reliabiltitě zjišťované metodou split-half se liší. 
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TAT lze dosáhnout, pokud administrujeme 10 tabulí  a k hodnocení a interpretaci příběhů 

použijeme některý z moderních skórovacích systémů (např. SCORS, Westen, 1995; PPSS, 

Ronan, 1990; Cramer, DMM, Cramer, 1991).  

Při studiu validity se nejčastěji porovnávají výkony podle diagnóz18. Uplatňuje se 

také metoda pozorování, resp. porovnávání jednání v době výkonu při projektivních 

zkouškách s výsledky celkového psychiatrického pozorování (Stančák, 1982, s. 164). Při 

srovnání prognostické validity je udáván koeficient shody mezi výsledkem testu a 

pozdějším terapeutickým úspěchem r = 0,60, při srovnání s klinickou diagnózou byla 

nalezena shoda v 75% případů. Výsledky studií validity se různí také v závislosti na 

použitém interpretačním systému. Podle Stančáka (1982, s. 199) je hodnota projektivní 

metody v přímém vztahu s teoretickým základem interpretačního systému. Westen (1991, 

s. 446-447) např. zjistil, že TAT je při použití SCORS lze s přesností 80% odlišit pacienty 

s hraniční poruchou osobnosti od skupiny osob intaktních a osob s jinou psychiatrickou 

diagnózou. Podobně Cramerová (1999) prokázala schopnost testu odhalit obranné 

mechanismy.  

 

 

2.7 Interpreta ční a skórovací systémy  
Historie TAT, včetně přístupů k interpretování výsledků, je poměrně dlouhá a bohatá. 

Použití obrázku k evokování příběhů a následnému usuzování na charakteristiky osobnosti 

nezůstalo spjato pouze s původním Murrayho tzv. need-press interpretačním, který se pro 

potřeby praxe ukázal být příliš těžkopádný. Pozornost psychologa se totiž upírá nejen k 

hrdinovi příběhu a jeho potřebám, pocitům, pudům, postojům a myšlenkám, ale i 

vlastnostem prostředí a ostatním postavám v příběhu. Murray v manuálu prezentuje 

seznam 28 potřeb19 a 30 tlaků, resp. sil, které působí na hrdinu z prostředí. Síla potřeb a 

tlaků, posuzovaná podle intenzity, doby trvání, frekvence a důležitosti, jakou sehrává 

v celé zápletce, je klasifikována na pětibodové škále, kde 5 je nejvyšší možná hodnota. Na 

pětibodové škále hodnotíme také síly, které působí na hrdinu z prostředí. Dosažené 

hodnoty srovnáváme se standardními skóry pro populaci téhož pohlaví a věku20.  

Jak uvádí Jenkins ve své přehledové monografii (2008, s. 4), další hodnotící přístupy 

vznikaly také ve snaze zvýšit reliabilitu a validitu testu Doposud však mezi vědci ani 

                                                 
18 Možné je také zjišťovat validitu porovnáním charakteristik známých skupin s TAT, dále porovnáním 

výsledků TAT s ROR a porovnání TAT s autobiografií, nebo porovnáním při experimentálně navozených 
změnách. Porovnáním TAT a ROR se projevuje výrazná shoda. 

19 Pro ilustraci je to např: potřeba výkonu, dominance,  autonomie, zisku, agrese, potřeba pečovat, podléhat, 
vyhýbat se zodpovědnosti, sdružovat se, bavit se a mít zážitky, tvořit, mít odstup atd. Potřeby, 
hypotetické vnitřní síly organismu, je nutné identifikovat, chceme-li poznat osobnost. Potřeby nám říkají, 
proč daná osobnost dělá to, a tlaky určují, jak bude chování za dané situace probíhat (Blatný et al., 2010, 
s. 143). 

20  Tyto standardní skóry však Murrayho manuál neobsahuje. Autor se patrně spoléhá na klinickou zkušenost 
examinátora. 



 41 

klinickými psychology nepanuje shoda ohledně jednotného způsobu vyhodnocování 

(Teglasi, 2001, s. 1). V závislosti na diagnostických cílech a teoretické orientaci 

psychologa existují dnes již více než tři desítky různých způsobů, jak lze příběhy rozebírat 

a interpretovat (Šebek in Krejčířová, 2006, s. 426). V praxi při práci s výsledky TAT 

dlouhá léta dominovala psychoanalytická perspektiva, a to i přesto, že Eron již v roce 1948 

svým průkopnickým přístupem založeným na stanovování norem a statistickém zpracování 

výsledků TAT otevřel cestu i dalším přístupům, zejména kvantitativním. 

Obecně můžeme rozlišit dva základní přístupy k interpretaci výsledků  TAT 

(Muerstein, 1963). Ve výzkumu osobnosti se tradičně setkáváme s kvantitativním, resp. 

psychometricky orientovaným způsobem interpretace. Ten zastávají např. Wyatt, Hartman 

nebo McClleland. Kliničtí psychologové spíše než na přísném skórování trvají na 

kvalitativní interpretaci, založené na formální analýze a analýze obsahu. Formální 

analýza zdůrazňuje způsob vyprávění příběhu, skóruje se tedy počet sloves, vynechání, 

pauzy, přídavná jména apod. Formální charakteristiky struktury a obsahu příběhu jsou 

ohniskem pozornosti u Rapaporta (1946, 1968, cit. dle Stančák, 1982, s. 207). 

V současnosti formální analýzu TAT reprezentuje Teglasi. Obsahová analýza se zabývá 

tématem příběhu, hrdinou, jeho chováním a potřebami, vnějším prostředím a mezilidskými 

vztahy, charakterem závěru příběhu atd. Mezi „historické“ představitele tohoto přístupu 

řadíme nejen Murrayho a jeho pokračovatele Bellaka (1950) či Steina (1955), ale i přístup 

W. Henryho. Většina interpretačních systémů ale obsahuje prvky jak formální, tak 

obsahové analýzy.  

Vývoj interpretačních schémat k TAT probíhal především mezi lety 1950 a 1980 

V posledních letech vznikají tzv. skórovací systémy, pro které je charakteristická snaha 

integrovat teoretický a empirický pohled. Výhoda strukturovaných skórovacích technik 

spočívá nejen v potenciálu minimalizovat subjektivitu psychologa, ale také v jejich 

flexibilit ě, resp. možnosti zvolit techniku, která nejlépe odpovídá diagnostické otázce, 

efektivitě vedoucí k rychlému získání strukturovaného podkladu k interpretaci, 

zobecnitelnosti a konzistenci. U některých technik totiž můžeme použít jen její část, aniž 

bychom snížili jejich reliabilitu. Navíc kombinování několika skórovacích systémů na 

jeden protokol dovoluje komplexnější idiografickou interpretaci – podobně, jak je nyní 

používán Exnerův Comprehensive System ke skórování a interpretaci ROR (Soukupová a 

Goldmann, 2008, s. 163).  

Jak uvádí Teglasi (2001, s. 2), v interpretaci a skórování příběhu se v současnosti 

objevuje např. aplikace teorie schémat (Cramer, 1996; Teglasi, 1993, 1998) a teorie 

sociální kognice (Western, Klepser, Ruffins, Silverman, Lifton, & Boekamp, 1991). Od 90. 

let 20. století je největší pozornost ve výzkumu tématicko apercepčních technik věnována 

jednak Westenově škále SCORS, DMM Cramerové, nebo Ronanovu PPSS (Goldmann a 

Soukupová, přednášky na PedF UK, 2011). Ještě na začátku 21. století však pouze 3% 
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klinických psychologů v USA, kteří pracují s TAT, využívají některý z moderních 

skórovacích systémů (Lilienfield et al., 2001, s. 85).    

Na závěr je třeba zdůraznit, že základním předpokladem interpretace výsledků TAT 

je jejich zasazení do kontextu s výsledky ostatních metod a informací o vyšetřované 

osobě. Jedině na základě souběžné verifikace či falzifikace hypotéz, které tvoříme na 

základě výsledků dílčích vyšetření, můžeme osobnost vyšetřovaného popsat komplexně a 

zodpovědně.  

 

 

2.8 Nevýhody a omezení TAT 
Zde se zaměříme na omezení a nevýhody, které jsou s použitím testu nejčastěji 

spjaty. Kritika TAT, jejímž předmětem jsou psychometrické vlastnosti testu, je nastíněna v 

samostatném oddíle této kapitoly (viz výše). 

Patrně největší riziko projektivních metod obecně vyplývá z tzv. impresivní 

interpretace, která je založena na subjektivitě psychologa (laicky, i když výstižně bychom 

mohli hovořit o tzv. dojmologii - viz Šípek). Tento problém je navíc umocněn vágností 

slovníku, který psycholog používá při formulaci zprávy z vyšetření projektivními 

metodami. V souvislosti s tím Svoboda (2004, s. 52) připouští, že projektivní metody 

implikují nutnost pouštět se na tenký led mnohoznačnosti, protože jsou v porovnání 

s výkonovými testy méně jednoznačně vyhodnotitelné a interpretovatelné. 

Omezení přináší situace, kdy respondent čerpá inspiraci v literární či filmové 

předloze. S touto nevýhodou je třeba se vypořádat pomocí inquiry, kde zkoumáme zdroje, 

z nichž vyšetřovaný čerpal inspiraci. Při použití TAT je dále nutné počítat s tím, že získané 

informace mohou zrcadlit myšlení a prožitky, které se vztahují k reálnému životu, ale 

zachycené myšlenkové vzorce a pocity nutně nemusí předvídat chování respondenta 

v běžných podmínkách. Lidé totiž nedělají vše, o čem mluví či přemýšlí. 

Někteří autoři TAT vytýkají jeho staromódní design. Uvádí, že zastaralý vzhled 

zobrazených scén je překážkou imaginativní identifikace vyšetřovaného, protože figury 

jsou nám dnes již kulturně vzdáleny (Holmstrom et al., 1990, s. 254) 21. Na druhou stranu 

není spolehlivě doloženo, že projektivní síla TAT je jeho téměř osmdesátiletou historií 

negativně ovlivněna. V podobném duchu se nese i kritika, jejímž předmětem je celkově 

ponurá, bezútěšná a smutná nálada obrázků.  

 

 

                                                 
21 Holmstrom et al. inspirovaní TAT publikují v roce 1990 Apperceptive Personality Test (APT), jehož 

podnětové tabule zachycují osoby různého stáří v rozličných, ale víceméně běžných situacích. Výhodou 
tohoto testu je současnější vzhled tabulí. 
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3 Social Cognition – Object Relation Scale (SCORS) 

D. Westen je autorem skórovacího systému, jehož název je zkratkou pro Social 

Cognition – Object Relation Scale (SCORS)22. Jedná se o klinický skórovací systém, který 

se zaměřuje na zjišťování úrovně zpracování sociálních informací a na objektní vztahy. 

Metodu lze použít nejen v rámci zpracování protokolů TAT, ale i v rámci hodnocení jiných 

narativních dat, včetně terapeutických rozhovorů. Tento systém je pevně zakotvený v teorii 

a jeho psychometrické charakteristiky jsou podloženy výzkumy. Použití SCORS tak činí 

z TAT dostatečně validní diagnostickou metodu. To je také důvodem, proč se Westenova 

škála spolu se skórovacím systémem Cramerové, používaným k hodnocení obranných 

mechanismů, těší velké pozornosti výzkumníků. Westenův SCORS doposud nebyl uceleně 

publikován v českém jazyce. Články na téma TAT a skórovacích metod publikují 

Soukupová a Goldmann např. v ročence České společnosti pro Rorschacha a projektivní 

metody. Výcvik v metodě SCORS probíhá v České republice a na Slovensku pod vedením 

jmenované dvojice. Oba se aktivně věnují rozšíření této metody mezi odbornou veřejností, 

facilitují odborné diskuse a výzkumy na dané téma. 

Výhodou SCORS je, že měří nezávisle různé oblasti fungování osobnosti. Příběh, 

evokovaný prezentováním podnětových tabulí TAT, odhaluje kognitivní a afektivně 

motivační vzorce jednání, které se odráží v interpersonálních vztazích (Westen, 1991, s. 

56). Westenův přístup je v porovnání s Murrayho způsobem interpretace přívětivější pro 

začátečníky. Skórování je relativně snadné, protože manuál poskytuje zřetelná vodítka. 

Vedle toho tento systém skórování splňuje kritéria pro zobecnitelnost získaných dat tak, 

jak je formulovala S. R. Jenkins. Tato kritéria uvádí, že soustava skórovacích systémů by 

měla pokrýt především hodnocení tří základních dimenzí, které se vyskytují v životě 

každého člověka, abychom mohli získaná data zobecnit do jeho typických vzorců chování 

v sociálních situacích (2008, s. 17). Jedná se o tyto dimenze: 

1.  klasifikace sociálních rolí postav v příbězích 

2.  kontext aktivit těchto postav (zda se soustředí na interpersonální interakce nebo 

na neosobní úkoly) 

3.  emocionální tón jejich interakcí (určován výrazem obličeje a polohou těla 

postav). 

                                                 
22  Vznikl již v roce 1985. V současnosti je v oběhu verze z roku 2002, která zčásti reflektuje změny, ke 

kterým v oblasti SCORS došlo po roce 1990. První změna spočívá v rozšíření pětibodové stupnice na 
sedmibodovou, přičemž jsou dána vodítka pro skórování hodnot 1, 3, 5 a 7. Tato změna však není 
v manuálu doposud zanesena a Westen doporučuje naučit se nejprve pracovat s původní pětibodovu 
stupnicí. Druhá významná změna souvisí s rozšířením kategorií, podle nichž je sociální kognice a 
objektní vztahy posuzovány. Dimenze Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů a morálních standardů 
byla rozdělena na dimenze dvě, dále byly přidány tři nové dimenze: Prožívání a zvládání agresivních 
impulsů, Sebedůvěra a Identita a soudržnost Self.  
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SCORS mapuje a hodnotí celkem osm oblastí fungování osobnosti, které byly 

odvozeny z teorie a výzkumu objektních vztahů (viz Blatt et Lerner, 1983; Urist, 1980) a 

studií zaměřených na vývojové aspekty sociální kognice (Damon, 1977; Selman, 1980; 

Shantz, 1983). Westen se při konstrukci škál nechal inspirovat i dřívějšími snahami o 

měření příbuzných dimenzí s pomocí TAT (Bogen, 1982; Thompson, 1981; Bellak, 1986). 

Výzkumy sociální kognice a teorie objektních vztahů se zajímají o kognitivní a afektivní 

procesy, které zprostředkovávají interpersonální významy a ovlivňují fungování 

v interpersonálních vztazích. 

Jednotlivé dimenze SCORS budou vyjmenovány a popsány dále v textu. Nyní se ve 

výkladu budeme soustředit na osvětlení teoretických základů diskutovaného skórovacího 

systému. Způsob, jakým se SCORS pracujeme v rámci analýzy TAT, je uveden 

v empirické části diplomové práce. 

 

 

3.1 Teoretické základy SCORS 
Porozumění teoretickým základům Westenova přístupu předpokládá obeznámení s 

procesy mentální reprezentace, které jsou podkladem pro fungování osobnosti 

v interpersonálních vztazích. Procesy mentální reprezentace jsou tradičně zkoumány 

dvěma již zmíněnými přístupy. Na jedné straně to je psychoanalytická teorie objektních 

vztahů, na straně druhé experimentálně orientovaný přístup sociální kognice. Užitečná je 

také orientace v teorii schémat, která je rovněž postavena na předpokladu existence 

vnitřního světa mentálních reprezentací objektů, který „vrhá své stíny“ na objekty vnějšího 

světa. (Plháková, 1998, s. 17). Výklad teorie schémat, objektních vztahů a sociální kognice  

je obsažen v příloze diplomové práce. 

Z psychoanalýzy vzešlá teorie objektních vztahů z klinické perspektivy zkoumala 

především charakter a vývoj reprezentací Self a reprezentací druhých, stejně tak jako 

afektivní procesy, které s těmito reprezentacemi souvisí. Soustředí se zejména na 

patologické objektní vztahy u poruch osobnosti. Naproti tomu výzkumy sociální kognice 

zacházejí se zcela odlišnými soubory dat. Přívrženci tohoto přístupu z experimentální 

perspektivy zkoumají zacházení s informacemi sociální povahy, a to především u zdravých 

jedinců. Westen považuje integrování poznatků obou přístupů za přínosné, ačkoliv se tyto 

mohou na první pohled zdát neslučitelné23. Sociálně-kognitivističtí vědci se mohou nechat 

obohatit poznatky psychoanalytiků o afektivních procesech, obranných mechanismech a 

nevědomých reprezentacích, zatímco pro psychoanalytiky je inspirativní zejména 

metodologie sociálně kognitivistických výzkumů, které přispěly k oživení experimentální 

metody, ale i poznatky týkající se vývoje kognitivních schémat. 

                                                 
23  Viz antinomie holismus – atomismus, racionalismus – empirismus, motivace – kognice, interpretace 

versus predikce a kontrola, smysl a význam versus mechanismus (Westen, 1991, s. 449). 
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3.2 Dimenze SCORS 
Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly, SCORS fungování osobnosti v sociálních vztazích 

mapuje a hodnotí pomocí osmi sedmibodových škál. Tyto škály Westen pojmenoval:  

a) diferencovanost Self a komplexnost reprezentací druhých,  

b) afektivní kvalita reprezentací,  

c) kapacita k emočnímu vkladu do vztahů,  

d) emoční vklad do hodnot a morálních norem,  

e) porozumění sociální kauzalitě,  

f) prožívání a zvládání agresivních impulsů,  

g) sebedůvěra,  

h) identita a soudržnost Self.  

 

Poslední tři kategorie byly Westenem přidány až později. Jejich popis podává 

Soukupová a Goldmann v rorschachovské ročence (2008). S výjimkou afektivní kvality 

reprezentací lze u původních pěti škál zhodnotit dosaženou vývojovou úroveň. 

 

 

3.2.1  Diferencovanost Self a komplexnost reprezentací druhých 
Škála měří schopnost subjektu diferencovat mezi vnímáním Self a druhých osob. Na 

nejnižší úrovni má subjekt výraznou tendenci být egocentrický nebo zaměňuje své 

myšlenky, pocity a atributy s myšlenkami, pocity a atributy druhých. Druzí nejsou 

pojímáni jako jasně diferencované a ohraničené entity. Na vyšší úrovni subjekt vykresluje 

jednoduché, povrchní či černobílé portréty osob, které od sebe navzájem nejsou jasně 

diferencované. Tato úroveň již naznačuje vypracované intuitivní „teorie“ o fungování 

psychiky, které jsou ale jednodimenzionální a stereotypní. Na nejvyšší úrovni osoba 

prokazuje schopnost psychologického uvažování – vidění druhých je bohaté, komplexní a 

diferencované. Tato úroveň fungování zahrnuje porozumění souhře přechodných a trvalých 

psychologických zkušeností. 

Diskutovaný konstrukt předpokládá tři vývojové fenomény: (a) schopnost 

diferencovat mezi Self a druhými, (b) vnímání toho, že Self a druzí mají stabilní a 

multidimenzionální vlastnosti a (c) vědomí existence komplexních motivů a subjektivních 

zkušeností, kterými disponuje jak Self, tak druzí (Teglasi, 2001, s. 167). Jakmile 

nastane vývojová fáze separace-individuace, děti se postupně zlepšují v diferencování 

svých vlastních myšlenek a pocitů od myšlenek a pocitů druhých, začínají vnímat 

rozdílnosti lidských osobností (Mahler, 1966, cit. dle Westen, 2002, s. 13). S postupujícím 

vývojem objektní reprezentace přestávají být zakotveny v okamžité situaci a mají tendenci 

transformovat se do obecných principů. Reprezentace Self založené na popisu chování, 

fyzických atributů a činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk, jsou 
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nahrazovány atributy psychologickými, např. myšlenkami, pocity, hodnotami, vlastnostmi 

(Westen, 2002, s. 13-14). Adolescent začíná chápat, že konkrétní osobnostní dispozice, 

které jsou u každého člověka příčinou různých vzorců chování, myšlení nebo cítění, se 

projevují jen v určitých situacích. Reprezentace se také stávají integrovanějšími - rozvíjí se 

schopnost vnímat diskrepance, kombinovat prvky s rozdílnými afektivními náboji a 

schopnost integrovat je do jednoho celku.  

 

 

3.2.2  Afektivní kvalita reprezentací 
Škála zkoumá, co osoba očekává od vztahů a co v nich zažívá. Objektní vztahy 

můžeme prožívat jako relativně laskavé a vzájemně obohacující, nebo zlomyslné a 

působící bolest. Afektivní kvalita reprezentací se s věkem nemění (Teglasi, 2001, s. 167). 

Na nejnižší úrovni má zkoumaná osoba tendenci očekávat zlovolné vztahy. Sociální svět je 

pojímán jako ohrožující, nevypočitatelný a vyčerpávající. Lidé jsou často prožíváni jako 

zneužívající nebo záměrně škodící. Na vyšší úrovni lidé zažívají převážně pozitivní 

objektní vztahy a i jejich očekávání od sociálních interakcí bývají kladná. Tato očekávání 

však nejsou přehnaně optimistická. V příbězích se objevuje např. zkušenost důvěrného 

přátelství a vzájemného porozumění (Westen, 2002, s. 5). 

Koncept afektivní kvality reprezentací teoreticky rozšířili především výzkumníci se 

zájmem o hraniční poruchu osobnosti. Podle Kernberga je zlovolný svět objektních vztahů 

způsoben projekcí vlastní agresivity. Masterson (1976) zdůrazňuje nedostatky 

v integrování parciálních objektů24, zejména objektu odmítajícího a objektu odměňujícího. 

V případě afektivní kvality reprezentací obecně vystupuje do popředí role primárního 

pečujícího – pokud v prvních letech života dítěte selhávál, osobnost dítěte se nepřestává 

bát odmítajícího objektu, který ho může opustit a ponechat samotného či bez pomoci. 

Sociálně kognitivističtí vědci svou pozornost zaměřili na zlovolné atribuce u 

agresivních chlapců, u matek zneužívajících své děti a u obětí traumatu. Výzkumy daly 

vznik také řadě sebehodnotících dotazníků zaměřených na afektivní kvalitu reprezentací. 

Příkladem je Rotterova Interpersonal Trust Scale (1967), škála, která měří úroveň důvěry 

prožívané ve vztazích.  

                                                 
24 Kleinová, autorka konceptu objektních vztahů, vycházela z předpokladu, že dítě prakticky od narození 

vnímá objekt, resp. jeho části. Proto také zdůrazňovala význam prvních tří let věku dítěte. Podle Kleinové 
je dítě od narození psychologicky separované a je mu vlastní vyhledávání kontaktu s objektem. Dětská 
psychika však objekty zpočátku nepojímá jako celek, spíše se mu rozpadá na kousíčky – tzv. částečné 
(parciální) objekty, které dělí na dobré a špatné. Štěpení zážitků na pozitivní a negativní, tzv. splitting, je 
základní organizací psychického života dítěte raného věku. Teprve mezi 4. až 6. měsícem života dítě 
začíná tuto nespojitou psychickou zkušenost integrovat. Díky tomu je např. schopné vidět matku jako 
zdroj i příjemce dobrých i špatných pocitů (Plháková, 2006, s. 177). Westen uvádí, že štěpení 
reprezentací je u zdravě se vyvíjejícího dítěte překonáno přibližně ve věku 5 let, kdy se reprezentace 
zároveň stávají komplexnějšími a integrovanými. 
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Je třeba pamatovat, že afektivní očekávání ve vztazích jsou diferencovaná. Pacient, 

jehož neurotické obtíže jsou spojené s osobou matky, tak může mít neutrální nebo pozitivní 

očekávání od interakcí s muži, zatímco očekávání ve vztahu k ženám mohou být prosycena 

kritikou a závistí. Afektivní kvalita reprezentací u pacientů s vážnými poruchami osobnosti 

jsou zpravidla příliš generalizovaná či nedostatečně diferencovaná a se silným 

emocionálním nábojem (Westen, 2002, s. 12). 

 

 

3.2.3  Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 
Škála se zaobírá kvalitou vyjadřovaných vztahů, kterou lze charakterizovat 

(ne)přítomností empatie, reciprocity a zájmu o druhé. Zkoumáme, zda se jedná o vztahy, 

které jsou mělké, konvenční, založené na účasti ve společné aktivitě či prosté výměně 

informací. Na jedné straně totiž můžeme s druhými nakládat jako s prostředky, pomocí 

nichž lze dosáhnout uspokojení svých potřeb, na straně druhé mají vyzrálé osobnosti 

tendenci k hlubokým vztahům, které jsou prosyceny vzájemným sdílením, péčí, emoční 

intimitou, nezávislostí, respektem a oceněním. Na nejvyšší úrovni mají osoby zájem o 

štěstí vlastní i o štěstí druhých a v kontextu opravdové angažovanosti ve vztahu s druhými 

si uchovávají svou autonomní osobitost.  

Teorie objektních vztahů předpokládá vývojový posun od vzorce emocionálního 

vkladu založeného na uspokojení potřeb (často označovaného jako narcistický), kde mají 

vztahy spíše instrumentální charakter, k vyzrálým objektním vztahům. Ty jsou založeny na 

vzájemné lásce, respektu a zájmu o druhé, kterých si vážíme pro jejich specifické 

vlastnosti, nikoliv proto, zda poskytují uspokojení, bezpečí nebo užitek (Westen, 2002, s, 

16). Vztahy s druhými nejsou prostředkem, ale cílem jako takovým. Abychom dosáhli 

žádoucí kapacity k emočnímu vkladu do vztahů, je zapotřebí nalézt rovnováhu mezi 

ukvapeným a bezvýhradným navazováním vztahů s naprostým emocionálním vkladem na 

straně jedné (jako např. u osob s hraniční poruchou) a stáhnutím se ze vztahů za účelem 

vyhnutí se bolesti na straně druhé.  

Vývoj kapacity k emočnímu vkladu do vztahů sociálně kognitivističtí vědci  

zkoumají pomocí rozhovorů s dětmi. Shantz (1983, cit. dle Westen, 2002, s. 16) shrnuje, že 

koncepce přátelství podstupuje hodně změn. Hlavní změny souvisí: 1) s definováním 

přátelství jako konkrétního vztahu, ve kterém jde o společné hraní a dávání si dárků, až po 

abstraktnější pojetí přátelství. Takové přátelství se objevuje v adolescenci a je 

charakteristické tím, že je prosyceno starostí o druhého, sdílením myšlenek a pocitů a že je 

zdrojem útěchy i povzbuzení; 2) změnou sobecké orientace ve vzájemně uspokojující 

vztah; 3) od momentálních dobrých skutků mezi jednotlivci ke vztahům, které přetrvávají a 

ustojí i příležitostné konflikty. 

 

 



 47 

3.2.4  Emoční vklad do hodnot a morálních norem 
Pomocí této škály můžeme zhodnotit vztah jedince k morálním hodnotám, zákazům a 

ideálům, které regulují vztahy a dávají životu smysl a směr (Westen, 2002, s. 16). Škála 

také slouží ke zhodnocení zdrojů morálky. Těmi může být např. orientace na odměnu a 

snaha vyhovět požadavkům druhých, vyhnutí se trestu nebo pocit viny. Na nejnižších 

úrovních jsou pravidla vnímána jako překážky, morální hodnoty, zájem o potřeby druhých 

a pocity viny za špatné jednání chybí (Soukupová a Goldmann, 2008, s. 167). Na vyšší 

úrovni jsou autority respektovány pouze v případě, že mohou být subjektu užitečné. 

Setkáváme se už s rudimentárním pochopením toho, co je dobré a špatné –subjekt je např. 

přesvědčen, že špatné chování je takové, které je trestáno. Ačkoliv zde již nacházíme určité 

znaky internalizace norem, chybí zralé pocity viny a schopnost potlačit vlastní touhy. 

Následující úroveň fungování je spojena s konvenčními morálními názory. Na nejvyšší 

úrovni je jedinec schopen o morálních otázkách abstraktně přemýšlet, chová se ohleduplně 

a konvence může nejen dodržovat, ale i zpochybňovat. 

Výzkumy, které se zabývají dětským pojetím spravedlnosti, společenských pravidel a 

autority, odhadují, že vývoj emočního vkladu do hodnot a morálních norem kopíruje 

vývojové vzorce pro emoční vklad do vztahů. Malé děti definují spravedlnost a poctivost 

nejprve s ohledem na svá vlastní hedonisticky orientovaná přání a zájmy (Damon, 1977. s. 

78 cit. dle Westen. 2002, s. 17). Co se týče dětského pojetí autority, děti ve věku 4 let 

nerozlišují mezi tím, co sami chtějí a co po nich požadují autority – děti obecně věří tomu, 

že by se autority měly podřídit jejich vlastním touhám.  

V konstrukci škály sehrála významnou roli Kohlbergova teorie (1969), která 

předpokládá vývoj od prekonvenčních morálních úvah, kdy dítě rozlišuje dobré a špatné na 

základě odměny nebo trestu, přes konvenční morální úvahy, až do stádia postkonvenčního. 

Konvenční úroveň je charakteristická tím, že dítě hledá pochvalu idealizované a 

respektované autority a internalizuje morální standardy, které jsou pojímány jako správné a 

legitimní. Stádia postkonvenčních morálních úvah dosáhne jen malá podskupina 

dospělých. V tomto stádiu uvažuje jedinec o morálce abstraktněji, morálka je méně 

svázána s kulturními podmínkami a na úkor specifických naučených pravidel se uplatňují 

univerzální principy.   

 

 

 

 

 

 

 



 48 

3.2.5  Porozumění sociální kauzalitě 
Škála zjišťuje, do jaké míry lze příčiny lidského jednání, myšlení a cítění pojímat 

jako logické, výstižné,  komplexní a psychologicky zabarvené (Westen, 2002, s. 19). Na 

nejnižší úrovni subjekt nerozumí konceptu sociální kauzality. Vysvětlení, proč lidé jednají 

tak, jak jednají, je v piagetovském slova smyslu předoperační - nelogické nebo alogické, se 

zmatenými, nepřesnými, vysoce nepravděpodobnými nebo zcela chybějícími atribucemi 

interpersonálních fenoménů (Westen, 2002, s. 20). Subjekt podává buď velmi chabá 

vysvětlení sociálních interakcí, nebo vůbec žádná. Na vyšších úrovních však narůstá 

vědomí, že chování je ovlivňováno nejen z vnějšku, ale také tím, jak lidé vnímají, prožívají 

a interpretují situace. Na nejvyšší úrovni má osoba tendenci uvádět bohaté, koherentní a 

přesné významy interpersonálních událostí (Soukupová a Goldmann, 2008, s. 168).  

Tato dimenze byla vyvinuta především na základě klinických pozorování osob 

s hraniční poruchou osobnosti, které interpersonální události interpretují v celku 

idiosynkraticky. Tyto osoby mají tendence uvádět velmi nelogické, podivné a nepřesné 

příčiny lidského chování, v mezilidských vztazích předpokládají škodolibost a jejich 

atribuce se řídí afekty, namísto toho, aby měly kognitivní základ.  

V oblasti sociální kauzality byly prováděny také rozsáhlé sociálně kognitivní 

výzkumy, které odhalily, že úsudky v oblasti sociální kauzality podléhají ontogenetickému 

vývoji. S postupujícím věkem jsou děti schopné zaujmout hledisko druhého, což ústí ve 

zvyšující se komplexnost a přesnost jejich atribucí. Vývojové trendy dále souvisí s tím, že 

se zvyšuje abstrakce a postupně na úkor povrchních a pozorovatelných příčin chování 

dominuje zaměření na vnitřní psychologické procesy. Nakonec se při vysvětlování sociální 

kauzality objevuje i porozumění nevědomým procesům (Westen, 2002, s. 20).  

 

 

3.2.6 Prožívání a zvládání agresivních impulsů 
Škála se zaobírá mírou sociálně maladaptivního chování, které je spojeno 

s agresivitou a kontrolou agresivních impulzů. Na nejnižší úrovni se v příběhu setkáváme 

s fyzickým útokem. Hrdina příběhu či jiné osoby jsou destruktivní, sadistické, nebo 

vykazují pouze chabou kontrolu agresivních impulzů. Vyšší úroveň fungování je spjata se 

zlostnými tendencemi, pasivní agresivitou, ponižováním druhých. Setkáváme se také se 

sebepoškozováním a neschopností chránit sám sebe proti zneužití, kterému se lze vyhnout. 

Projevení agrese a zlosti je legitimní i na nejvyšší úrovni. Určující je zde přiměřenost, 

s jakou se agrese prosazuje. Vyhýbání se zlosti tím, že ji popíráme, stejně tak jako 

vyhýbání se konfrontacím, není považováno za charakteristiky, které se vztahují 

k nejvyzrálejšímu způsobu fungování v interpersonálnách vztazích. Na sedmibodové škále 

si tento vzorec počínání zasluhuje 5 bodů. 
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3.2.7  Sebedůvěra 
Na nejnižších úrovních se míra sebedůvěry projevuje sebeprožíváním jedince jako 

odporného, zkaženého, hříšného a celkově špatného. Na vyšší úrovni se jedinec cítí 

méněcenný, je vůči sobě sebekritický. Jeho malá sebedůvěra přitom není adekvátní. 

V oblasti sebedůvěry se setkáváme i se samostatnou kategorií, která pojednává o 

nevyváženém sebehodnocení – člověk může být velikášský, nebo se pohybuje mezi 

přeceňováním a podceňováním. Pokud je člověk velikášský, jeho sebeobraz a sebedůvěru 

charakterizuje rozpor mezi efekty  jeho realizace ve vnějším světě, které hodnotíme spíše 

jako nezřetelné, a přehnaným pocitem kompetence a překypujícím objemem pozitivních 

citů k sobě. Na nejvyšší úrovni si je subjekt vědom svých pozitivních i negativních stránek, 

své kvality tedy posuzuje realisticky a je schopen zažívat pozitivní pocity ze sebe.  

 

 

3.2.8 Identita a soudržnost Self 
Škála se zabývá tím, do jaké míry se jedinec prožívá jako integrovaná osobnost se 

stabilními závazky ke svým dlouhodobým cílům, hodnotám a vztahům. Identita a 

soudržnost Self souvisí se sebepojetím jedince, s jeho Self konceptem. Na nejnižší 

(patologické) úrovni se hrdina jeví, jako kdyby měl paralelní, rozmanité osobnosti. 

Úroveň, oznámkovaná 3 body, je charakteristická tím, že hrdinovy pocity vůči sobě jsou 

měnlivé nebo nepředvídatelné. To se projevuje nedostatkem stabilních cílů, ambicí a 

hodnot, stejně tak jako celkově nestabilním vědomím sebe sama. Jedinec se cítí, „jako by 

nevěděl, kým je“. Relativně zralé je takové sebepojetí, které se v příběhu vyznačuje tím, že 

hrdinu samotného zaobírání se sebepojetím příliš nezaměstnává. Na nejvyšší úrovni se 

jedinec cítí jako integrovaná osoba. 

Self koncept a Jáské procesy plní funkci jakéhosi filtru, neboť většina vnějších vlivů 

působí na lidské fungování prostřednictvím Jáských procesů – osobní faktory regulují 

pozornost, zpracování zkušeností, reprezentaci událostí v paměti a jejich rekonstrukci, 

motivaci atd. Self systém leží také v samotném srdci kauzálních procesů (Bandura, 1999, s. 

185). 
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3.2.9  Dominantní interpersonální zájmy 
Nad rámec standardních osmi škál, které byly představeny, lze narativní materiál 

hodnotit pomocí přídatné tematické škály. Jedná se o nejnovější dimenzi SCORS, jejíž 

název Dominant Interpersonal Concerns Soukupová a Goldmann (2008, s. 168) překládají 

jako Dominantní interpersonální zájmy. Tato škála je složena z 50 tematických položek 

(např. péče, emoční intimita, sexuální intimita, autonomie, obdiv, afiliace, dominance, 

sebevražda, odmítnutí, viktimizace, vina, osamocenost, potrestání, stud, týrání, zrada atd.), 

přičemž v jednom příběhu se obvykle setkáváme s jedním až třemi tématy (Westen, 2002, 

s. 5). Jednotlivé položky, které jsou v manuálu opatřeny fenomenologickou popiskou, byly 

inspirovány např. Murrayho taxonomií motivů a psychogenních potřeb nebo Eriksonovu 

teorii psychosociálního vývoje. Dominantní interpersonální zájmy skórujeme na 

sedmibodové škále25.  

 

 

 

                                                 
25  „1 = téma je pravděpodobně přítomno, ale není zcela jasné; 3 = téma je přítomno, ale není středem 

příběhu; 5 = téma je přítomno a je středem dění příběhu; 7 = téma je důležité k porozumění tomu, kdo 
subjekt je a čím se zabývá; téma je neobvyklé pro tabuli, výstředně zpracované nebo zřetelně velmi 
emocionálně nabité (Westen, 2002, s. 5; Goldmann a Soukupová, 2008, s. 168).  
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4 Problematika zneužívání drog a závislosti  

Také v drogové problematice se setkáváme s rozdíly v názvosloví, které tvoří bariéru 

plynulé spolupráce. Důvodem této nejednotnosti je jednak možnost nahlížet téma drog 

prizmatem oborů medicínských, humanitních, sociálních i pedagogických, jednak 

uplatňování různých modelů závislosti. Příspěvek k sjednocení terminologie ohledně 

cílových skupin drogové prevence, jejichž názvy se odvíjí od fází vývoje závislosti jako 

takové, podává ve své monografii Kalina (2003, s. 17-18).  

Následující výklad je orientován adiktologicky, tj. v souladu s moderním vědní 

oborem, který užívání drog a závislostní chování obecně pojímá holisticky a neomezuje se 

pouze na psychiatrické a somatické souvislosti. Tomu odpovídá především terminologie, 

kterou jsem v kapitole použila. Před názvoslovím MKN-10 preferuji terminologii, která 

rozšiřuje tradičně biomedicínský model o rozměr jedincovy psychiky, mezilidských 

vztahů, jejich dynamického vývoje a vzájemného podmiňování. Adiktologický způsob 

uvažování dle mého mínění nejen účinněji reflektuje bio-psycho-sociální model závislosti, 

ale také lépe vystihuje aspekty abúzu u příslušníků tzv. skryté populace, kteří jsou 

objektem výzkumného šetření prezentovaného v empirické části práce. Skrytá populace 

uživatelů drog stojí stranou institucionalizované zdravotnické péče, kde se ve větší míře 

operuje s pojmy lékařskými, resp. psychiatrickými. Tyto důvody vysvětlují, proč ve své 

diplomové práci používám pojem problémové užívání drog26.  

V kapitole neuvádím informace o heroinu, droze, která s sebou přináší největší bio-

psycho-sociální rizika. Žádný z problémových a závislých uživatelů drog, kteří se 

zúčastnili výzkumného šetření, totiž neuvádí heroin jako svou primární drogu. V drogové 

kariéře však éru pravidelného užívání heroinu zmiňují. Důvodem jsou změny, ke kterým 

dochází na drogové scéně nejen v kolínském, ale i ve středočeském regionu. Ačkoliv 

kvalita heroinu z hlediska koncentrace účinných látek klesá, cena heroinu stoupá, protože 

struktury dodavatelů a dealerů heroinu byly zásahy policie potlačeny. Podíl na dlouhodobě 

klesajícím zájmu o heroin má navíc i relativně dostupný Subutex, medikament určený 

k substituční terapii opiátové závislosti. Stať, jejímž předmětem je obecná charakteristika 

heroinu a popis účinků a komplikací souvisejících s jeho užíváním, je proto součástí 

přílohy diplomové práce.  
                                                 
26  Na rozdíl od škodlivého užívání obsah tohoto termínu lépe diferencuje obtíže spjaté s konzumací drog, 

neboť z fenomenologického hlediska je každé užívání drog (s neakceptovatelným rizikem) škodlivé a 
sebepoškozující. Kalina, přední český adiktolog, např. místo pojmu škodlivé užívání razí označení 
pravidelné užívání drog. Pravidelné užívání drog podle něj implikuje nejen životní styl, ale i jistý 
škodlivý účinek, jehož závažnost se odvíjí od druhu zneužívané substance (Kalina, 2003a, s. 17). Pro 
účely předkládané diplomové práce navíc považuji vytyčení hranice mezi uživateli drog ve fázi 
škodlivého užívání či závislosti za ne zcela významné. Míra závislosti na droze není podstatným znakem 
ani z hlediska cílové skupiny nízkoprahových programů. Má spíše doplňkový význam (Staníček et al., 
2002, s. 14). Centrální popisnou charakteristikou skupiny uživatelů drog je to, že konzumují drogy 
s neakceptovatelným rizikem, a k tomu navíc v drtivé většině případů intravenózně. 
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4.1 Škodlivé užívání drog (abúzus, zneužívání) 
Termíny problémové a závislé užívání drog, které se běžně používají v adiktologii, 

bychom v jazyce diagnostických manuálů MKN-10 nebo DSM-IV mohli substituovat 

pojmy škodlivé užívání drog (abúzus) a syndrom závislosti. Tyto termíny označují tzv. 

klinické stavy, které charakterizují podobu interakce mezi jedincem a drogou. Klinické 

stavy zahrnují akutní intoxikaci, škodlivé užívání, syndrom závislosti, odvykací stav, 

odvykací stav s deliriem, psychotickou poruchu, psychotickou poruchu s pozdním 

začátkem a amnestický syndrom (Smolík, 1996, s. 112). Abúzus znamená nadužívání. 

Představuje všechny další způsoby nadměrného konzumu alkoholu či drog. Blíže můžeme 

abúzus klasifikovat jako občasný, pravidelný (resp. periodický) a systematický. 

Systematický abúzus reprezentuje změněný životní styl, v němž se vedle jiných aktivit, 

jejichž objem v závislosti na zvyšující se frekvenci užívání drog klesá, stalo samozřejmostí 

pravidelná konzumace drog. 

Škodlivé užívání je definováno jako: „Způsob užívání psychoaktivní látky, která 

poškozuje zdraví. Poškození může být somatické (např. hepatitida následující po injekční 

aplikaci drog) nebo duševní“ (Smolík, 1996, s. 116). Podle MKN-10 je následkem 

škodlivého užívání zhoršení úsudku nebo dysfunkční chování, které může vyústit 

v konflikty v interpersonálních vztazích. Užívání psychoaktivní látky by mělo trvat 

nejméně měsíc nebo opakovaně v průběhu 12 měsíců. Škodlivé užívání by se nemělo 

diagnostikovat, jestliže je přítomen syndrom závislosti, psychotická porucha nebo jiné 

specifické formy poruchy, vyplývající z užívání drog. DSM-IV abúzus vysvětluje jako 

maladaptivní vzorec opakovaného užívání drog, jehož následkem je neschopnost plnit 

povinnosti v práci, ve škole či v domácnosti, ale i problémy právního charakteru.  

Posudková hlediska jsou u závislostí komplikovaná (Nešpor, 2002, s. 10). Ačkoliv se 

diagnostická vodítka zdají být elaborovaná, v klinické praxi čelíme určitým problémům. 

Především je nesnadné vytyčit hranici mezi jmenovanými klinickými stavy, a to s ohledem 

na procesuální charakter užívání drog, kdy se zejména vzorce škodlivého užívání a 

závislosti překrývají. Diagnostiku komplikuje prostý fakt, že je vedle toxikologického a 

somatického vyšetření založena na výpovědích pacienta27. Osoby, které drogy užívají 

dlouhodobě a kontinuálně, ale postupně ztrácejí náhled na své obtíže, v obraně je často 

bagatelizují. V obavě před stigmatizací a následky odhalení abúzu téměř vždy 

podhodnocují množství užívané látky i frekvenci, s jakou drogy aplikují. Údaje, které 

uživatel drog poskytne, nejsou zcela spolehlivé, a proto je vhodné do procesu vyšetření 

zahrnout např. členy rodiny, sociální kurátory apod.  

                                                 
27 V rámci vyšetření klademe např. takovéto otázky: Užívá pacient drogy kontinuálně nebo spíše epizodicky? 

V jakém kontextu? Užívá drogy i tehdy, kdy to není vhodné? Kdy, kde a s kým je droga užívána? Do jaké 
míry je život pacienta ovlivněn vyhledáváním a užíváním drogy, odvykacími příznaky a zotavováním se 
z intoxikace? Jak účinně dokáže pacient užívání drog regulovat? Kolik peněz je za drogy utraceno? 
Zvyšují se dávky aplikované drogy? Jak užívání drog ovlivňuje výkon sociálních a pracovních funkcí? 
V jakém sociálním prostředí se uživatel drog pohybuje a jaká je kvalita rodinných vztahů?    
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4.2 Závislost 
Pojem závislost vysvětluje fenomén dlouhodobého, nepřetržitého a pravidelného 

zneužívání drog, jehož následkem je komplexní proměna v oblasti somatické, psychické a 

sociální. Podle Pressla (1995, s. 11) můžeme v případě závislosti bezprostředně hovořit o 

onemocnění. Závislost má negativní dopad na celkový životní styl jedince. Člověk ve 

stádiu závislosti pokračuje v užívání drogy i přes zjevné tělesné onemocnění, není schopen 

dodržet závazky vůči přátelům a rodině, selhává v profesní i sociální roli, dostává se do 

konfliktu se zákonem. Užívání návykové látky se stává středobodem života.  

Závislý uživatel drog je často, ale ne vždy také problémovým uživatelem. Vznik 

závislosti je proces pozvolný, dynamický, jedincem obvykle nereflektovaný, nebo 

reflektovaný jen částečně. Průběh závislosti může být chronický (kontinuální) nebo lze 

vysledovat vzorec epizodického užívání (dipsománie). Závislý uživatel drog si úměrně 

hloubce poruchy rozvíjí obrany a zdůvodnění, která mají zamezit pocitům viny, selhání, 

slabosti a bezmoci. Nevyhnutelné jsou také problémy spirituálního charakteru. Ty jsou 

spjaty především se stále více pokřiveným sebeobrazem a rezignovaným vztahováním se 

k budoucnosti. 

Drogy jsou zpravidla jedinci užívány s cílem optimalizovat či maximalizovat chod 

jednotlivých psychických funkcí. Obecně lze závislost nahlížet také jako chronickou a 

progredující poruchu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po zintenzivnění 

prožitku radosti, euforie a slasti, odstranění únavy, úzkosti, pocitu neadekvátnosti a 

neklidu, zmírnění bolesti a úniku před samotou a izolací (Kudrle in Kalina et al., 2003, s. 

107). Nezáleží přitom, jestli je tímto vnějším zdrojem substance, hazardní hra, jídlo, sex 

nebo třeba práce. U závislých osob se projevuje nutkavá naléhavost užít drogu nebo 

pokračovat v jednání, vedoucím ke krátkodobému uspokojení i přes závažné zdravotní 

důsledky, ohrožení rodinné pohody a selhávání v sociálních rolích.  

Existuje řada definic, které se snaží charakterizovat závislost na drogách. Jedinou 

sjednocující normou v této oblasti jsou systémy klasifikací nemocí. Z formálního hlediska 

se definice drogové závislosti zdá být jasná - závislí uživatelé drog splňují diagnostická 

kritéria syndromu závislosti podle MKN-1028. Syndrom závislosti je seskupením 

behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, které typicky zahrnují obtíže 

s kontrolou užívání drogy, trvalé užívání i přes zjevné škodlivé následky, preferování 

užívání látky před jinými aktivitami a povinnostmi, zvýšenou toleranci a někdy i somatický 

odvykací stav (Smolík, 1996, s. 119). Centrální popisnou charakteristikou syndromu 

závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky, tzv. craving. 

Jedinec si uvědomuje, že má puzení užívat drogy, což se projevuje v pokusech zastavit 

nebo kontrolovat užívání. Tyto pokusy jsou střídány relapsy. K životu bez drog je 
                                                 
28  Diagnostická vodítka MKN-10 obsahují pouze obecné popisy klinických stavů a syndromů, které jsou 

následkem požití psychoaktivní látky. Specifikace klinických stavů a syndromů pro jednotlivé 
psychoaktivní látky nebo jejich skupiny je uvedena v Diagnostických kritériích MKN-10 pro výzkum 
(MKN-10-VDK).  
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zapotřebí odborná pomoc. Syndrom závislosti může být přítomen pro určitou látku (např. 

tabák nebo diazepam), třídu látek (např. opioidy), ale i řadu různých látek (např. 

kombinace opioidů a stimulancií). Diagnóza závislosti má i svou časovou dimenzi. 

Obvykle je stanovována, jestliže během jednoho roku došlo alespoň ke třem 

z následujících jevů: 

a)  silná touha nebo pocit puzení užívat látku; 

b)  potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo 

množství látky; 

c)  patofyziologické projevy odvykacího stavu. Látka je užívána s úmyslem 

zmenšit příznaky vyvolané předchozím užíváním této látky, případně dochází 

k odvykacímu stavu, který je typický pro tu kterou látku. K mírnění odvykacího 

stavu se také někdy používá látka s podobnými účinky se záměrem zmenšit nebo 

odstranit odvykací příznaky; 

d)  tolerance k účinku látky, která se prokazuje vyžadováním vyšších dávek látek za 

účelem dosažení účinku původně vyvolaného dávkami nižšími. Uživatelé heroinu 

tak mohou brát denně takové množství látky, které by zneschopnilo nebo i 

usmrtilo uživatele bez tolerance. 

e)  postupné zanedbávání jiných zájmů nebo potěšení ve prospěch užívané 

psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo 

zotavení se z jejího účinku; 

f)  pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků  

 

 

4.3 Problémové užívání drog  
V obecné rovině je droga chápána jako jakákoliv věc nebo činnost, která v životě 

jedince zaujímá výsadní zvláštní postavení. Droga je každá přírodní či syntetická látka, 

která má tzv. psychotropní účinek a může vyvolat závislost. Psychotropní účinek znamená, 

že droga ovlivňuje prožívání okolní reality. Podle Urbana (1973, s. 11) je droga „v 

obecném i odborném úzu nadřazený pojem, označující drogy ve farmaceutickém smyslu i 

jiné léky a látky (včetně tekutých, jako je alkohol), zejména pokud jich je užíváno a 

zneužíváno ke změnám nálady, vědomí, povzbuzení či tlumení duševních a tělesných 

funkcí, vyvolávání mimořádných zážitků jako iluzí, halucinací a pseudohalucinací atd.“ 

V tomto oddíle se budeme zabývat charakteristikami abúzu pervitinu, heroinu a 

buprenorfinu. Jedná se o drogy nealkoholové, semisyntetické či syntetické, které jsou dále 
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charakterizovány jako drogy zpravidla ilegální29 a s neakceptovatelným rizikem30. 

Problémové užívání drog je behaviorálně vymezeným konceptem, který zavádí 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Problémové 

užívání je injekční užívání drog nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů nebo 

kokainu nebo drog amfetaminového typu; do pojmu problémové užívání se nezahrnuje 

užívání extáze, konopí, LSD, toluenu (EMCDDA, 2009). Definice hovoří o drogách s tzv. 

neakceptovatelným rizikem, které mají vysoký stupeň společenské nebezpečnosti. 

Indikátor společenské nebezpečnosti v sobě zohledňuje především, zdravotní, 

kriminogenní a ekonomická rizika, plynoucí z užívání drog (Zábranský, 2003, s. 15). 

V tuzemském prostředí se problémové užívání drog vzhledem k míře, s jakou jsou 

jmenované substance konzumovány, vztahuje na pervitin, heroin a Subutex. Vzhledem 

k časté přítomnosti opiátů nebo pervitinu v kombinacích drog v ČR byla mezi problémové 

užívání drog zařazena i dg. F19 – kombinace drog (ÚZIS ČR, 2010).  

Problémový uživatel drog je osoba, která nesplňuje kritéria závislosti a u které se 

zároveň projevují známky manifestních problémů v oblasti fyzické, psychické či sociální. 

U této osoby poutá pozornost především i.v. způsob aplikace, o němž pojednáváme 

podrobněji v příloze. Problémové užívání je pravidelné až excesivní. Pravidelné užívání je 

charakteristické zvýšenou frekvencí užívání na více jak jednou týdně, obvykle o víkendu. 

Excesivní užívání je typické pro uživatele stimulancií a je jím míněno užívání 

v pravidelných, několik dní trvajících tazích (Staníček et al., 2002, s. 14). Světové 

diagnostické manuály se primárně soustředí na popis duševních poruch a poruch chování 

vyvolaných užíváním psychoaktivních látek. MKN-10 pro označení těchto poruch používá 

kód F10 - F19, a to v závislosti na užívané psychoaktivní látce31.  

Podle údajů z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR vzrostl odhadovaný počet 

problémových uživatelů drog v roce 2010 na 39,2 tis. osob. Celkem problémové užívání 

drog zasahuje 0,5 % české dospělé populace. Zatímco počet problémových uživatelů 

opiátů klesá (6,0 tis. uživatelů heroinu a 5,0 tis. uživatelů Subutexu), zvyšuje se počet 

problémových uživatelů pervitinu (28,2 tis.) (Mravčk et al., 2011, s. 41).   

                                                 
29  Výjimku tvoří užívání medikamentů Subutex či Suboxone® v rámci řádného substitučního programu. Za 

těchto podmínek lze hovořit o drogách legálních. Pokud jsou však tyto, ale i jiné medikamenty získávány 
na černém trhu, případně jsou užívány v rozporu s doporučenými způsoby aplikace (tj. intravenózně) a 
schématy dávkování, hovoříme o nich jako o nelegálních drogách.   

30  Jedná se o drogy běžně označované jako „tvrdé“. Dělení drog na tvrdé a měkké však vytváří dojem, že 
užívání měkkých drog s sebou nenese žádná rizika. Drogy s neakceptovatelným rizikem jsou 
charakteristické jednak poměrně snadným vznikem psychické či fyzické závislosti, jednak  tím, že se 
obvykle aplikují vysoce rizikovým způsobem, především nitrožilně. 

31 V závislosti na druhu zneužívané psychoaktivní látky Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 
specifikuje druhým a třetím kódovacím číslem poruchy vyvolané užíváním alkoholu (kategorie F10.-), 
opioidů (F11.-), kanabinoidů (F12.-), sedativ nebo hypnotik (F13.-), kokainu (F14.-), jiných stimulancií 
(F15.-), halucinogenů (F16.-), tabáku (F17.-), organických rozpouštědel (F18.-) a poruchy vyvolané 
užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních látek (F19.-). Čtvrté a páte kódovací číslo 
specifikuje klinické stavy a syndromy. Abúzus látek nevyvolávaících závislost je klasifikován kategorií 
F55.  
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4.4 Metamfetamin (pervitin) – obecná charakteristika 
Pervitin (chemický název metamfetamin; slangově perník, piko, peří, párno) je 

zástupcem syntetických drog se stimulačními účinky. Pervitin zakoupený na černém trhu 

vypadá jako prášek žluto-fialové barvy, který je hořký a bez zápachu. „Podomácká“ 

výroba pervitinu je naší tuzemskou specialitou. Na západoevropském trhu, kde je 

dostupnější méně účinný amfetamin, se prodává pod označením čeko. Výchozí surovinou 

pro výrobu pervitinu jsou zpravidla preskripčně prodejné léky s obsahem efedrinu či 

pseudoefedrinu. Problémoví uživatelé látku většinou aplikují i.v., denně nebo epizodicky, 

tj. několik dní po sobě (tzv. jízda) po několika dnech abstinence. Účinky intravenózně 

aplikovaného pervitinu nastupují ihned a vyprchají za 8 až 24 hodin. Možná je i aplikace 

šňupáním, méně často pak kouřením. Prevalenční odhad počtu uživatelů pervitinu se v ČR 

pohybuje od 27 300 do 29 100 osob, tedy cca 72 % všech problémových uživatelů 

(Mravčík et al., 2011, s. 41). Průměrná denní dávka pervitinu (1 g i více aplikovaný 

v dávkách od 50 do 250 mg) stojí v současné době kolem 1 500 Kč (NPC, 2010)32. 

 

 

4.4.1  Účinky metamfetaminu 
Pervitin odstraňuje únavu, zkracuje spánek, zahání únavu a zvyšuje vigilitu. 

Usnadněním asociací urychluje myšlení, zvyšuje se také hovornost a výbavnost paměti (na 

úkor přesnosti). Koncentrace pozornosti ovšem může být směřována i na nesmyslnou 

činnost (tzv. záseky) a urychlené myšlení je často doprovázeno jeho sníženou kvalitou. Na 

oblibě pervitinu mají podíl zejména euforizační účinky a navození pocitu energie (Kalina 

et al., 2008, s. 357). Pervitin u některých osob vyvolává anxiogenní účinky, kdy se pocit 

neklidu a strachu stupňuje až v paniku. Konzumace pervitinu může vést také k agresivitě a 

velikášským představám a činům spojeným s přeceněním psychosomatických možností. 

To nezřídka ústí v celkové přetížení organismu, riziko selhání srdce a dalších tělesných 

funkcí (Minařík in Kalina et al., 2003, s. 164). Pravidelná konzumace pervitinu navozuje 

motorický neklid a pohybové stereotypy (tzv.vykroucenost). Akutní intoxikace je spojena 

s mydriázou a sníženou nebo vymizelou reakcí zornic na světlo, hypertenzí a bradykardií. 

Následkem prudkého vzestupu krevního tlaku může být krvácení do mozkové tkáně 

(Minařík & Hobstová in Kalina, 2003, s. 227). Rušivý vliv akutní intoxikace na výkon 

běžných činností se projevuje zejména v sociálních interakcích, které kolísají mezi 

mimořádnou družností, hádavostí a sociálním stažením (Smolík, 1996, s. 141). Nápadná je 

také celkově labilní nálada. 

                                                 
32 Nutno podotknout, že se jedná o tzv. nevážený gram, který se běžně prodává na ulici. Přesný 1g lze 

zpravidla zakoupit pouze od výrobce drogy - vařiče. Ten v závislosti na míře represivních zásahů policie 
udržuje styky pouze s omezeným okruhem zákazníků. Tito zákazníci pak drogy distribuují mezi další 
uživatele a ve snaze zvýšit svoje zisky drogy ředí. Orientační ceny drog byly převzaty z tiskové zprávy 
NPC a následně ověřeny rozhovorem s respondenty výzkumu - uživateli drog.   
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4.4.2  Komplikace související s abúzem metamfetaminu  
Stimulační psychoaktivní látky (pervitin, amfetamin, kokain) mají celou řadu vlivů 

na nervovou soustavu33. Deficity souvisí s poruchami nálad a kognitivních funkcí. 

Rozdíly v poškození jednotlivými látkami jsou jen mírné, ukazuje se ale, že zejména 

v kombinaci s alkoholem jsou toxické účinky na NS značně zesílené. Narušené je 

soustředění, schopnost zpracovávat informace a vštěpovat do paměti. Uživatelé stimulancií 

mají ty části mozku, které jsou zodpovědné za řízení vyjmenovaných funkcí, v různé míře 

narušené (Klempová in Preiss et al., 2006, s. 154). U aktuálních uživatelů stimulancií byly 

zjištěny deficity v paměťových testech, v percepčně-motorickém tempu, v reakčním čase, 

v koncentraci pozornosti, při řešení problémů, zacházení s informacemi, abstraktním 

myšlení a mentální flexibilitě. Abstinující uživatele stimulancií (od 5 dní až po několik let) 

projevují nadále sníženou schopnost inhibovat irelevantní informace, rozhodovat se, 

používat krátkodobou paměť, organizovat informace, učit se. Negativně je ovlivněna i 

verbální fluence. Výkon obou těchto skupin v intelektových testech zůstává neporušený 

(Ibid.). Metamfetamin způsobuje postupné poruchy motorických funkcí a paměti. 

Poškození jsou obvykle reverzibilní, ne vždy však dochází k celkové normalizaci 

mozkových funkcí (Kalina et al., 2008, s. 358). 

Na somatické úrovni se abúzus pervitinu projevuje nápadným hubnutím. Užívání 

stimulancií představuje zátěž pro celý organismus, hlavně pro kardiovaskulární systém, 

zvyšuje se riziko srdečních a mozkových příhod. Pokud je pervitin aplikován injekčně, 

hrozí riziko nákazy krví přenosnými chorobami, zejména VHC, VHB. V souvislosti se 

zaopatřování peněz na nákup drog prostituováním přichází v úvahu také nákaza STD, 

zejména syfilitidou.  

Časté užívání pervitinu vede k pozvolnému vzniku psychické závislosti. Ta se 

rozvine zpravidla až po více měsících, kdy je obvyklý víkendový vzorec užívání 

obohacován intoxikací i v průběhu týdne. Fyzickou závislost pervitin nezpůsobuje. I zde se 

ovšem sekáváme s narůstající tolerancí, která přináší nutnost zvyšovat dávky drogy. 

Odvykací stav po vysazení pervitinu není ohrožující na zdraví ani na životě. Závislý při 

něm trpí únavou, neklidem a intenzivní chutí znovu užít drogu. Výjimkou není 

několikadenní spánek a konzumace velkého množství potravy. Po odeznění akutních obtíží 

se objevuje podrážděnost, deprese, úzkost, poruchy spánku a sebevražedné myšlenky. 

Teprve po několika dnech odeznívá depresivní symptomatologie a spolu s ní slábne touha 

znovu užít drogu, ačkoliv se někdy dostaví nečekaně a v neztenčené míře (Kalina et al. 

2008, s. 358).  

                                                 
33 Vliv užívání stimulancií je však těžké určit přesně, a to ze dvou důvodů. Jedním je chybění informací o 

premorbidním stavu CNS u uživatelů stimulancií, druhý spočívá v polymorfním vzorci užívání drog. Celá 
věc se navíc komplikuje známým faktem, že u osob, které mají sklon vyhledávat intoxikaci 
psychostimulancii (tj. osoby s tzv. sensation-seeking osobnostním rysem; lidé s ADHD) se vyskytují 
podobné kognitivní deficity, jaké byly zjištěny u uživatelů stimulancií (např. poruchy pozornosti). 
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Závislost na pervitinu většinou vyústí do tzv. toxické psychózy, která v méně 

komplikovaných případech odezní sama během několika dní bez potřeby medikace. Právě 

psychotické produkce ale uživatele amfetaminů přivádí do psychiatrické ambulance. U 

schizomorfních psychotických poruch se objevují kvalitativní poruchy myšlení - 

nespojitost v myšlení, zabíhavost, ulpívavost, myšlenkové zárazy. Lze se setkat i 

s narušením vnímání, a to vzhledem k zastřenému vědomí. Mezi další psychotické 

fenomény řadíme bludy, typicky paranoidně perzekučního charakteru. Psychotické 

příznaky mohou být doprovázeny zrakovými či sluchovými halucinacemi a výjimkou 

nejsou ani depresivní či manické příznaky. Pokud psychotická porucha vznikla užíváním 

drog, pak by neměla trvat déle než šest měsíců. Pokud trvá déle, pak užívání drog odkrylo 

latentní psychické onemocnění. Psychotické prožitky se někdy vrací, nebo přetrvávají 

v mírnějších klinických formách.  

Závislost na pervitinu má i závažné sociální dopady. Změna životního stylu, která 

souvisí s obstaráváním drogy a peněz na její nákup, s sebou přináší konflikty se zákonem a 

sociální vyloučení. Závislý uživatel pervitinu obvykle neplní povinnosti a úkoly, které jsou 

přiměřené jeho věku – nechodí do školy ani do zaměstnání. Postupně ztrácí důvěru rodiny i 

blízkého okolí.   

 

 

4.5 Buprenofrin - obecná charakteristika  
Buprenorfin34 je syntetický opioid, který tvoří účinnou látku obsaženou např. 

v medikamentech Subutex® a Suboxone. Na tuzemský trh byl buprenorfin, resp. Subutex 

uveden v roce 2000 jako preparát určený k substituční léčbě závislosti na heroinu (ÚZIS, 

2011). Tento preparát si pacienti substitučních programů hradí sami. Podobně jako heroin, 

který byl před více než 100 lety syntetizován za účelem léčby závislosti na morfinu, stal se 

i Subutex zneužívanou drogou. Prevalenční odhad počtu uživatelů Subutexu se v ČR 

pohybuje od 4 700 do 5 400 osob, tedy cca  13 % všech problémových uživatelů (Mravčík 

et al., 2011, s. 41). Cena Subutexu na černém trhu se nejčastěji pohybuje okolo 400 Kč za 

jednu tabletu obsahující 8 mg buprenorfinu, zatímco běžná cena jedné tablety Subutexu v 

lékárně je cca 200 Kč (Mravčík et al., 2011, s. 45). 

Substituční terapie je indikována v případech, kdy léčba orientovaná na dosažení plné 

abstinence není dočasně nebo dlouhodobě možná, přijatelná či úspěšná. Substituce tak 

může být nahlížena jako postup spadající do oblasti mírnění (zdravotních) rizik – harm 

reduction. Princip substituce tkví v nahrazení původní drogy lékařsky předepsaným 

užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky. Cílem 

                                                 
34 Buprenorfin byl vyvint v 70. letech 20. století a nejprve zaregistrován jako analgetikum Temgesic®. 

Sublingvální tableta Subutex vznikla v 90. letech a pro léčbu závislosti na opioidech byla poprvé 
zaregistrována ve Francii v roce 1995. Ačkoliv se původně mělo za to, že se jedná o lék pro detoxifikaci,  
výzkumy a zkušenosti z praxe ukázaly, že může hrát velmi významnou roli také v udržovací léčbě 
(Verster a Bunning, 2007, s. 9-10).  
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je eliminování užívání ilegální drogy, snížení škodlivé formy aplikace, zejména pokud je 

tato provázena sdílením jehel či intravenózní aplikací per se. Jednou z hlavních výhod 

substituční léčby obecně je prevence virových infekcí přenášených krevní cestou. Subutex 

se užívá sublingválně35, rozpuštění tablety pod jazykem trvá 3 – 8 minut, při jejím polknutí 

se účinek buprenorfinu snižuje (Verster a Bunning, 2007, s. 28). Substituční léčba se také 

významně podílí na minimalizaci sociálních následků užívání drog, neboť umožňuje 

uživatelům drog návrat k legálnímu způsobu obživy. Substituční léčba může trvat od 

několika týdnů k mnoha letům, někdy neohraničeně. Zatímco abúzus heroinu u gravidních 

žen přináší riziko předčasného porodu, narození dítěte s nízkou porodní hmotností a 

závažnější abstinenční syndrom novorozence, užívání buprenorfinu či metadonu 

v těhotenství vede ke zlepšení celkového tělesného a psychosociálního zdraví.  

Ačkoliv buprenorfin není efektivnější než metadon, těší se mezi uživateli drog velké 

oblibě. Subutexem je léčeno 50% pacientů hlášených v Registru substituční léčby, 

metadonem 35%. Zbylí pacienti užívají Suboxone  (ÚZIS, 2011). Na rozdíl od metadonu, 

který se u nás vyskytuje prakticky jen jako substituční látka dostupná ve vysokoprahových 

zdravotnických zařízeních, jsou léky s obsahem buprenorfinu spjaty s úniky na černý trh . 

Léčba medikamenty s obsahem buprenorfinu totiž stále není v plném rozsahu evidována v 

Registru substituce, a to navzdory existující zákonné povinnosti (Mravčík et al., 2011, s. 

3). Buprenorfin bez lékařské indikace je užíván buď pro tzv. „divokou substituci,“ kdy se 

uživatel opioidů domnívá, že ke zbavení se závislosti mu stačí jen tento preparát, ale i jako 

droga. V současné době dokonce částečně nahradil heroin. To, že Subutex je nezřídka 

primární drogou i u osob, které nebyly závislé na heroinu a ve své drogové kariéře nemají 

významnou epizodu užívání heroinu, lze považovat za alarmující trend. Subutex je 

vyhledáván i uživateli pervitinu, a to pro jeho euforizující účinky36. V rozšíření Subutexu 

vedle dostupnosti hraje roli přesvědčení konzumentů, že se skutečně léčí, a to i tehdy, když 

medikament aplikují intravenózně a velikost dávek nesnižují. Činí tak patrně ve snaze o 

zvýšení svého sebehodnocení. Uživatelé metadonu jsou navíc i v rámci drogové komunity 

více stigmatizovaní, neboť přetrvává postoj, že dlouhodobá léčba metadonem je poslední 

šancí pro beznadějné případy.  

 

 

                                                 
35 Tablety se vkládají pod jazyk, kde je bohaté cévní zásobení, a účinná látka se tak rychle vstřebává přímo 

do krevního oběhu.  
36 Zkušenosti z praxe ukazují, že euforizující účinek Subutexu se dostavuje zejména, pokud je aplikován 

intravenózně. Příčinou může být také fenomén tzv. závislosti na jehle, čili rituální složce nitrožilního 
podávání drogy. Do jisté míry se závislost na jehle podobá placebo efektu - injekční uživatelé Subutexu, 
kteří očekávají „nájezd" na základě zkušeností s nitrožilním podáváním heroinu nebo i pervitinu, opravdu 
„nájezd" prožívají  (Kalina, 2010).  
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4.5.1  Účinky buprenorfinu 
Buprenorfin má analgetické účinky, které nastupují během 10 – 30 minut (svého 

maxima dosahují za 60 – 120 min) a přetrvávají 6 – 8 hodin. Kromě toho tlumí kašel a 

dýchácí centrum. Užívání buprenorfinu s sebou přináší vysokou pravděpodobnost vzniku 

návyku. I když je buprenorfin na rozdíl od heroinu spojen s menším rizikem předávkování, 

a to z důvodu omezené respirační deprese37, kombinované užití s alkoholem a/nebo 

benzodiazepiny může vést k předávkování a smrti v důsledku udušení. Dalším nežádoucím 

účinkem je potlačení bolesti jako symptomu nemoci. Tento nežádoucí účinek vystupuje do 

popředí zejména u osob s poraněním hlavy. Ačkoliv byly výše zmíněny pozitivní aspekty 

užívání buprenorfinu v těhotenství, je zapotřebí upozornit, že chronické užívání vysokých 

dávek této látky v posledním trimestru může způsobit vznik abstinenčního syndromu a 

respirační deprese u novorozence. Také během kojení by se měla žena vyhnout podávání 

buprenorfinu. 

Důležitou a užitečnou vlastností buprenorfinu zejména s ohledem na substituční 

léčbu je, že může být podáván obden nebo dokonce jen třikrát týdně (Verster a Bunning, 

2007, s. 10). Ve srovnání s metadonem je výhodou buprenorfinu to, že mezi ním a léky 

používanými v léčbě HIV a VHC nedochází k nežádoucím interakcím (Ibid., s. 31).  

 

 

4.5.2  Komplikace související s abúzem buprenorfinu 
Ačkoliv má Subutex díky relativně pomalému nástupu účinku doprovázenému jen 

minimálním pocitem euforie nižší závislostní potenciál než heroin, v praxi nízkoprahových 

služeb ve Středočeském kraji se setkáváme až s 1/4 klientů, jejichž závažné bio-psycho-

sociální obtíže jsou spjaty právě s užíváním Subutexu. To dokládá i fakt, že je evidován 

stále větší počet žádostí o léčbu závislosti na buprenorfinu jako základní droze. 

S problémovým a závislostním vzorcem užívání Subutexu se setkáváme nejen u osob, 

které ho pořizují na černém trhu, ale i v případech, kdy je Subutex získáván legálně, resp. 

na předpis od lékaře. Pacienti jsou totiž velmi často nonadherentní - jejich nespolupráce se 

projevuje nejen nedodržováním schématu plánovaných návštěv a závažným porušováním 

režimu dávkování, ale zejména nerespektováním důrazného doporučení aplikovat Subutex 

sublingválně.  

Intravenózní aplikace preparátů s obsahem buprenorfinu přináší riziko nákazy krví 

přenosnými chorobami, zejména VHC, VHB a HIV. Ve srovnání s injekční aplikací 

pervitinu a heroinu dochází také ke komplikovanějším poškozením cévního systému, a to 

vzhledem k aplikaci roztoku vzniklého smícháním rozdrcené tablety s vodou, který ani 

svědomitou filtrací nelze zbavit nežádoucích přísad. Pomocné látky v tabletách navíc 

mohou alergizovat (např. kukuřičný škrob). Intravenózní aplikace Subutexu tak přináší 

                                                 
37 Respirační deprese znamená pomalé nebo mělké dýchání.  
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zhoršenou průchodnost cév rezultující v otoky, opakované infekce, septické stavy, ale i 

ochrnutí a amputaci končetin. Ty mohou vést k poškození i vzdálených orgánů, např. 

ledvin. Výjimkou nejsou flegmóny a abscesy, které se vyskytují na různých místech, 

včetně mozku nebo očního bulbu. Vysoce riziková je také tvorba trombů, neboť drolení 

trombu vede k uzavírání menších plicních cév a omezení schopnosti plic okysličovat krev. 

Toto nevratné poškození plicního řečiště může vést až dušení (Minařík in Kalina, 2003, s. 

224-226). Nelegální užívání Subutexu nezbavuje jeho konzumenta stigmatizace a 

marginalizace, neboť nutnost shánět peníze na drogu neodpadá, a stejně tak i vzorec 

užívání drogy a síť osob, ve které se uživatel Subutexu pohybuje, se prakticky neliší od 

jiných příslušníků skryté populace uživatelů drog.  

V únoru 2008 byl na náš trh uveden Suboxone, nový lék pro léčbu závislosti na 

opiátech, který je kombinací buprenorfinu a naloxonu. Jedná se o tablety určené 

k sublingválnímu užití. Pokud je tento přípravek předepsán psychiatrem nebo lékařem 

s odborností „návykové nemoci“ v rámci substituční léčby, je zčásti hrazen zdravotními 

pojišťovnami38. Kombinace buprenorfinu a naloxonu byla navržena tak, aby se omezilo 

potenciální zneužívání léku a aby se snížila jeho hodnota pro pouliční prodej.  Výhodou 

oproti Subutexu je, že se účinek Suboxonu při intravenózní aplikaci nenásobí. Naopak 

dochází k nástupu abstinenčních příznaků (Centrum adiktologie, 2007). Dosavadní 

zkušenosti, které s uživateli Suboxonu nabyli pracovníci Kontaktního centra v Kolíně ale 

naznačují, že tyto naděje se ne zcela naplňují. Klienti totiž uvádějí zvláštní způsob, jak lze 

tabletu k injekčnímu užití rozpustit tak, aby bylo riziko abstinenčního příznaku 

minimalizováno. Samotnou kapitolou je pak závislost na rituálu, který je s intravenózní 

aplikací drog spjatý.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 U balení se 7 ks sublingválních tablet Suboxone 8mg je spoluúčast pacienta max. 231,04 Kč + poplatek 

30Kč. Je to vůbec poprvé v historii ČR, kdy je přípravek pro substituční léčbu závislosti na 
opiátech/opioidech hrazen ze zdravotního pojištění (NMS, 2010). 
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5 Teorie vzniku a vývoje závislosti a přístupy v pomoci 
uživatelům drog 
 

 

Obecná teorie vzniku a udržování závislosti doposud nebyla definována, a to 

s ohledem na komplexnost diskutovaného fenoménu a množství prizmat, jimiž na něj lze 

nahlížet. Existuje proto celá řada modelů a teorií, které se snaží vysvětlit příčiny vzniku a 

rozvoje závislosti a v souvislosti s tím také navrhnout adekvátní formy intervence a terapie. 

Způsoby, jakými je závislost konceptualizována, totiž implikuje přístup k samotné práci 

s uživateli drog a ohroženými skupinami. Úvahy o podstatě závislosti procházely 

dynamickým vývojem – od modelů morálních přes modely sociální či úzce medicínské až 

k současnému komplexnímu modelu bio-psycho-sociálnímu. Ačkoliv ve věci etiologie 

obecně panuje shoda na multifaktoriální podmíněnosti závislosti, která závislost pojímá 

jako produkt interakce somatických a psychických vlastností osobnosti, povahy užívané 

látky a vlivů environmentálních (Vágnerová, 2004, s. 550), lze se v adiktologii setkat 

s variabilními teoriemi. Tyto teorie se s ohledem na typ zdůrazňovaných rizikových 

faktorů člení na biologické, sociologické a psychologické (Řehan, 1994, s. 24). Lze setkat 

ale i s koncepty kulturně antropologickými či spirituálními.  

V tomto oddíle představuji bio-psycho-sociální přístup, který je imanentní praxi v 

zařízeních v systému péče o drogově závislé a skupiny ohrožené problémy s drogami. 

S odkazem na prostředí, v němž probíhal výzkum specifik použití TAT u uživatelů drog,  

uvádím v příloze také přístup harm reduction. V neposlední řadě modely a přístupy, které 

popisuji, působí i makrosociálně, neboť patří mezi možná východisky evropských a 

národních strategií protidrogové politiky.  

 

 

5.1 Bio-psycho-sociální model závislosti 
Příčiny závislosti na drogách jsou velmi komplexní a bio-psycho.sociální model 

závislosti vychází z nutnosti vidět člověka ve zdraví i v nemoci celostně. V bio-psycho-

sociálním přístupu se medicínský model rozšiřuje o rozměr psychických funkcí, 

mezilidských vztahů, jejich dynamického vývoje a vzájemného ovlivňování. Jedná se o 

komplexní a multidimenzionální pojetí závislosti umožňující spolupráci a týmové přístupy 

odborníků rozdílných profesí, kteří se s problémem drog setkávají na různých rovinách. 

Toto vymezení dalo vznik pojmu drug-related problem, s kterým se hojně setkáváme 

v současné anglicky psané literatuře. Podle bio-psycho-sociálního modelu jsou vývoj a 

udržování probémů spojených s užíváním drog determinovány komplexním systémem 

vzájemně spolupůsobících a posilujících se faktorů na úrovni společnosti, sociální skupiny 

a rodiny, do níž jednotlivec patří, a jeho biologických a psychologických predispozic 

(Radimecký, 2008, s. 55). Závislost vzniká v ontogenezi ve vzájemné interakci 
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biologických, psychologických a sociálních faktorů. Léčba závislosti integrující veškeré 

prvky bio-psycho-sociálního modelu vyžaduje mezioborovou spolupráci s důrazem na 

detoxifikaci, farmakoterapii, individuální a skupinovou psychoterapii a sociální práci. Bio-

psycho-sociální model s sebou přinesl i specifické léčebné metody, např. terapii 

v léčebném společenství – tzv. terapeutická komunita.  

Bio-psycho-sociální model závislosti představuje výkladové schéma a terapeutický 

přístup, který je v zásadě zdravotnický, i když je srozumitelný i pro neodborníky. 

Uplatňuje v primární, sekundární i terciární prevenci. Lze v něm vypozorovat vliv 

humanismu, který připouští, že člověk za příznivých podmínek může svou závislost 

„přerůst“ – být znovu zdravým člověkem a ne pouze abstinujícícm toxikomanem. 

V posledních letech bývá tento model obohacován o spirituální dimenzi , neboť 

rizikovým faktorem abúzu drog bývá také absence smyslu života, duchovních hodnot a 

duchovní autority. Spirituálním se chápe kontinuum existenciální-religiozní. Spiritualita je 

intimní oblastí individua, niterným prožitkem vůči tomu, co mne přesahuje a k čemu se 

vztahuji jako k nejvyšší ideji a řádu. Grofová (1963, cit. dle Kudrle in Kalina, 2003, s. 93) 

dokonce závislost pojímá jako výraz duchovní krize, resp. „žízně po celistvosti“. Potřebu 

hlubšího životního smyslu v době hospodářské hojnosti, jejímž následkem je konzumace 

života spíše než jeho tvůrčí naplnění, zdůrazňuje také Skála (1988, s. 35), doyen české 

adiktologie. 

Urban tuto tripolární koncepci příčin závislosti již v 70. letech 20. století jaksi 

předběhl, když ji obohatil o čtvrtý rozměr, kterým jsou faktory precipitující. Precipizujícím 

faktorem může být např. zavržení blízkou osobou, převzetí náročnější role, stresové životní 

události, ale i zvědavost, nuda, touha po zvláštních zážitcích. Podmínky vzniku závislosti 

tak výstižně stylizoval do podoby tetraedru, prostorového vztahu, ve kterém je každá ze 

stran či vazeb stejně důležitá. Jeho model závislosti, který lze považovat za český 

příspěvek k široce uznávanému bio-psycho-sociálnímu modelu, vypadá takto (Urban, 

1973, s. 29): 

1) Faktory farmakologické (droga)  

2) Faktory somatické a psychické (osobnost)  

3) Faktory environmentální (prostředí)  

4) Faktory precipitující (spouštěcí, provokující podnět) – uvádějí v chod 

interakci mezi výše uvedenými faktory; jefná se např. o zavržení blízkou 

osobou, na které byl jedinec závislý, převzetí náročnější role v zaměstnání či 

v soukromém životě, onemocnění i stres a jiné vážné nepříznivé okolnosti. 
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5.1.1  Biologická úroveň 
Tato úroveň pojednává jednak o biologických a genetických příčinách, jednak o  

prenatálních, perinatálních a postnatálních souvislostech, které vytváří dispozici pro vznik 

a vývoj závislosti. Těmito souvislostmi jsou např. závislost matky či problematické 

okolnosti během těhotenství a porodu, které ovlivňují neurobiologii jedince, dále 

poporodní psychomotorický vývoj dítěte a v pozdějším věku také přítomnost traumat, 

nemocí apod. Co se týká genetických predispozic, nelze hovořit o specifickém „genu“ 

závislosti, ale spíše o obecnějším genetickém ovlivnění funkcí CNS. Genetické a 

biologické příčiny jsou ve větší míře zkoumány ve vztahu k závislosti na alkoholu než na 

nealkoholových drogách. Výzkumy týkající se neurobiologie závislosti jsou dynamicky se 

rozvíjející oblastí, kde se vedle experimentů se zvířaty a testování na tkáňových buněčných 

strukturách (tzv. „in vitro“) používají také moderní zobrazovací techniky (Fišerová in 

Kalina, 2003, s. 96). Prozatím jedinou ověřenou souvislostí mezi genetickou výbavou a 

závislostním chováním je právě vyšší tolerance alkoholu u potomků rodičů – alkoholiků39.  

Součástí biologické úrovně popisovaného modelu závislosti je i rovina 

farmakologická, resp. charakter interakce mozkového neurochemismu s jednotlivými 

psychotropními látkami a následná provázanost se změnami afektivních a vegetativních 

funkcí (Kudrle in Kalina, 2003, s. 90). Mezi biologickými teoriemi je nejvíce přijímána a 

citována endorfinová teorie, která předpokládá nedostačivost autonomního endorfinového 

systému jedince. Endorfiny jsou látky vznikající v organismu, které jsou podobné opiátům.    

 

 

5.1.2  Psychologická úroveň 
Psychologická úroveň zahrnuje faktory, které mohou působit již v období 

nitroděložního vývoje a při porodu40. Psychologické modely závislosti v etiologii závislosti 

potlačují biologické, hereditární a temperamentové vlivy41. Zneužívání drog má podle 

těchto teorií kořeny v obecnějších problémech psychologických a vývojových. Z hlediska 

rozvoje a vzniku závislosti si proto všímáme také rodičovské péče o harmonický vývoj 

dítěte raného věku, která by měla zohledňovat diferenciaci potřeb dítěte a jejich přiměřené 

uspokojování. Na psychologické úrovni dále hraje významnou roli empatická podpora 

v dospívání, a během vývojových krizí i adekvátní pomoc v obtížných situacích (nemoc, 

                                                 
39 Ačkoliv bychom tento fakt mohli vnímat jako výhodu, při podrobnějším zamyšlení tento status quo 

začneme považovat za rizikový faktor. Vyšší tolerance alkoholu totiž předznamenává nejen nutnost 
konzumovat více alkoholu ve snaze dosáhnout kýženého účinku, ale i družnost s pijáky, kteří snesou totéž 
a v intoxikaci a po jejím odezněn nepociťují vážnější problémy. 

40  Nejde o biologické faktory perinatálních poškození, ale o souvislosti psychických zážitků, o prožívání 
toho, co eventuálně působilo nějaké biologické poškození (Kudrle in Kalina et al., 2003a, s. 92). 

41  Výjimku tvoří přístupy zdůrazňující vrozenou vulnerabilitu jedince ve smyslu temperamentových 
zvláštností, které se týkají rozdílů v aktivitě, reakcích na změny v okolí a úrovni vzrušivosti. Např. podle 
Cloningerovy typologie osobnosti mají lidé, kteří se stali uživateli drog, zvýšenou potřebu vyhledávat 
nové a vzrušující zážitky. Mívají i větší tendenci riskovat a menší citlivost k ohrožení (Jeřábek, 2006, s. 
494 - 495). 
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poruchy chování, nečekané události v rodině apod.). Z hlediska vývojového je riziko 

vzniku závislosti nejvyšší právě v období dospívání, kdy tendence experimentovat 

s rizikem vystupuje do popředí a kdy se objevuje snaha vypořádat se s nejistotou a 

nedostatkem sebedůvěry, které doprovází náročné životní období vytváření vlastní identity. 

Součástí psychologické úrovně je také osobnostní struktura jedince. Psychologické teorie 

ve snaze odhalit osobnost specificky disponovanou pro vznik závislosti přichází s 

konstatováním, že závislým na užívání psychoaktivní látky se za určitých okolností může 

stát každý. I přesto můžeme říci, že závislými se na jedné straně stávají osoby zvýšeně 

citlivé, zranitelné, úzkostné a neschopné navázat uspokojivé sociální vztahy, na straně 

druhé pak osoby spíše extravertní, zvýšeně dráždivé a se sklony k impulzivitě (Pressl, 

1994, s. 49). Své místo v psychologických teoriích závislosti má i problematika psychické 

deprivace ve smyslu ochuzení palety podnětů a interpersonálních zkušeností, které jsou 

žádoucí pro ustavení osobnosti psychicky zdravé a resilientní. Samostatnou kapitolou je 

pak traumatizace, např. tělesné nebo sexuální zneužívání, násilí, ztráta blízkého člověka, 

separace ve zranitelném věku apod. Je zapotřebí také upozornit, že zejména u 

psychologických teorií závislosti je velmi nesnadné rozlišit, zda to, co je obvykle 

považováno za příčinu, je skutečnou příčinou nebo spíše následkem. Některé osobnostní 

rysy mohou být živnou půdou pro vznik závislosti a některé jej spíše doprovázejí nebo 

vznikají až jako důsledek (Hajný in Kalina et al., 2008, s. 51). 

Jednotlivé psychologické školy většinou nemají specifické teorie vzniku závislosti a 

pokud ano, soustředí se spíše na alkoholismus. Problém závislosti zahrnují do své obecné 

teorie jako jednu z variant maladaptivního či nežádoucího chování jedince. Z hlediska 

psychoterapeutických škol rozlišujeme čtyři vůdčí teoretické a praktické přístupy 

k drogové závislosti: 1) spirituální přístup Anonymních alkoholiků, 2) psychodynamický 

přístup, 3) přístup rodinné terapie a 4) přístup behaviorální (Frouzová in Kalina et al., 

2003, s. 126).  

 

 

5.1.3  Sociální úroveň 
Sociální úroveň zohledňuje environmentální i kulturní kontext, ve kterém se klient 

nachází. Vztahy s okolím mají na jedince zásadní formativní vliv, facilitují či naopak brzdí 

a deformují proces zrání. Ohniskem zájmu je charakter vztahů s okolím, zejména 

v menších sociálních skupinách, jakými je rodina a vrstevníci (Hermochová, Vaňková a 

Drlíková, 2001, s. 155). To, zda je rodina úplná nebo chybí zcela a kvalita interakcí 

v rodině se zčásti překrývá i s psychologickými faktory vzniku závislosti. Rodina je totiž 

nejen klíčovým modelem sociálního učení, ale i vztahovým rámcem, v němž se rodí zdravé 

a zralé Já. Samostatným a závažným problémem je pak rodinná či komunitní konstelace, 

kde je vyrůstající dítě konfrontováno s braním drog nebo pitím alkoholu jako normou. 

Nezastupitelnou roli v životě jednotlivce hraje také vrstevnická skupina. Vliv  vrstevníků 
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stoupá právě v období dospívání, které provází nejen náročný proces hledání identity a 

zralého sebepojetí, ale i emancipační snahy (Langmeier a Krejčířová, 2006, s. 166).  

Na sociální úrovni může mít patogenetický vliv i výkon rizikového povolání, a to 

např. v oboru farmacie či pohostinství. Rozvoj závislosti souvisí také se sociokulturním 

handicapem, např. nižší úrovní vzdělání a neúspěšností ve škole, ekonomickým statutem 

jednotlivce a rodiny, lokalitou, ve které žijeme ale i příslušností k té které rase. Je totiž 

známo, že průběh drogové kariéry, stejně tak jako vzorce užívání drog např. v romské 

populaci se liší od většinové populace. Jinak také probíhá formování a zrání jedince na 

vesnici nebo na sídlišti ve velkoměstě. Způsob, jakým společnost funguje a jaké 

mechanismy vůči sociálním skupinám uplatňuje, mohou nastolit sociální deprivaci, která je 

dána nemožností seberealizovat se přijatelným způsobem. Výsledkem pak může být 

životní styl spjatý s působením deviantních subkultur.  

Sociogenní faktory si všímají také vlivu masmédií, které šířením jednostranných 

zpráv otupují respekt vůči nebezpečí drog. Mezi sociogenní faktory podporující vznik a 

vývoj závislosti řadíme také problém dostupnosti drog. 
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III.  EMPIRICKÁ ČÁST 
Empirická část diplomové práce obsahuje popis přípravy, realizace a výsledků 

výzkumního šetření, které bylo zacíleno na zjišťování specifik TAT u problémových a 

závislých uživatelů drog. Úvodní kapitoly jsou věnovány deskripci zkoumané populace, 

kritériím pro výběr respondentů a vymezení metodologického rámce výzkumného šetření. 

Podrobněji jsou vysvětleny především metody sběru a analýzy dat. V závěru empirické 

části práce prezentuji výsledky výzkumu a prostor je zde věnován také diskusi.  

Předkládané výzkumné šetření je založeno na induktivním usuzování. Podle 

Plhákové (2004, s. 274) tento princip aplikovaný na psychologický výzkum, vypadá 

následovně: „Řídí-li se psycholog zásadami vědecké metodologie, pák náhodně vybere 

vzorek zkoumaných osob, který reprezentuje danou populaci. S tímto vzorkem pak 

provede výzkum, jehož výsledky zobecní na výchozí populaci. Tyto závěry však mají 

omezenou platnost, protože i v relativně stejnorodém souboru zkoumaných osob vždy 

existují výjimky, které se vymykají z obecného pravidla. Výsledky psychologických 

výzkumů tedy platí pouze s určitou statistickou pravděpodobností. Použití vědecké 

metodiky a statistiky však garantuje, že nejsou pouhým dílem náhody.“ Způsob zpracování 

získaných dat je kvantitativní, neboť získaný narativní materiál skórujeme a analyzujeme 

prostřednictvím numerických hodnot. Nástrojem statistické indukce, která je zde hlavním 

metodologickým principem, je testování statistických hypotéz.  

Co se týká samotného průběhu výzkumu, šetření, které spočívalo v administraci TAT 

u kontrolní a výzkumné skupiny, probíhalo na přelomu roku 2011 a 2012. Bezprostředně 

mu předcházel kontakt s nízkoprahovým zařízením za účelem zajištění spolupráce při 

výběru vzorku zkoumané populace uživatelů drog, ale i příprava záznamových archů (viz 

příloha) či studium Westenova manuálu pro kódování TAT dat. Sběr dat trval celkem 3 

měsíce a paralelně s ním probíhala analýza TAT příběhů. Zpočátku byl test administrován 

pouze u uživatelů drog, a to vzhledem k nutnosti sestavit kontrolní soubor, který by 

z hlediska věku a pohlaví odpovídal souboru výzkumnému. Statistické zpracování dat 

probíhalo ve spolupráci s A. Škaloudovou, která vyučuje na domovské katedře. Konzultace 

s vedoucím diplomové práce probíhaly průběžně.   

Zvláštností výzkumu je, že VS tvoří aktivní uživatelé drog, kteří nebyli oslovováni 

v institucializovaném prostředí ambulantního či rezidenčního zdravotnického zařízení, ale 

na půdě kontaktního centra. Jako objekt výzkumu byli uživatelé drog zvoleni proto, že 

TAT je často využíván u osob s poruchami chování, a také s ohledem na zkušenosti, které 

jsem v přímé práci s nimi  nabyla. V interakci s touto skupinou se cítím kompetentní a v 

problematice drog se dostatečně orientuji. Rozhodnutí má i svou pragmatickou stránku – 

zařízení, ve kterém byli členové VS kontaktováni a následně vyšetřováni, se nachází 

v místě mého bydliště. Ve světle závazků, které jsou spjaté s mojí rodičovskou dovolenou, 

tento faktor hraje významnou roli.  
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6 Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek 

V úvodu diplomové práce byl vymezen výzkumný problém. Tím je použití TAT u 

patologické populace, přesněji u problémových a závislých uživatelů drog. Problémovou 

oblast blíže definuje cíl výzkumu, kterým je zjistit, zda-li se v TAT projeví specifika 

charakteristická pro problémové a závislé uživatele drog. Tato specifika, spoluurčená 

metodou analýzy TAT příběhů, budu zkoumána srovnáním s výsledky kontrolního 

souboru. Příběhy vzniklé při administrací TAT budou analyzovány prostřednictvím 

Westenovy SCORS, která měří úroveň fungování jedince v sociálních vztazích. Výzkumná 

otázka zní takto: 

 

•  K t e r é  d i m e n z e  S C O R S  s e  m e z i  v ý z k u m n ý m  a  k o n t r o l n í m  

s o u b o r e m  l i š í ?  

 

Výzkumná otázka v sobě zároveň obsahuje tyto dílčí otázky: 

↓ 
• U kterých tabulí TAT jsou rozdíly mezi soubory v dimenzích SCORS 

nejzřetelnější? 

• Které tabule jsou pro hodnocení problémového a závislého užívání drog 

nejužitečnější? 

 

Pro potřeby statistického vyhodnocení dat byly nulové (H0) a alternativní (H1) 

hypotézy formulovány:  

↓ 
H0:  Ve výsledcích, kterých dosáhla výzkumná a kontrolní skupina v TAT, nejsou žádné 

rozdíly.  

H1: Výsledky, kterých dosáhla výzkumná skupina v TAT, jsou statisticky významně 

horší/nižší než výsledky dosažené kontrolní skupinou. 

 

Za předpokladu, že v průběhu výzkumu budou identifikovány odlišnosti mezi 

výzkumným a kontrolním souborem, zjistím tedy specifické projevy problémových a 

závislých uživatelů drog v příbězích TAT. Následně se pokusím o jejich možnou 

interpretaci. Odvozený cíl výzkumu se týká zhodnocení diagnostického potenciálu TAT, 

resp. posouzení využitelnosti TAT při zjišťování úrovně sociálního fungování u uživatelů 

drog. 
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7 Výzkumný a kontrolního soubor 

Výzkumný soubor čítá 30 problémových či závislých uživatelů drog, kontrolní 

soubor pak 30 abstinentů bez psychiatrické symptomatologie. 

 

 

7.1 Výzkumný soubor 
Výzkumný soubor (VS) je tvořen celkem 30 problémovými či závislými uživateli 

nealkoholových drog, kteří jsou klienty Kontaktního centra v Kolíně. Tyto osoby jsou 

často vyloučené z normální společnosti a jejich sociální mikrosvět je z velké části tvořen 

ostatními uživateli drog. Průběh závislosti je u nich často chronický, v lepším případě s 

opakovanými pokusy o abstinenci, které jsou střídány relapsy. U uživatelů pervitinu se 

setkáváme spíše s epizodickým vzorcem užívání. Drtivá většina respondentů užívá drogy 

intravenózně, zpravidla se zřídkavými pokusy o bezpečnější způsob aplikace42. Tyto 

pokusy jsou motivovány špatným stavem cévního systému. Pouze jeden uživatel drog 

aplikuje pervitin šňupáním. Devatenáct členů VS ve spojitosti s abúzem drog udává 

zdravotní komplikace. Jedná se především o nákazu VHC (6 osob), VHB (2 osoby), 

současnou nákazu VHB i VHC (4 osoby). Dalších 7 uživatelů drog pak hovoří o 

epileptických záchvatech, které jsou zapříčiněny toxickým poškozením mozku při 

chronickém abúzu drog, nebo o mechanickém poškození cévního systému vlivem letité 

intravenózní aplikace. 

Soubor zkoumaných osob tvoří 10 žen a 20 mužů, jejich průměrný věk je 28,5 let 

(modus = 23 let; median = 27 let) Nejmladšímu respondentovi bylo 20 let (muž) a 

nejstaršímu 45 (muž). Dvanáct respondentů je starších 30 let. Mezi členy VS nejsou 

výjimkou uživatelé drog, kteří se již stali rodiči. Jedná se  o 7 respondentů. O výchovu dětí 

se však starají rodinní příslušníci, zpravidla prarodiče dítěte. Ve dvou případech byly děti v 

kojeneckém věku dány k adopci.  

Devatenáct z 30 repondentů vykazuje známky polymorfního abúzu na drogách s tzv. 

neakceptovatelným rizikem. Téměř 2/3 členů VS jako svou primární drogu udávají 

medikamenty s obsahem buprenorfinu (Subutex, Suboxone), zbylých 11 osob užívá 

pervitin. Mezi uživateli pervitinu nalezneme 3 osoby kouřící marihuanu v míře, kterou 

považujeme za rizikovou. Z celkového počtu 19 uživatelů Subutexu ho na předpis čerpá 9 

osob. Podle výpovědí pracovníků KC ale tyto osoby nedodržují doporučené schéma 

dávkování, některé z nich se Subutexem také obchodují. 100% uživatelů Subutexu tuto 

substituční látku aplikuje nitrožilně, 85% uživatelů Subutexu (mezi nimi 7 osob, které 

                                                 
42 Nejčastěji se pokouší o sublingvální aplikaci medikamentů s obsahem buprenorfinu. Za účelem orální 

aplikace pervitinu jsou dostupné  i želatinové kapsle, které lze naplnit drogou ve formě prášku. 



 70 

látku dostávají na předpis) vedle této substance konzumuje i jiné drogy (pervitin, 

anxiolitika, hypnotika, analgetika). Užívání medikamentů s obsahem buprenorfinu proto 

nelze charakterizovat dostatečně silnou motivací k abstinenci a zůstává otázkou, zda je 

možné užívání buprenorfinu u této skupiny osob považovat za časově neomezenou 

udržovací terapii. Stejně tak sporná je i závislost na opiátech v drogové kariéře mnohých 

uživatelů Subutexu43. Jedenáct uživatelů Subutexu/Soboxonu tuto návykovou látku 

obstarává na černém trhu. Tabletu s obsahem 8 mg buprenorfinu koupí za 400 Kč. Toto 

množství obvykle vystačí na jeden, max. dva dny. Látku aplikují nejčastěji 2 – 3x denně, a 

to nitrožilně. Mezi respondenty není žádný uživatel heroinu, a to vzhledem k jeho nízké 

dostupnosti v místním regionu, ale i celorepublikově dlouhodobě klesající čistotě 

pouličního heroinu, kdy koncentrace účinných látek dosahuje hodnot v řádu jednotek 

procent. Užívání heroinu však ve své drogové kariéře uvádí více než polovina respondentů.  

Průměrný věk první zkušenosti s nelegálními látkami (vyjma konopných drog) je 

17,5 let (modus = 18; medián = 17). Deset respondentů začalo zneužívat návykové látky 

před svým patnáctým rokem (včetně). Na základě rozboru drogové kariéry členů VS lze 

říci, že v oblasti první zkušenosti s tzv. tvrdými drogami je rizikovým faktorem příslušnost 

k romskému etniku či starší sourozenec, který užívá drogy. Za protektivní faktor nelze 

považovat probíhající studium na SŠ. Délka drogové kariéry zúčastněných respondentů se 

pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let. Průměrná délka drogové kariéry je téměř 11 let (modus 

= 6 let; medián = 10,5 let). Deset a více let drogy užívá celkem 18 respondentů, z toho 7 

respondentů je mladších 30 let. U těchto respondentů můžeme za rizikové faktory rozvoje 

a vzniku závislosti považovat opět romskou národnost, ale i zkušenost s ústavní výchovou. 

Na druhou stranu ale osoby, které byly během období dospívání umístěny do ústavní 

výchovy, vždy dosahují učňovského vzdělání.   

50% respondentů je vyučeno, 9 respondentů absolvovalo pouze ZŠ, 4 respondenti 

mají nedokončené základní vzdělání. Dva respondenti mají SŠ vzdělání s maturitou. 

Peníze na drogy respondenti získávají drobnými krádežemi, většina nikdy dlouhodobě 

nepracovala. Z celkového počtu členů VS bylo aktuálně zaměstnáno 5 osob. Více než 

polovina nezaměstnaných uživatelů drog je evidována na ÚP. Tyto osoby pak pobírají 

dávky pomoci v hmotné nouzi a zpravidla si mohou dovolit bydlet na ubytovně, kde se 

setkávají s jinými osobami, které zneužívají alkohol, drogy či léky s psychotropními 

účinky. 

Pokud mají uživatelé drog partnera/partnerku, jedná se rovněž o uživatele/uživatelku 

drog44. Pouze 2 z 30 respondentů nežijí s osobou, která užívá drogy. Jedná se o uživatele 

                                                 
43  Někteří uživatelé Subutexu připouští, že ho začali užívat proto, že si ho již předtím pravidelně 

aplikoval(a) jejich partner/ka. V některých případech stál na začátku pravidelného užívání Subutexu 
pokus o zvládnutí abstinenčních příznaků vyvolaných po sezónní konzumaci opia. 

44  Výhodou partnerství mezi uživateli drog je sdílená starost o obstarávání financí na nákup drog. Uživatelé 
drog, kteří jsou partneři se však pravděpodobněji vystavují trestnímu postihu podle § 187 a §188a 
trestního zákona, protože se spolu dělí o drogu. Partnerství mezi uživateli drog přináší také vyšší riziko 



 71 

drog, kteří bydlí v domácnosti svých rodičů. Dva romští respondenti bydlí se svojí rodinou, 

kde drogy užívají také jejich sourozenci. Ve vlastním či pronajatém bytě bydlí se svými 

partnery 20% respondentů, 40% respondentů (12 osob) bydlí na ubytovně se svým 

partnerem či spolubydlícími, kteří také zneužívají drogy či alkohol. Téměř třetina 

respondentů je bez přístřeší. Osm osob využívá různé alternativní formy bydlení, nejčastěji 

squatting. Jeden muž žije na ulici. Squatteři bydlí společně s dalšími blízkými (přátelé, 

partner/ka), kteří zneužívají zákonné i nezákonné návykové látky. Obyvatelé squatu 

obvykle nejsou motivováni hledat si lepší bydlení. Bydlení uživatelů drog je obecně velmi 

nestálé, často se stěhují mezi ubytovnami v Kolíně i blízkém okolí. Je-li finanční situace 

nepříznivá, uživatel drog se snaží zajistit si přechodný nocleh u svých rodičů či příslušníků 

toxikomanické komunity s vlastním bydlením, případně se svolením přátel přespávají ve 

sklepních prostorech panelových domů, výjimečně pak na ulici nebo v hernách s non-stop 

provozem. Zejména v letních měsících uživatelé drog bez stálého bydlení přespávají v 

zahradních domcích nebo kempech.  

Celkem 13 respondentů se v minulosti neúspěšně pokusilo o léčbu v ústavním 

zařízení. 2/3 respondentů byly nebo jsou v konfliktu se zákonem. Důvodem jsou především 

drobné krádeže. Zkušenost s VTOS má celkem 12 osob45, dalších 6 osob má v současnosti  

uložený podmíněný trest odnětí svobody. 

V porovnání s KS se ve VS častěji setkáváme s negativně laděnými a potenciálně 

traumatizujícími událostmi, které se odehrály v primární rodině nebo v období dospívání 

(např. deprivace, sourozenecké konflikty, ale i úmrtí či sebevražda jednoho z rodičů, 

znásilnění). Téměř polovina členů VS pochází z neúplných rodin. Dysforické prožitky a 

adaptační obtíže byly spjaté především s rozvodem rodičů. Ten s sebou přinášel odmítnutí 

či povrchní zájem ze strany jednoho z rodičů, výjimečně pak rivalitu a soutěžení rodičů o 

přízeň svých dětí. Uživatelé drog popisují také nečitelné vztahy, jichž byli součástí, když si 

otec či matka do doposud sdílené domácnosti přivádí nového partnera/partnerku. Tato 

nejistá konstelace utužovala nevraživé vztahy a generovala další hádky, případně i domácí 

násilí. V jednom případě rodinná krize a fyzické a psychické týrání dítěte vyústily v 

hospitalizaci v dětské psychiatrické léčebně. Poruchy chování byly u dvou respondentů 

důvodem k umístění do výchovného ústavu (rodiče jednoho z nich nelegálně obchodovali s 

prekurzory), další dva respondenti vyrůstali v dětském domově. U romských respondentů 

výzkumu (jednalo se o 2 případy) se setkáváme s autoritativními a nestrukturovanými 

snahami rodičů, především otce, o kontrolu užívání drog. Tyto snahy obvykle vyúsťují v 

opakovaný tzv. dobrovolný pobyt dětí v diagnostickém ústavu či detoxifikačním oddělení. 

Členové VS v období dospívání také častěji proklamovali touhu osamostatnit se od rodičů 

                                                                                                                                                    
nákazy infekčními chorobami, neboť partneři mezi s sebou častěji sdílí náčiní potřebné k intravenózní 
aplikaci. 

45  Uživatelům drog je výkon trestu  často nařízen po té, co v daném časovém období nesplnili dříve uložený 
alternativní trest OPP. 
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a žít vlastním životem. V současné době rodinné zázemí hodnotí jako nefunkční přibližně 

třetina respondentů. Rodinné vazby jsou narušené kvůli absenci důvěry v „dítě“ užívající 

drogy. V ostatních případech rodiče své dítě užívající drogy trpně snáší či ignorují. Vztahy 

jsou spíše mělké, omezené na vzájemnou výměnu informací46.   

 

 

7.1.2  Metody výběru výzkumného souboru 
Metoda výběru VS bezprostředně souvisela s institucí, kde byl výzkum realizován. 

Výběr respondentů zprostředkovaný institucí je zvláštním druhem metody záměrného 

(účelového) výběru. Ta patří k nejrozšířenějším a spočívá ve vyhledávání takových 

účastníků výzkumu, kteří splňují předem stanovené kritérium (Miovský, 2006, s. 137-138). 

Kritériem pro zařazení do výzkumného souboru bylo to, zda je osoba závislá na drogách 

nebo je problémovým uživatelem drog.  

Při kontaktování potencionálních účastníků výzkumu na půdě KC v Kolíně jsem 

postupovala tak, abych co nejméně narušila chod zařízení a soukromí klientů. Výběr členů 

výzkumného souboru probíhal ve spolupráci  s pracovníky zařízení, kteří klientům 

průběžně předávali ústní formou základní informace o výzkumu a ve vhodný okamžik 

výzkumnici zprostředkovali setkání s vytipovaným klientem. Kromě toho byly 

potenciálním účastníkům k dispozici také informační letáky vyvěšené v prostorách KC. 

Výběr VS s pomocí instituce tak byl kombinován s metodou samovýběru. Znění letáku 

bylo po jazykové stránce přizpůsobeno cílové skupině: 
 

 

Smažíš panáčku, smažíš panenko? 

Je ti aspoň 18 ? 

Chceš získat stravenku v hodnotě 50 Kč ? 

Zúčastni se psychologického výzkumu! 

Co to obnáší? 

• Přijít ve ST mezi 14 – 17 hod sem do Káčka 

• Vyšetřit si necelou hodinku času 

• Být ochotný/á pohrát si se svojí fantazií  
 

Pozn.: Veškeré informace, které vypovíš, jsou zpracovávány anonymně. 

 

 

 

                                                 
46 Zjištění kvality rodinných vztahů nebylo cílem diplomové práce, proto je zapotřebí uvedené informace 

vnímat spíše rámcově. Během rozhovoru o rodinných vztazích byly u vyšetřovaných patrné únikové 
tendence i bagatelizace či líčením konvenčních rodinných vztahů.   
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7.1.3  Okolnosti spolupráce s výzkumnou skupinou 
V případě, že je výzkumná skupina tvořena aktivními uživateli drog, musíme být 

připraveni na úskalí spjatá s navázáním spolupráce a motivací pro účast ve výzkumu.   

Podmínku navození spolupráce nebylo těžké splnit. Klienti, kterým je umožněn vstup do 

kontaktní místnosti47, kde docházelo k oslovování potenciálních účastníků výzkumu, totiž 

musí být tzv. v „použitelném stavu“ a nesmí jevit známky agrese. V klinickopsychologické 

terminologii bychom mohli říci, že probandi byli i přes svou intoxikaci/aktivní závislost 

orientovaní autopsychicky a alopsychicky a schopní odpovídat na otázky. Pouze v jednom 

případě byla úroveň vigilance vlivem akutní intoxikace léky s psychotropním účinkem 

snížena do té míry, že administrace TAT musela být rozdělena do dvou sezení. Navázání 

důvěry  s potenciálními účastníky výzkumu skupinou usnadnily pracovní a osobní kontakty 

s pracovníky KC, ale i to, že jsem ke klientům přistupovala autenticky a s respektem.  

Ačkoliv je drtivá většina problémových a závislých uživatelů drog bez zaměstnání, 

svůj rozvrh mají nabytý činnostmi nezbytnými k obstarávání drogy – jak sami říkají: 

„Máme zařizování,“ či „Máme lítání.“ Čas tráví sháněním finančních prostředků na nákup 

drog a zajištění živobytí (peníze obvykle získávají prodejem kradeného zboží, včetně 

barevných kovů a železa), cestují a kontaktují se s dealery nebo za účelem získání léků 

s psychotropním účinkem absolvují mnohdy pokořující návštěvy lékařů. Posléze si drogy 

aplikují a zotavují se z následků užívání. Nezanedbávají ani styky s místní komunitou 

uživatelů drog, neboť zde dochází k distribuci či výměně drog a sdílení důležitých 

informací. Pro osoby, které jsou součástí nastíněné sítě vztahů, volný čas takřka neexistuje. 

Návštěva kontaktního centra se pro ně stává zastávkou na denní trase, kde si mohou 

v bezpečném a chráněném zázemí nejen odpočinout od toxického prostředí drogové scény 

a rizikových vrstevnických vztahů, ale také promluvit si „normálně s normálními lidmi“, 

pracovníky KC. Nastíněný koloběh ukazuje na nízkou pravděpodobnost toho, že by 

uživatelé drog věnovali hodinu času aktivitě, z které nemají žádný osobní prospěch a která 

navíc předpokládá nutnost vynaložit jisté kogntivní úsilí. Tento stav věcí jsem se rozhodla 

kompenzovat nabídkou finanční odměny - klienty jsem k účasti ve výzkumu motivovala 

stravenkou v hodnotě 50 Kč.  

 

 

                                                 
47  Kontaktní místnost může klient využít k pobytu v maximální délce 60 minut za den, a to za předpokladu, 

že dodržuje vnitřní řád kontaktního centra. Kontaktní místnost je k dispozici v pracovní dny 
v odpoledních hodinách. Jedná se o prostor připomínající místnost pro poklidné posezení, kde dochází 
k realizaci tzv. kontaktní práce. Kontaktní práce tvoří základní rámec přirozené a autentické  komunikace 
mezi pracovníkem a klientem, upevňují adekvátní vztahové hranice, kultivuje se schopnosti klienta 
vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Součástí kontaktní práce je také 
mapování drogové scény, reflexe bio-psycho-socio-spirituálního stavu klienta a mapování jeho rizikového 
chování (Kol. autorů, 2006, s. 33). V praxi pracovník pobývá na kontaktní místnosti s klienty, kteří 
mohou využít i potravinového servisu ve formě nápoje nebo instantní polévky, hovoří s nimi, poskytuje 
informace a může poradit s tím, co klient zrovna potřebuje vědět či řešit. Kontaktní pracovník také 
s klientem mluví o věcech, o kterých si nemá s kým promluvit.  
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7.2 Kontrolní soubor 
Kontrolní soubor se sestává ze 30 respondentů, kteří jsou abstinenty bez 

psychiatrické diagnózy a svým životním stylem se nevymykají normě. Kontrolní soubor je 

k výzkumnému souboru kvalitativně vyrovnán dle pohlaví a věku. Členové KS  mají ve 

srovnání s VS vyšší dosažené vzdělání. Vzdělávací cesta problémových a závislých 

uživatelů drog je však spíše než nízkou úrovní rozumových schopností ovlivněna 

experimenty s drogami, které vyúsťují v jejich pravidelnou konzumaci. Premorbidní 

úroveň intelektu se u uživatelů drog pohybuje v pásmu normy, v některých případech i nad 

ním. Např. současní i abstinující uživatelé stimulancií prokazují intaktní výkon v 

inteligenčních testech (Sim et al., 2002; Simon et al., 2000; Volkow et al., 2001b cit. dle 

Klempová in Preiss et al., 2008, s. 157). U uživatelů opioidů předpokládáme totéž, neboť 

spíše než ovlivnění neuropsychologického výkonu a intelektu do popředí vystupují 

somatické komplikace (Miovská a Miovský in Preiss et al., 2008, s. 166; Minařík in 

Kalina, 2003, s. 158). Kontrolního souboru byl převážně sestaven ze studentů či absolventů 

VŠ (18 osob) a dále osob se středoškolským vzděláním (10 osob) a dvou osob, které 

absolvovaly učební obor.  

 

 

7.2.1  Metody výběru kontrolního souboru 
Ve výzkumu dochází k prolínání tří metod výběru, a to metody samovýběru, metody 

záměrného (účelového) výběru přes instituci a metody příležitostného výběru (Miovský, 

2006, s. 134-135). Úlohu doplňkové metody pak sehrála metoda sněhové koule (snowball 

sampling). Ta spočívá v motivaci osoby příslušející ke sledované cílové skupině k výběru 

dalších osob, které spojuje podobný profil a které navíc, tak jako on, souhlasí s účastí ve 

výzkumu (Hartnoll et al., 2003, s. 107). Metoda sněhové koule obsahuje také prvky 

účelového výběru. Účelový výběr prakticky spočívá v podmínění účasti osoby ve výzkumu 

tím, zda je nositelem předem zvolené charakteristiky. Pracovní formulace této 

charakteristiky zněla, že se musí jednat o osobu, která abstinuje od drog, není 

alkoholikem/alkoholičkou a svým životním stylem se nevymyká průměru, resp. odpovídá 

předem stanoveným očekáváním48. Metodou sněhové koule bylo získáno 6 respondentů. 

Metoda samovýběru je založena na aktivním projevení zájmu zapojit se do výzkumné 

studie. Jedná se o situaci, kdy potenciální účastníky výzkumu oslovujeme s nabídkou 

účasti ve výzkumu pomocí různých komunikačních kanálů, např. inzerátem. Konkrétně 

                                                 
48U respondentů, kteří ve sněhové kouli tvořili první vlnu či „generaci“ účastníků, zpravidla nelze 

předpokládat, že by byli schopni rozeznat normalitu osobnosti z hlediska nepřítomnosti psychiatrické 
diagnózy. Byli proto motivováni, aby oslovovali osoby, které by se jim podobali – tj. měli přiměřenou 
emocionalitu, byli se sebou spokojení, chovali se způsobem, který nebudí negativní pozornost okolí, 
udržovali zdravé vztahy a plnili své společenské role, tj. aby pracovali, studovali nebo se seberealizovali 
jiným adekvátním způsobem (definice inspirována od pojetí normality ve slovníkové literatuře, u Freuda 
či Syřišťové).  
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jsem potenciálním respondentům účast ve výzkumu nabízela formou e-mailu zaslaného na 

adresu kolínského skautského spolku. Podle informací insidera se totiž ve skautském 

oddíle lze setkat s osobami, které věkově odpovídají výzkumnému souboru. Navíc u členů 

tohoto volnočasového spolku můžeme předpokládat, že budou naplňovat pojetí tzv. obecné 

populace (viz popis kontrolního souboru). E-mail obsahoval základní informace o mé 

osobě, resp. roli, ve které vystupuji, dále informace o výzkumu a jeho účelu, použitých 

metodách a časové náročnosti. Vedle garance anonymity byl součástí textu e-mailu také 

můj telefonní kontakt, aby mě respondenti mohli s nabídkou pomoci při realizaci výzkumu 

sami kontaktovat.  

Použití metody samovýběru nezajistilo všech 30 respondentů. Na nabídku reagovaly 

téměř výhradně ženy, a to v poměrně skromném počtu 5 osob. Použila jsem proto metodou 

záměrného výběru přes instituci, kdy jsem navštívila schůzku skautského oddílu. Zde jsem 

potenciální respondenty v neformální atmosféře oslovovala osobně a následně je po získání 

příslibu účasti telefonicky kontaktovala. Výhodou takového postupu je, že se jedná o 

přímou komunikaci v prostředí, kde se potenciální respondenti cítí bezpečně. Metoda 

záměrného výběru přes instituce přinesla celkem 11 respondentů. 

Zejména v závěrečné fázi sběru dat jsem použila metodu příležitostného výběru 

výzkumného souboru. Princip této metody spočívá v tom, že se využívá různých 

příležitostí, které se v průběhu výzkumu nabízejí, k tomu, aby byli získáni noví účastníci 

(Patton, 1990 cit. dle Miovský. 2006, s. 134). Těmito příležitostmi byl např. kontakt 

s osobami doposud neznámými. V praxi byli těmito lidmi stážisté a zaměstnanci O. s. 

Prostor, provozovatele kontaktního centra v Kolíně, ale i známí mých přátel, s nimiž 

neudržuji osobní kontakty. Metodou příležitostného výběru bylo angažováno celkem 7 

osob. 
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8 Metody sběru dat 

Ve výzkumu byly použity celkem čtyři metody získávání dat. Primárně jde o 

administraci TAT a zčásti i semistrukturovaný rozhovor, jehož účelem bylo získání 

informací potřebných k deskripci výzkumného souboru. Rozhovor u kontrolní skupiny byl 

soustředěn na získání obecných informací o zaměstnání či studiu, věku, rodinném 

uspořádání a vztazích.  Sekundární data pak vznikla vlastním pozorováním procesu tvorby 

primárních dat. Provádět interview bez kombinace s metodou pozorování prakticky nelze 

(Miovský, 2006, s. 155-156). U výzkumné skupiny hrála doplňkovou roli také analýza 

textových dokumentů.  

 

 

8.1 Rozhovor  
Rámec interakce mezi výzkumníkem a probandem, který ovlivňuje kvalitu získaných 

dat a pomáhá navázat plynulou spolupráci, tvoří tzv. úvodní rozhovor, v jeho průběhu se 

potenciální účastník výzkumu stává účastníkem reálným, opravdovým. Aby interview 

mohlo vůbec pokračovat a posléze mohlo být přistoupeno k administraci TAT, je zapotřebí 

v úvodním rozhovoru naplnit několik technických, etických a současně komunikačních 

předpokladů (Miovský, 2006, 164):  

• Navázat kontakt a získat úvodní čas. 

• Představit se a domluvit se na tykání/ vykání49. 

• Vysvětlit, proč žádám o čas a co od účastníka výzkumu očekávám. 

• Předat informace o sobě, o práci, kterou dělám a o účelu výzkumu.  

• Informovat o průběhu sezení, jeho časovém rámci. 

• Zdůraznit anonymitu získaných dat a práva účastníka výzkumu. 

• Zjistit, zda potenciální respondent z KS abstinuje od drog50. 

• Získat souhlas s účastí ve výzkumu a se zvoleným způsobem fixace dat. 

 

Zvládnutí metody moderovaného rozhovoru vyžaduje citlivost, sociální dovednosti, 

ale i kultivaci schopnosti pozorovat. Cílem rozhovoru bylo získat základní informace o 

probandovi, u členů KS rozhovor sloužil mimo jiné k ověření toho, zda respondent 

naplňuje definici problémového či závislého uživatele drog. Rozhovor s respondenty 

výzkumu byl polostrukturovaný, probíhal podle předem daných tématických okruhů a 

                                                 
49V drtivé většině případů jsme se dohodli na společném tykání. Probandi mi byli totiž věkově příbuzní a 

vykání by působilo nepřirozeně vzhledem k neformální atmosféře, ve které probíhal výběr respondentů. 
V kontaktním centru jsou klienti obecně oslovováni křestním jménem či přezdívkou. 

50Rekreační užívání konopných drog, které se vyskytlo u 5 osob, nebylo překážkou pro zařazení do kontrolní 
skupiny, a to vzhledem k relativně vysoké prevalenci tohoto jevu v české populaci.  
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otázek uvedených v záznamovém archu (viz. příloha). Více strukturované bylo zejména 

získávání dat anamnestického charakteru. Větší prostor byl respondentům věnován při 

rozhovoru o primární rodině. V případě mapování drogové kariéry a jejích okolností jsem 

u dotazovaného podněcovala spíše vyprávění než klasickou konverzační výměnu. Drogová 

kariéra byla mapována formou otevřené otázky:  

 

„Chtěla bych tě nyní požádat, abys mi řekl/a něco o tom, jak to máš s drogami, kdy si je začal 

užívat, jak ses dostal/a sem do K-centra a jaké potíže tě v souvislosti s drogami trápí? Prostě mi o 

sobě a drogách řekni to, co si myslíš, že je důležité. Nemusíš říkat nic, co nechceš.“  

 

Respondenti mě často žádali, abych se ptala na konkrétní otázky, protože nevědí, co 

mají říkat. Zde jsem tedy zvolila formu direktivnější a zjišťovala informace přímo. Někteří 

probandi však o sobě začali vyprávět hned, jednalo se spíše o tzv. narativní interview 

(Miovský, 2006, s. 158). Probanda jsem nechala volně vyprávět svůj příběh, pouze jsem 

sledovala, zda do svého vyprávění zahrnul témata, která tvořila osnovu 

polostrukturovaného interview.  

Ve snaze kvantifikovat vzorce užívání drog a také s ohledem na to, zda vyprávění o 

vlastní osobě vyšetřovaným činí obtíže, jsem dříve či později převzala aktivnější roli a 

začala se doptávat. Otázky zaměřené na drogovou kariéru, byly převzaty ze vstupního 

dotazníku pro nové klienty nízkoprahových zařízení. Jedná se o standardizovaný nástroj51, 

který přináší informace o druhu zneužívaných drog, frekvenci jejich užívání, délce drogové 

kariéry i o tom, zda dochází k polymorfnímu užívání drog. Pro přehlednost jsou otázky 

uspořádány v tabulce. 

Přirozeně rozhovor s KS probíhal odlišně – byl kratší, zaměřený na získání obecných 

osobních údajů formou strukturovaného interview, jehož osnova tvoří součást 

záznamového archu pro administraci TAT (viz příloha). Pro navození klidné spolupráce se 

výzkumnice ptala na odlehčená témata.  

Co se týče fixace dat získaných rozhovorem, používala jsem záznamový arch 

uložený v počítači, do kterého jsem data zapisovala při rozhovoru s respondentem. 

V určitých situacích, např. když v rozhovoru byla odhalena citlivá místa, jsem ale 

pozornost věnovala respondentovi, jeho prožitkům a rozhovoru jako takovému. Přitom 

jsem se snažila dodržovat hranice domluvené spolupráce a nepřekračovat svoje 

kompetence prováděním poradenství či terapie. Získané informace byly do záznamového 

archu zapsány po skončení spolupráce.  

Metodou, která doplňuje a rozšiřuje informace získané rozhovorem, bylo o volné a 

extrospektivní pozorování. U členů KS byla pozornost zaměřena na celkové vzezření 

osoby, formální znaky verbálního chování (tempo a plynulost řeči, setřelost řeči) a 

                                                 
51  Spolu s metodikou je dostupný na webových stránkách NMS http://freebase.drogy-

info.cz/download/doc/formular_income.pdf a http://freebase.drogy-info.cz/tisky/income.pdf. 
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pohybové znaky chování - např. vykroucenost, tj. pohybové stereotypy patrné zejména při 

chůzi a gestikulaci, přežvykování zapříčiněné suchem v ústech a chemicky zapáchající pot 

u uživatelů pervitinu, nápadné poškrabování u uživatelů heroinu, živost mimiky atd. 

Všímala jsem si i úrovně hygieny, čistoty ošacení, stavu pokožky, abscesů a otoků rukou, 

které jsou zapříčiněné poškozením funkce žilních chlopní, i to, zda respondent působí 

(ne)zdravě nebo trpí podváhou. Přiměřeně přesné úsudky a odhady týkající se významu 

těchto vnějších znaků jsem mohla vyslovit na základě dřívější zkušenosti s cílovou 

skupinou uživatelů drog. Vnější znaky, které byly u respondenta pozorovány, byly 

následně reflektovány v rozhovoru o typu zneužívaných drog a zdravotních komplikacích.   

 

 

8.2 Administrace výběrové sestavy TAT tabulí  
Projektivní metody obecně tvoří pestrou kolekci nástrojů vhodných pro získávání 

kvalitativních dat. Lze je velmi účelně používat s jinými výzkumnými nástroji. Jak lze 

vidět u Šťastné et al. (2003, 2004), rozmanitost metod připívá nejen ke kontrole validity 

dat, ale především k hlubšímu porozumění zkoumaných fenoménů, např. dynamice 

prožívání a způsobu uvažování.  

V klinické praxi i ve výzkumu se často setkáváme s tím, že psycholog volí předem 

daný soubor obrázků či jeho části, s kterými je zvyklý pracovat. Vybrané tabule pak 

v ustáleném pořadí administruje. Při práci s TAT jsem zvolila tzv. bohnickou sestavu 

tabulí, která mi byla doporučena PhDr. Goldmannem, vedoucím klinickým psychologem 

PLB a vedoucím diplomové práce v jedné osobě. Tato sestava, tvořená tabulemi 1, 2, 

3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10, 13MF, 18GF, 5, není rodově specifická, resp. je 

určena pro dospělé osoby mužského i ženského pohlaví. Popis tabulí je uveden v teoretické 

části práce. Tabule byly předkládány v pořadí, v jakém byly vyjmenovány. Je zjevné, že 

bohnická sestava tabulí byla inspirována výběrem Bellaka a Abramse (1997), který se 

sestává z tabulí 1, 2, 3BM, 4, 6BM, 7GF, 8BM, 9GF, 10, 13MF. Dále obsahuje 7 z 8 

tabulí, které Hartmann na základě výzkumu mezi psychology určil jako nejužitečnější 

(1970 cit. dle Morávek, 1987, s. 123). Hartmanova sestava obsahuje tabule 1, 2., 3 BM, 4, 

6 BM, 7 BM, 13 MF, 8 BM. Bohnická sestava má také mnoho společného a výběrem 

tabulí M. B. Arnold (1962), která Hartmanovu sestavu rozšiřuje o tabule 10, 11, 14, 16 a 

20. S ohledem na hodnocení objektních vztahů a sociální kognice byly vybrány tabule, kde 

jsou osoby ve vztahu, případně je nutné tyto vztahy s použitím kognitivního úsilí ustavit a 

vysvětlit. Ačkoliv tabule 1, 3BM, 5 a 18BM zřetelně zobrazují pouze jednu postavu, jejich 

podnětový charakter na vyšetřovaného apeluje, aby situaci vysvětlil s přihlédnutím ke 

vztahovému kontextu52.  

                                                 
52  U zdravých osob se tak u tabule 1 přirozeně dozvídáme o rodičích hlavního hrdiny či jiné autoritě, na 

tabuli 3BM a 18BM nezřídka získáváme informace o původci ublížení a u tabule 5 respondenti často 
hovoří o osobách, které hrdinka příběhu kontroluje nebo hledá v pokoji, kam nahlíží. 
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Před samotnou administrací TAT byl s respondenty výzkumu proveden úvodní 

rozhovor (viz výše). Ve snaze dospět k produkci, která by byla co nejméně zkreslena 

tendencí k sociální žádoucnosti, byli probandi v  rozhovoru informování o tom, že se 

výzkum týká fantazie. Následně byly probandovi v ustáleném pořadí předkládány 

jednotlivé tabule s instrukcí. Pořadí tabulí jednak respektovalo řazení, s nimiž se 

setkáváme u univerzálních výběrových setů (viz Čermák, 2006, s. 170), jednak 

zohledňovalo kognitivní a afektivní náročnost jednotlivých tabulí i souboru tabulí jako 

celku53. Znění instrukce i proces administrace jako takový probíhal standardně, resp. 

v souladu s doporučeními uvedenými v oddíle 2.4 v teoretické části. Ačkoliv Murray 

doporučuje ponechat vyšetřovanému tabuli na očích pouze 10 sekund (Bellak, 1975, s. 41), 

v praxi byla tabule předkládána bez časového omezení. Respondenti byli instruováni, aby 

tabuli odložili, jakmile budou vyprávěný příběh považovat za ukončený.  

Administrace TAT včetně sběru dalších dat probíhala v poradenské místnosti KC. 

Tento prostor byl dostatečně osvětlen, nabízel bezpečné a klidné prostředí. Setkání se členy 

kontrolní skupiny probíhala v odlehlých částech čajovny, které poskytovaly dostatečné 

soukromí. Délka administrace TAT se v praxi lišila. Vyprávění 12 příběhů trvalo zhruba 

30 - 40 minut. Ačkoliv se mi délka administrace zdála být v porovnání s doporučeními 

uvedenými v Murrayho manuálu i jinde v literatuře krátká, po konzultaci s vedoucím 

diplomové práce, jsem zjistila, že je možné za dostatečně validní považovat i administraci 

v trvání 20 minut. Délka administrace u KS byla zpravidla delší, a to vzhledem k tomu, že 

vyprávěné příběhy byly více elaborované. Administrace TAT u členů VS na mě kladla 

větší nároky. Uživatelé drog totiž nejsou zvyklí být konfrontováni s úkolovými situacemi a 

bylo proto zapotřebí více podpory a vedení ve smyslu opakování instrukce či jejích částí, 

vybízení k rozšíření příběhu ochuzeného o důležité okolnosti, včetně motivace k produkci 

přiměřeně dlouhých příběhů, jejichž děj není banální. 

Příběhy, které probandi produkovali při administraci TAT, jsem zapisovala přímo do 

notebooku. Zpočátku, abych plynulost vyprávění nenarušovala příliš častým doptáváním, 

se jsem příběhy se souhlasem probandů nahrávala na diktafon. Testová instrukce TAT byla 

rozšířena: „Budu si vaše příběhy zaznamenávat tak, jak je řeknete, ale pro případ, že bych 

nestihl/a zapsat všechno, co jste řekl/a, budu je také nahrávat na diktafon“ (Teglasi, 2001, 

s. 35). Diktafon jsem ale záhy, jakmile jsem v testové situaci nabyla větší jistotu, přestala 

používat.  

 

 

 

 
                                                 
53  Příkladem je  sekvence tabulí 8BM, 10 a 13MF. U tabule 10 má respondent šanci „odpočinout si“ poté, co 

na tabuli 8BM vynakládal úsilí o smysluplnou integraci rozličných prvků, a zároveň se vyladit tak, aby 
zvládl potenciálně konfliktní situaci se smutným vyústěním, která je vyobrazenou na tabuli 13MF.  
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8.3 Analýza textových dokumentů  
Analýza textových dokumentů byla použita jako nástroj validizace dat získaných 

rozhovorem. Týkala se především dokumentace mapující drogovou kariéru a průběh 

využívání služeb u respondentů výzkumu. Okrajově jsem se zajímala také o výroční 

zprávy KC. Výpis z dokumentace byl pořizován ve snaze ověřit či objektivizovat 

informace poskytnuté samotnými uživateli drog54. Nelze totiž vyloučit, že uživatelé drog 

některé informace pozměňují ve snaze jevit se lepšími, některé informace zcela zamlčují, 

aby se vyhnuli stigmatizaci či prozrazení. V rámci obran také bagatelizují rozsah a 

frekvenci konzumace drog55. V rámci selekce písemných materiálů o klientech jsem se 

soustředila na charakteristiky, které byly použity v rámci popisu výzkumného souboru. 

Dozvídala jsem se informace o bio-psycho-sociálním stavu klientů i o každodenních 

obtížích, které přispěly k lepšímu pochopení kontextu užívání drog. Zajímavá data 

idiografického charakteru jsem mohla čerpat z osobní korespondence, resp. z motivačních 

dopisů, které klienti KC píší, když chtějí nastoupit léčbu. 

Objektivizace informací také probíhala rozhovorem s pracovníky KC, kteří jsou 

s respondenty výzkumu v úzkém kontaktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Do dokumentace bylo nahlíženo se souhlasem respondenta a na veškeré informace, které jsem se 

v průběhu realizace výzkumu dozvěděla, se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle § 100 Zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

55 Cítím však zároveň povinnost vyvrátit případnou předtuchu čtenáře, že analýza textových dokumentů 
byla motivována jakousi hermeneutikou podezření. Analýza dokumentace byla mnohdy pragmatickým 
způsobem získávání informací o respondentech, kteří svou účast ve výzkumu podmiňovali tím, že mají 
jen omezený čas (viz výše v odstavci o okolnostech spolupráce s výzkumnou skupinou). 
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9 Metody analýzy dat 

9.1 Analýza rozhovoru 
Analýza rozhovoru byla prováděna za účelem výběru informací relevantních pro 

popis VS. V rámci deskriptivního přístupu ke kvalitativní analýze byla získaná data 

utříděna, klasifikována a popsána. Protože kvantita, resp. frekvence a intenzita je nositelem 

důležitého významu v rámci interpretace kvalitativních údajů, byla použita metoda 

prostého výčtu. Týká se zjišťování toho, jak často se v kontrolní skupině určitý jev vyskytl 

(např. kolik respondentů se již dříve léčilo, jak velká část respondentů bydlí na ulici apod.). 

Při analýze rozhovoru však bylo použito více postupů. Snahou bylo dát údajům určitý 

smysl, přičemž byl použit převážně analytický než holistický přístup.  

V rámci analýzy rozhovorů byly také hledány vztahy mezi jednotlivými kategoriemi 

ve snaze pochopit fenomén problémového a závislého užívání drog. Jednotlivé případy 

byly posuzovány nejprve samostatně, následně byly metodou zachycení vzorců 

identifikovány opakující se vzorce – podstatné části či témata vyskytující se napříč 

souborem. Příkladem takového vzorce může být souvislost abúzu a páchání trestné 

činnosti. Šlo tedy o vyhledávání obecnějších kategorií, principů, vzorů, které odpovídají a 

zároveň redukují jednotlivé jevy vázané na konkrétního uživatele drog. Prakticky si 

takovou analýzu můžeme představit jako vytváření souvislého příběhu o tom, kdo je 

problémový a závislý uživatel drog - jak žije, s jakými obtížemi je konfrontován, jaká byla 

jeho minulost. Pravdivosti tohoto příběhu dosahujeme nejen údaji, které do příběhu 

zapadají, ale i těmi, které ho falzifikují. Údaje, které příběhu odporují, nás nutí konstrukci 

příběhu pozměnit.   

 

 

9.2 Analýza TAT 
Způsob analýzy příběhů, které byly získány administrací TAT, bezprostředně souvisí 

se zaměřením diplomové práce. Ve snaze zhodnotit úroveň intrapersonálních a 

interpersonálních vztahů u uživatelů drog byla použita Westenova škála SCORS. Tento 

systém hodnocení nabízí interpretační strategie, které podporují pojetí TAT jako 

psychometricky validního testu.  

U každého z 12 příběhů, které respondent na námět předložených tabulí TAT vytvoří, 

hodnotíme následující oblasti: (1) komplexnost reprezentací druhých, (2) afektivní kvalita 

reprezentací, (3) kapacita k emočnímu vkladu do vztahů, (4) emoční vklad do hodnot a 

morálních norem, (5) porozumění sociální kauzalitě, (6) prožívání a zvládání agresivních 

impulsů, (7) sebedůvěra, (8) identita a soudržnost Self. Tyto oblasti, které dále v textu 

nazýváme také dimenzemi SCORS, reprezentují sledované znaky. Obsah těchto dimenzí, 

které slouží k popisu úrovně sociálního fungování, je uveden v teoretické části diplomové 
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práce. Hodnocení uvedených dimenzí provádíme pomocí sedmibodové stupnice, kde 

nejvyšší skór značí na vysokou zralost a zdravé fungování osobnosti. Skóry 1 a 2 indikují 

patologické odpovědi. Nulou skórujeme v případě, že se hledaný znak v odpovědi 

nevyskytuje. Je zapotřebí také dodat, že mezi výpověďmi jednoho konkrétního probanda 

existuje jistá variabilita – i „normální“ lidé mohou v některých škálách obdržet skóre 1 či 2 

a stejně tak osoby s hraniční poruchou osobnosti, u nichž se předpokládají patologické 

objektní vztahy, mohou příležitostně obdržet vysoké skóry (Westen, 1991, s. 72). Westen 

uvádí hodnotící vodítka pouze pro skóry 1, 3, 5 a 7. Po přiřazení dílčích skórů a jejich 

zanesení do tabulky (viz příloha) ke všem použitým tabulím vypočítáme průměrný skór 

každé dimenze. Při propočítávání průměrného skóru pracujeme pouze s nenulovými 

hodnotami. Westen neuvádí pro SCORS normy, pouze poukazuje na výpovědní hodnotu 

nízkých a vysokých skórů.  

Vzhledem k tomu, že výzkumné šetření si kladlo za cíl zjistit, zda se výsledky 

tématicko apercepčního testu u uživatelů drog statisticky významně liší od výsledků 

kontrolní skupiny, bylo v rámci analýzy TAT zapotřebí použít kvantitativní metody. Data 

jsou tvořena bodovými skóry, které napříč všemi dvanácti administrovanými tabulemi 

obdrželo celkem 60 probandů v každé z osmi dimenzí škály SCORS, použité k hodnocení 

úrovně fungování v sociálních vztazích. Data se vztahují jednak k výzkumné skupině, která 

je tvořena 30 problémovými či závislými uživateli drog, jednak ke kontrolní skupině, 

složené ze stejného počtu osob bez psychiatrické symptomatologie. Podrobný popis  VS a 

KS byl uveden výše v textu.   Tato data byla nejprve zanesena do tabulkového procesoru 

MS Excel, který vedle snadného výpočtu základních statistických charakteristik, s jejichž 

pomocí se rozložení snadno popisovala a navzájem srovnávala, fungoval i jako zdroj dat 

pro zpracování výsledků pomocí počítačového softwaru SPSS56. K prvotnímu zpracování 

dat posloužil výpočet aritmetických průměrů skórů udělených v osmi dimenzích SCORS 

jednotlivým probandům a výzkumnému i kontrolnímu souboru jako celku. Počítačový 

software byl použit za účelem testování statistických hypotéz. Konkrétně se jednalo o T-

test pro dva nezávislé soubory. Protože však bylo prokázáno, že data, resp. skóry, nemají 

normální rozdělení, byly výsledky T-testu kontrolovány Mann-Whitneyovým 

neparametrickým testem pro dva nezávislé soubory. Výsledky neparametrického testu byly 

ve všech případech stejné jako u T-testu.  

 

 

 

Součástí počítačového výstupu z SPSS byly i tabulky s popisnými charakteristikami 

sledovaných znaků. Tabulky obsahovaly jednak již zmíněné hodnoty aritmetických 

průměrů a k vyjádření míry rozptýlenosti dat kolem aritmetického průměru také hodnoty 

                                                 
56 Ten je dostupný na domovské katedře psychologie PedF UK a s jeho praktickým použitím mi pomáhala 

A. Škaloudová, Ph. D. 
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směrodatných odchylek. Počítačový výstup s vypočtenými testovými kritérii, 

aritmetickými průměry,  směrodatnými odchylkami a hladinami významnosti byl stěžejní v 

rámci testování hypotéz, pro které bylo klíčové formulování nulové a alternativní 

hypotézy: 

 

H0:  Ve výsledcích, kterých dosáhla výzkumná a kontrolní skupina v TAT, nejsou žádné 

rozdíly. 

H1: Výsledky, kterých dosáhla výzkumná skupina v TAT, jsou statisticky významně 

horší/nižší než výsledky dosažené kontrolní skupinou. 
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10  Etika výzkumu 

Při výzkumu byly dodržovány tyto etické normy a pravidla: 

• Diplomantka načerpala zkušenosti s TAT a SCORS během semináře pořádaného na 

Katedře psychologie PedF UK. Tazatelka byla v rámci studia proškolena ve vedení 

semistrukturovaného rozhovoru. 

• Diplomantka v rámci zaměstnání v KC Kolín nabyla zkušenosti s rolí kontaktní 

pracovnice. Tato praxe byla přínosná vzhledem k navázání důvěry a spolupráce 

s výzkumnou skupinou. 

• Respondenti z KS se výzkumu účastnili dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. 

Respondenti z řad uživatelů drog se výzkumu účastnili dobrovolně. K účasti byli 

motivováni stravenkou v hodnotě 50 Kč. Podmínkou získání stravenky bylo vyhradit 

si potřebný čas pro rozhovor a administraci TAT a poskytnout informace o svém věku, 

primární droze a způsobu její aplikace.   

• Respondenti vyslovili informovaný souhlas s tím, že budou do výzkumu zapojeni 

v roli vyšetřované osoby a že jejich produkce bude zaznamenávána do počítače. 

Respondenti dále souhlasili, že výzkumnice může nahlédnout do jejich osobní 

dokumentace.  

• Údaje z osobní dokumentace byly získány v souladu s organizačními pravidly KC. 

V roli výzkumníka jsem byla vázaná mlčenlivostí dle § 100 Zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Klienti jsou obeznámeni s tím, že jejich osobní složka je 

zpřístupněna stážistům na odborné praxi. Klient ví, že jejich anonymizovaná data lze 

použít pro vědecké účely.  

• Respondenti měli právo žádat o přerušení či ukončení vyšetření, včetně zničení 

pořízeného zápisu. Respondentům nebylo upíráno právo neodpovídat na citlivé otázky 

v rámci získávání anamnestických údajů.  

• V případě, že by výzkumné postupy vyústily v nežádoucí následky pro respondenta, 

tazatelka nese zodpovědnost za odhalení a nápravu těchto následků. V souvislosti 

s těmito riziky diplomantka umí aplikovat postupy krizové intervence. 

• Zápisy z vyšetření TAT jsou uschovány u tazatelky ve formě souborů uložených 

v zaheslovaném počítači. Veškerá data o respondentech jsou archivována a použita 

pouze pro účely výzkumu. Údaje z písemného záznamu, které by mohly zapříčinit 

porušení anonymity, byly odstraněny. 

• Tazatelka v průběhu realizace výzkumu dbala na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci 

respondenta a inhibici respondentovi spontaneity ve vyprávění příběhů. Pro realizaci 

rozhovorů volila vždy klidné prostředí, které respondentovi poskytovalo pocit bezpečí. 

Vyšetření s pomocí TAT probíhalo bez přítomnosti třetích osob.  
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11 Výsledky výzkumného šetření - SCORS v jeho jednotlivých 
dimenzích 

 

 

11.1 Diferencovanost Self a komplexnost reprezentací druhých 
V této dimenzi se hodnotí rozsah, v rámci kterého je osobnost schopna diferencovat 

mezi vnímáním sebe sama a ostatních a také na kolik je člověk schopen zhodnotit 

jedinečnost a komplexnost dispozic a subjektivní zkušenosti ostatních. Dimenze 

bezprostředně souvisí s kvalitou percepčně kognitivních procesů a se schopností 

metalizovat, tj. činit svět lidí, ale i svět fantazií, představ, myšlenek, prožitků apod., 

psychickým, resp. takovým, o kterém lze přemýšlet, kde lze nejen prožívat, ale i 

reflektovat (Vavrda, 2005, s. 72). Spolu s dimenzí sociálního porozumění je tato kategorie 

předpokladem vystavění koherentního příběhu, v němž jsou integrována interpersonální i 

emocionální vodítka (např. výrazy ve tváři). 

Přesto, že uživatelé drog v této dimenzi SCORS dosáhli průměrného skóru a 

prokázali tak dostatečnou kognitivní kapacitu k diferencování Self a vytváření 

komplexních reprezentací, jejich výsledky se signifikantně liší od výsledků, které v TAT 

dosáhla kontrolní skupina. VS dosahuje napříč všemi administrovanými tabulemi nižší 

skóry než skupina kontrolní. Průměrný skór ve sledované dimenzi u VS činil 3,7 bodu, 

zatímco u KS to bylo 4,8 bodu. Dosažené výsledky navzdory očekávání dokazují, že 

uživatelům drog nechybí kognitivní schopnost nutná pro sociální způsobilost: je jím 

pochopení toho, jak se jiní na věci dívají. Uživatelé drog na základě vyšetření TAT 

neprojevují přebujelý egocentrismus. Co se týče míry rozptýlenosti dat kolem 

aritmetického průměru, resp. toho, jak moc se naměřené hodnoty v rámci obou souborů 

liší, skóry dosažené respondenty ve VS i KS jsou zastoupeny přibližně stejně rovnoměrně. 

U VS byl výkon respondentů nejčastěji hodnocen 3 body. Celkový průměr však zvyšují 

výkony 12 respondentů, kteří na škále dosahovali alespoň třikrát 5 bodů (někteří z nich 

skórovali i 6 či 7 body). Jednalo se o uživatele drog,  u kterých charakteristiky příběhů 

vyčnívaly nad výkony ostatních členů VS – v příbězích byla patrná dobrá úroveň 

krystalické inteligence. Tomu nasvědčoval i slovník, plynulost vyprávění a schopnost 

abstrakce ve smyslu vytváření příběhů oproštěných od bezprostředního kontextu ve 

prospěch zahrnutí dlouhodobé perspektivy. Na rozdíl od ostatních uživatelů drog jim 

nečinilo obtíže integrovat lidské vlastnosti s opačnou valencí. O druhých vyjadřovali 

způsobem, který odrážel jejich porozumění psychologické dimenzi jedince - opouštěli 

popisy  chování a fyzických atributů a místo toho se zaměřovali na skryté a abstraktní 

kvality, např. dispozice a hodnoty.  

Největší rozdíly v kategorii A. byly zaznamenány u tabulí 5, 2 a 6 GF. Tyto tabule 

nejvíce diferencují mezi VS a KS. Nejlepších skórů uživatelé drog dosahovali na tabuli 

6BM. Zde respondenti z VS popisovali příběhy související jednak s nabytím autonomie 
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hlavního hrdiny (žení se, odchází z domu a začíná jiný život), ale i se spoléháním na matku 

jako zdroj finanční podpory. Na rozdíl od KS uživatelé drog líčí příběhy, kde si půjčují 

peníze od matky. Ta obvykle žádosti rezignovaně vyhoví.   

 

Tab. 1: Popisná statistika znaku Diferencovanost Self  
a komplexnost reprezentací druhých 

 
Group Statistics    

 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,77 1,305 ,238 
Diferencovanost_1 

kontrolní 30 4,37 1,159 ,212 

výzkumná 30 3,53 1,074 ,196 
Diferencovanost_2 

kontrolní 30 4,83 1,392 ,254 

výzkumná 30 3,83 1,117 ,204 
Diferencovanost_3 BM 

kontrolní 30 4,83 1,234 ,225 

výzkumná 30 3,80 ,925 ,169 
Diferencovanost_4 

kontrolní 30 4,60 1,276 ,233 

výzkumná 30 3,50 1,253 ,229 
Diferencovanost_6 GF 

kontrolní 30 5,07 1,285 ,235 

výzkumná 30 4,17 1,177 ,215 
Diferencovanost_6 BM 

kontrolní 30 5,17 1,289 ,235 

výzkumná 30 3,47 1,106 ,202 
Diferencovanost_18 BM 

kontrolní 30 4,47 1,252 ,229 

výzkumná 30 3,67 1,155 ,211 
Diferencovanost_8 BM 

kontrolní 30 4,70 1,368 ,250 

výzkumná 30 3,80 1,186 ,217 
Diferencovanost_10 

kontrolní 30 4,77 1,251 ,228 

výzkumná 30 3,70 1,088 ,199 
Diferencovanost_13 MF 

kontrolní 30 4,37 1,351 ,247 

výzkumná 30 3,60 1,037 ,189 
Diferencovanost_18 GF 

kontrolní 30 4,70 1,264 ,231 

výzkumná 30 3,47 1,137 ,208 
Diferencovanost_5 

kontrolní 30 5,10 1,242 ,227 

výzkumná 30 44,30 10,195 1,861 
Diferencovanost_součet 

kontrolní 30 56,97 9,275 1,693 

výzkumná 30 3,6833 ,84369 ,15404 
Diferencovanost_průměr  

kontrolní 30 4,7750 ,77414 ,14134 

 
Pozn.: Diferencovanost = Diferencovanost Self a komplexnost reprezentací druhých  
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11.2 Afektivní kvalita reprezentací (kvalita očekávaných vztahů) 
V porovnání s KS uživatelé vykazují významně nižší úroveň afektivní kvality 

reprezentací. Ve sledované kategorii dosahují průměrného skóru 3,4 bodu, zatímco 

kontrolní skupina o 0,7 bodu více. Celkový rozptyl skórů udělených v této dimenzi 

SCORS je u obou skupin téměř shodný. Nejčastěji byla tato kategorie u problémových a 

závislých uživatelů drog hodnocena 3 body. Tyto osoby mají tendenci zažívat vztahy spíše 

jako indiferentní. Očekávání nepříjemných a hostilních vztahů podléhá více specifičnosti 

situace než jejich osobnostním proměnným. Uživatelé drog v příbězích popisují i pozitivní 

vztahovou zkušenost – nad skupinovým průměrem skóruje celkem 9 osob. Zvýšení 

průměrného skóru je zčásti zapříčiněno i častějším udělováním čtyřbodového skóre za 

nepřiměřený optimismus. I přes vylíčení negativní vztahové zkušenosti totiž uživatelé drog 

příběh uzavírají dobrým koncem, aniž by uvedli důvody, proč se příběh tímto směrem 

odvíjí.  

Nejnižší kvalita očekávaných vztahů kopíruje podnětové charakteristiky tabulí - není 

překvapením, že nejnižší skóry získáváme u tabulí 3BM, 8BM a 13MF, a to jak u VS tak 

KS. Tyto tabule jsou více než jiné spojeny s tématem konfliktu, agrese a hostility, které 

jsou více či méně explicitní. V oblasti afektivní kvality reprezentací nejlépe diferencují 

tabule 6GF, 4, 5. 

Mohli bychom předpokládat, že uživatelé drog budou v této dimenzi skórovat na 

patologické úrovni. Očekávání zlovolných vztahů, vzniklé ve vývoji na základě 

nedostupného nebo frustrujícího primárního objektu, by se totiž v mozaice faktorů, které se 

podílí na vzniku a udržování závislosti, dobře vyjímalo. Vysvětlení, proč uživatelé drog 

dosahují relativně vysokého průměrného skóre, by se mohlo opírat o koncept obranných 

mechanismů. Uživatelé drog se často cítí jako oběť, ale zároveň své sociální okolí volají 

k zodpovědnosti (jsou přece nemocní), resp. ho chtějí vnímat jako podporující a 

nápomocné. Jakoby důvěřovali v lidský altruismus. 
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Tab. 2:  Popisná statistika znaku Afektivní kvalita reprezentací 
(kvalita očekávaných vztahů) 

 
Group Statistics  

 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,30 ,988 ,180 
Afekt. kval_1 

kontrolní 30 3,57 ,858 ,157 

výzkumná 30 3,33 ,959 ,175 
Afekt. kval_2 

kontrolní 30 4,00 1,232 ,225 

výzkumná 30 2,73 1,081 ,197 
Afekt. kval_3 BM 

kontrolní 30 3,53 1,008 ,184 

výzkumná 30 3,13 ,900 ,164 
Afekt. kval_4 

kontrolní 30 4,17 1,177 ,215 

výzkumná 30 3,40 ,894 ,163 
Afekt. kval_6 GF 

kontrolní 30 4,20 1,648 ,301 

výzkumná 30 3,70 ,952 ,174 
Afekt. kval_6 BM 

kontrolní 30 4,23 1,006 ,184 

výzkumná 30 3,57 1,633 ,298 
Afekt. kval_18 BM 

kontrolní 30 3,93 1,574 ,287 

výzkumná 30 3,03 1,273 ,232 
Afekt. kval_8 BM 

kontrolní 30 2,93 1,081 ,197 

výzkumná 30 5,00 1,017 ,186 
Afekt. kval_10 

kontrolní 30 5,50 1,225 ,224 

výzkumná 30 2,97 ,890 ,162 
Afekt. kval_13 MF 

kontrolní 30 3,53 1,137 ,208 

výzkumná 30 3,90 ,885 ,162 
Afekt. kval_18 GF 

kontrolní 30 4,70 1,557 ,284 

výzkumná 30 3,37 1,098 ,200 
Afekt. kval_5 

kontrolní 30 4,40 1,453 ,265 

výzkumná 30 41,43 5,482 1,001 
Afekt. kval_součet 

kontrolní 30 48,70 6,722 1,227 

výzkumná 30 3,451
3 

,45602 ,08326 
Afekt. kval_průměr  

kontrolní 30 4,071
3 

,55089 ,10058 

 
Pozn.: Afekt.kval = Afektivní kvalita reprezentací 
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11.3 Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 
Celkově uživatelé drog vykazují nižší kapacitu k emočnímu vkladu do vztahů. V této 

kategorii členové VS dosahují průměrného skóru 3,4 bodu, zatímco kontrolní skupina je 

hodnocena počtem 3,7 bobu. Tyto výsledky svědčí pro statisticky významný rozdíl mezi 

VS a KS, ačkoliv na jednotlivých tabulích tyto rozdíly nemusí být zcela zřetelné. Mezi 

tabule, u nichž lze doložit významně horší výsledky VS, patří tabule 6BM, 10 a 5.  

V porovnání s KS uživatelé drog v příbězích vyjadřují konvenční vztahy, v nichž lze  

nalézt bazální úroveň empatie i vzájemné reciprocity. Emocionální vklad do vztahů není u 

uživatelů drog narcistický, založený na instrumentálním pojetí vztahů. Na druhou stranu 

ale uživatelé drog nevyjadřují ani vztahy, které by byly prosyceny vzájemným respektem, 

oceněním a emoční intimitou. Patrná je spíše neangažovanost a analogicky s charakterem 

vztahů mezi uživateli drog také vazba založená na účasti ve společné aktivitě. Tyto 

fenomény jsou zřetelné např. na tabuli 2, kde probandi hovoří o ženě opřené o strom, která 

dohlíží na svého manžela, jak oře pole. Vztahy jsou popsány úsporně, stejně jako charakter 

zúčastněných postav. Důvodem je v porovnání s KS oslabená schopnost vcítit se do pocitů 

zobrazených postav, kterou se uživatelé drog snaží kompenzovat popisováním vnějších 

atributů postav, především výrazu tváře. Výraz tváře je pro ně důležitým klíčem při 

konstruování příběhu, avšak vzhledem k nejednoznačnosti podnětového materiálu tato 

strategie selhává a respondenti pak pravděpodobněji zvolí banální scénář. 

Výkon uživatelů drog je v této kategorii nejčastěji hodnocen 3 body a stejně je tomu i 

u členů kontrolní skupiny. V KS jsou ale skóry více rozptýleny kolem aritmetického 

průměru, tzn., že respondenti dosahují vyšších skórů častěji. Kvalita vyjadřovaných vztahů 

byla u členů VS celkem 44x hodnocena dvěma body. U kontrolní skupiny se takto nízký 

skór objevil 22x. Skóry, které značí vyzrálé fungování osobnosti (tj. 6 či 7 bodů), byly 

napříč výzkumným souborem uděleny pouze šestkrát. U kontrolní skupiny se s tímto 

hodnocením setkáváme celkem 40x. Patologických skórů ve výzkumné skupině 

nedosahovali pouze 2 respondenti.  

V souladu s předpoklady je kvalita vyjadřovaných vztahů respondenty VS a KS 

nejlépe hodnocena v rámci příběhů evokovaných tabulí 10. V porovnání s kontrolní 

skupinou však uživatelé drog častěji popisují konvenční city lásky a útěchu poskytovanou 

osobě, která je vnímána jako slabší. Abstraktní úroveň, charakterizovaná nezávislostí ve 

vztahu, který je prosycen intimitou, chybí.  Z tabulky, která shrnuje aritmetický průměr 

udělených skórů, je zřejmé, že členové kontrolní skupiny na tabuli 8BM dosáhli častěji 

pouze 2 bodů. Vzhledem k vyzývacímu charakteru tabule, který má co dočinění s agresí a 

přeneseně i s hostilními vztahy, ale tento výsledek můžeme interpretovat s přihlédnutím k 

lepší orientaci v realitě. Uživatelé drog totiž častěji potlačují  přítomnost pušky, která je 

vyobrazena v levé části tabule. 
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Tab. 3: Popisná statistika znaku Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 
(kvalita vyjad řovaných vztahů) 

 
Group Statistics    

 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,13 ,937 ,171 
Kapacita_1 

kontrolní 30 3,30 ,702 ,128 

výzkumná 30 3,20 ,761 ,139 
Kapacita_2 

kontrolní 30 3,53 ,900 ,164 

výzkumná 30 1,97 2,042 ,373 
Kapacita_3 BM 

kontrolní 30 2,00 1,965 ,359 

výzkumná 30 3,17 1,177 ,215 
Kapacita_4 

kontrolní 30 3,33 ,994 ,182 

výzkumná 30 3,20 ,847 ,155 
Kapacita_6 GF 

kontrolní 30 3,53 1,074 ,196 

výzkumná 30 3,77 1,104 ,202 
Kapacita_6 BM 

kontrolní 30 4,27 1,143 ,209 

výzkumná 30 1,70 1,705 ,311 
Kapacita_18 BM 

kontrolní 30 2,20 1,990 ,363 

výzkumná 30 2,30 1,442 ,263 
Kapacita_8 BM 

kontrolní 30 2,03 1,326 ,242 

výzkumná 30 4,63 1,351 ,247 
Kapacita_10 

kontrolní 30 5,50 1,306 ,239 

výzkumná 30 3,13 1,167 ,213 
Kapacita_13 MF 

kontrolní 30 3,13 1,456 ,266 

výzkumná 30 3,97 1,245 ,227 
Kapacita_18 GF 

kontrolní 30 4,50 1,717 ,313 

výzkumná 30 3,00 1,619 ,296 
Kapacita_5 

kontrolní 30 4,23 1,040 ,190 

výzkumná 30 37,17 7,325 1,337 
Kapacita_součet 

kontrolní 30 41,57 5,488 1,002 

výzkumná 30 3,4157 ,48682 ,08888 
Kapacita_průměr 

kontrolní 30 3,7320 ,35721 ,06522 

 
Pozn.: Kapacita = Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 
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11.4 Emoční vklad do hodnot a morálních standardů  
Pomocí této škály můžeme zhodnotit vztah jedince k morálním hodnotám, zákazům a 

ideálům, které regulují vztahy a dávají životu smysl a směr. Škála také slouží ke 

zhodnocení zdroje morálky. Zejména vztah uživatelů drog k morálním hodnotám je v  

společností často zpochybňován. Zjištěná úroveň morálního uvažování nám pomůže 

zodpovědět otázku, zda je chování uživatelů drog, které na první pohled postrádá jakýkoliv 

smysl pro dodržování norem, podmíněno situačně nebo osobnostními dispozicemi 

probanda.  

Také u této kategorie uživatelé drog dosahují signifikantně horších výsledků. 

Průměrně dosahují 3,3 bodů. KS dosahuje v průměru 4,0 bodů. S odkazem na obecné 

vývojové zákonitosti, kterými se řídí morální usuzování, tento výsledek není překvapivý, 

protože stádia postkonvenčních morálních úvah dosáhne jen malá skupina dospělých 

(podle Kohlberga pouze asi 25% dospělých Američanů). Kódování této dimenze bylo 

obtížné a nejméně jednoznačné. Napříč všemi dimenzemi SCORS byl právě zde nejčastěji 

udělen nulový skór, neboť morální podtext nebylo možné v příbězích vždy odhalit. Co se 

týče četnosti udělených skórů, následuje skór tříbodový (udělen celkem 70x) a pětibodový 

(udělen 62x). Body značící patologickou úroveň morálního vědomí byly uděleny celkem 

58x, a to  celkem 26 osobám. U kontrolní skupiny byly tzv. patologické skóry uděleny 21 

osobám, a to celkem 33x. Tento poměr předznamenává, že vztah k morálním hodnotám je 

u uživatelů drog situačně podmíněn.  

Výsledky, kterých dosáhly osoby z VS, přináší důkazy, že uživatelé drog mají 

zvnitřněné elementární normy (kontroly) sociálního chování – ví, co se nesmí, co je 

dovoleno a co zakázáno. V porovnání s KS jsou však sociální normy a hodnotové orientace 

spíše labilní, závislé na situaci a okamžitých potřebách. Zdá se, že morálka uživatelů drog 

není heteronomní, resp. určovaná druhými, zpravidla příkazy a zákazy autorit. Dokládá to 

např. analýzy příběhů, které byly evokovány tabulí 1. Zde mají respondenti z VS tendenci 

řídit se vlastními potřebami a přesvědčeními. Abstraktní uvažování, projevující se 

zahrnutím dlouhodobější perspektivy, je méně časté. Ve VS se setkáváme spíše se 

scénářem, z něhož lze vyčíst chybějící schopnost potlačit vlastní přání ve prospěch 

nadřazených hodnot. Morální vědomí ovšem spíše než jako autonomní pojímáme jako 

instrumentálně hédonistické – hrdinové vyprávěných příběhů totiž zpravidla vykazují 

určité znaky internalizace norem, ale chybí jim schopnost regulovat vlastní chování. V 

souvislosti s tím vyvstává ambivalentní vztah uživatelů drog k povinnosti, neboť úroveň 

emočního vkladu do hodnot a morálních standardů, která je hodnocena 3 body, vylučuje 

vnější determinovanost. Přibližně v 15% případů uživatelé drog vykazují také konvenční 

morální názory. U členů KS je tomu  téměř  ve 25% případů.  

V kategorii emoční vklad do hodnot a morálních standardů nejlépe diferencují tabule 

1 a 8BM. 

 



 92 

Tab. 4: Popisná statistika znaku Emoční vklad do hodnot a morálních 
standardů 

 
Group Statistics    

 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 2,90 2,203 ,402 
Morálka_1 

kontrolní 30 3,73 1,799 ,328 

výzkumná 30 1,90 2,123 ,388 
Morálka_2 

kontrolní 30 2,40 2,458 ,449 

výzkumná 30 1,30 1,579 ,288 
Morálka_3 BM 

kontrolní 30 1,20 1,750 ,319 

výzkumná 30 2,27 1,388 ,253 
Morálka_4 

kontrolní 30 2,33 1,688 ,308 

výzkumná 30 2,30 1,841 ,336 
Morálka_6 GF 

kontrolní 30 2,73 2,196 ,401 

výzkumná 30 3,20 1,750 ,319 
Morálka_6 BM 

kontrolní 30 3,50 2,271 ,415 

výzkumná 30 1,33 1,583 ,289 
Morálka_18 BM 

kontrolní 30 1,70 2,070 ,378 

výzkumná 30 1,67 1,709 ,312 
Morálka_8 BM 

kontrolní 30 2,33 2,023 ,369 

výzkumná 30 2,03 2,312 ,422 
Morálka_10 

kontrolní 30 1,93 2,303 ,421 

výzkumná 30 3,03 1,273 ,232 
Morálka_13 MF 

kontrolní 30 2,73 1,964 ,359 

výzkumná 30 2,43 2,192 ,400 
Morálka_18 GF 

kontrolní 30 2,90 2,426 ,443 

výzkumná 30 2,03 2,205 ,403 
 Morálka_5 

kontrolní 30 1,90 2,264 ,413 

výzkumná 30 26,40 9,619 1,756 
Morálka_součet 

kontrolní 30 29,40 6,510 1,189 

výzkumná 30 3,2667 ,67026 ,12237 
Morálka_pr ůměr  

kontrolní 30 4,0140 ,68384 ,12485 

 
Pozn.: Morálka = Emoční vklad do hodnot a morálních standardů 
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11.5 Porozumění sociální kauzalitě 
Koncept sociální kauzality vysvětluje, proč lidé jednají tak, jak jednají. Tato dimenze 

zjišťuje, zda lze příčiny, které proband připisuje lidskému jednání, myšlení a cítění, 

pojímat jako logické, výstižné, konzistentní,  komplexní a psychologicky zabarvené. 

Vezmeme-li v úvahu, ře řada chorob je se závislostí komorbidní nebo je přímo závislostí 

vyvolána, pak bychom vzhledem k možné asociaci drogové závislosti s hraniční poruchou 

osobnosti předpokládali nedostatečnou schopnost porozumění sociální kauzalitě. Tento 

předpoklad je však zpochybněn, jakmile přihlédneme k úrovni percepčně kognitivních 

procesů, která vyplývá z výsledků vztahujících se k diferencovanosti Self. Člověk 

s hraniční poruchou osobnosti je schopen sociální percepce, sociálního zaměření, ale kvůli 

splittingu není schopen plného sociálního porozumění. Na základě výsledků v kategorii 

diferencovanosti Self ale fenomén štěpení u uživatelů drog nebyl identifikován.  

Uživatelé drog v porozumění sociální kauzalitě dosahují průměrného skóru 3,8 bodu.  

Ačkoliv v porovnání s kontrolním souborem jsou jejich výsledky statisticky významně 

horší, úroveň porozumění sociální kauzalitě se zdá být intaktní. Napříč dimenzemi SCORS 

je právě v oblasti sociální kauzality rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní skupinou největší 

(aritmetický průměr skórů přidělených KS je o 0,8 bodu vyšší). KS je nejčastěji skórována 

na 5. úrovni, protože probandi uváděli zřetelné významy interpersonálních událostí. Stejně 

je tomu i u VS. Ve srovnání s KS uživatelé drog ale častěji popisují interpersonální 

události způsobem, který prozrazuje, že nerozumí tomu, proč se tak staly. Rozptyl 

průměrných skórů je u výzkumné skupiny větší. Ve skupině uživatelů drog bylo 21 

osobám uděleno celkem 70 dvoubodových skórů (v KS bylo 14 osobám uděleno 24 

dvoubodových skórů). Skóry vyjadřující patologickou úroveň porozumění sociální 

kauzalitě pokrývají více než 20% výkonů. Na druhou stranu byla třemi a více body 

ohodnocena téměř třetina respondentů z VS. Jedná se o 9 osob, jejichž průměrný skór (4,7 

bodu) je srovnatelný se průměrem kontrolní skupiny.   

 Prezentované výsledky ukazují, že výkony uživatelů drog v oblasti sociálního 

porozumění jsou značně heterogenní, v rámci skupiny nalezneme významné 

interindividuální rozdíly. Atribuce uživatelů drog k interpersonálním situacím, resp. 

interpretace záměrů druhých lidí, se výrazně odlišuje od normy v 1/5 případů. Interpretace 

lidského chování je také obecně jednodušší, chybí např. porozumění, že interpersonální 

událostí mohou být determinovány i nevědomými mechanismy.  

Porozumění sociální kauzalitě nejlépe diferencují tabule 8BM, 5, 18GF a 4.  
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Tab. 5: Popisná statistika znaku Porozumění sociální kauzalitě 
 

Group Statistics    
 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,53 1,306 ,238 
Soc.kauz_1 

kontrolní 30 4,33 1,295 ,237 

výzkumná 30 3,27 1,230 ,225 
Soc.kauz_2 

kontrolní 30 4,10 1,668 ,305 

výzkumná 30 4,10 1,155 ,211 
Soc.kauz_3 BM 

kontrolní 30 4,73 1,081 ,197 

výzkumná 30 3,30 1,264 ,231 
Soc.kaut_4 

kontrolní 30 4,23 1,165 ,213 

výzkumná 30 4,07 1,413 ,258 
Soc.kauz_6 GF 

kontrolní 30 4,77 1,382 ,252 

výzkumná 30 4,27 1,202 ,219 
Soc.kauz_6 BM 

kontrolní 30 4,80 1,562 ,285 

výzkumná 30 3,53 1,332 ,243 
Soc-kauz_18 BM 

kontrolní 30 4,20 1,448 ,264 

výzkumná 30 3,23 1,135 ,207 
Soc.kauz_8 BM 

kontrolní 30 4,30 1,264 ,231 

výzkumná 30 4,07 1,388 ,253 
Soc.kauz_10 

kontrolní 30 4,60 1,354 ,247 

výzkumná 30 4,03 1,217 ,222 
Soc.kauz_13 MF 

kontrolní 30 4,47 1,167 ,213 

výzkumná 30 3,73 1,258 ,230 
Soc.kauz_18 GF 

kontrolní 30 4,60 1,070 ,195 

výzkumná 30 3,90 1,296 ,237 
Soc.kauz_5 

kontrolní 30 4,93 1,202 ,219 

výzkumná 30 45,03 10,460 1,910 
Soc.kauz_součet 

kontrolní 30 54,07 9,009 1,645 

výzkumná 30 3,7520 ,87126 ,15907 
Soc.kauz_průměr 

kontrolní 30 4,5557 ,69572 ,12702 

 
Pozn.: Soc.kauz = Porozumění sociální kauzalitě 
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11.6 Prožívání a zvládání agresivních impulsů 
Pokud tuto kategorii u uživatelů drog nahlížíme prizmatem stereotypů laické 

majority, zdá se být problematická. Podobně je tomu i v rámci posuzování úrovně 

emočního vkladu do morálních standardů. Zjištění odvozená z analýzy výsledků TAT však 

naznačují, že prožívání a zvládání agresivních impulsů u problémových a závislých 

uživatelů drog není patologické. Současně je však zapotřebí vyzdvihnout to, že uživatelé 

drog zde ve srovnání s ostatními dimenzemi SCORS skórují nejníže a že v porovnání s 

kontrolní skupinou dosahují statisticky významně horších výsledků. Rozdíly jsou relativně 

velké - uživatelé drog skórují průměrně 3,2 body, zatímco kontrolní skupina 4,0 body.  

V případě hodnocení úrovně agresivní pohotovosti byl u výzkumné skupiny 

nejčastěji udělován nulový skór. Kontrolní skupina byla nejčastěji hodnocena 5 body 

(jedná se o 30% odpovědí). Zlost tedy popírají, brání se jí, nebo se vyhýbají konfrontacím. 

Pětibodový skór uživatelé drog obdrželi v 11% odpovědí (skór udělen 40x), 3 body 

pokrývaly přibližně 28% odpovědí. Toto hodnocení však není nutně spjato s aktivním 

vyjadřováním agrese, ale i s viktimizací hrdiny neschopného bránit se účinně zneužití, 

kterému se může vyhnout. Patologické skóry byly výzkumné skupině uděleny v 1/6 

případů (tj. cca 17%). Další 1/8 odpovědí (tj. 12,5%) byla hodnocena 5 či 6 body, 3 nebo 4 

body pak byly hodnoceny celkem 2/5 odpovědí (tj. 40%). Kontrolní skupině byly jeden či 

dva body uděleny téměř v 10% odpovědí. Vysoké skóry, které vypovídají o vysoké zralosti 

a zdravém fungování jedince, členové kontrolní skupiny získávají v 5% případů. Uprostřed 

škály, tj. Na úrovni 3 s 4 bodů, nalézáme 55% odpovědí kontrolní skupiny.  

V dimenzi zvládání agrese dosáhl VS nižších hodnot především kvůli častějšímu 

výskytu fyzického napadání či týrání. Tento případ dobře ilustruje tabule 3BM, kde 

uživatelé drog s vyšší pravděpodobností popisují násilí či psychické ublížení páchané 

partnerem, zatímco u osoby z kontrolní skupiny je toto téma obsaženo spíše okrajově, 

pozornost je soustředěna na budoucnost, způsoby zvládání nepříjemné situace a aktivizaci 

zdrojů. S výjimkou tabulí, které s vyšší pravděpodobností evokují hostilně a agresivně 

laděná témata (3BM, 8BM, 13MF,  18BM, 18GF), je hrdina příběhů u výzkumné skupiny 

spíše pasivně agresivní a se zlostnými tendencemi, než aktivním, fyzicky útočným a 

sadistickým agresorem. Skóry značící  úroveň zvládání a prožívání agresivních impulsů, 

která se vymyká normě, jsou členům výzkumné skupiny nejčastěji přiřazeny u tabule 8BM 

a 13MF. Na těchto tabulích skóruje nejníže také kontrolní skupina. Agrese je tedy 

podmíněna situačně, nikoliv specifickou dispozicí ve struktuře osobnosti jedince.  

Vzhledem k tomu, že problémovým a závislým uživatelům drog byl v této kategorii 

nejčastěji, téměř v 1/3 případů, udělován nulový skór, lze úroveň prožívání a zvládání 

agresivních impulsů u vyjádřit tvrzením, že na nevědomé úrovni dochází k častému 

potlačování agrese. Druhé vysvětlení reflektuje celkově chudší příběhy a méně dramatické 

zápletky, které uživatelé drog vytváří. 

Prožívání a zvládání agresivních impulsů nejlépe diferencují tabule 6BM, 2,  8BM. 
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Tab. 6: Popisná statistika znaku Prožívání a zvládání agresivních 
impulsů 

 
Group Statistics    

 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,07 1,818 ,332 
Agrese_1 

kontrolní 30 4,33 ,959 ,175 

výzkumná 30 1,80 2,058 ,376 
Agrese_2 

kontrolní 30 3,20 2,310 ,422 

výzkumná 30 2,47 1,008 ,184 
Agrese_3 BM 

kontrolní 30 2,97 1,921 ,351 

výzkumná 30 2,93 1,202 ,219 
Agrese_4 

kontrolní 30 3,67 1,322 ,241 

výzkumná 30 3,37 1,790 ,327 
Agrese_6 GF 

kontrolní 30 3,57 1,977 ,361 

výzkumná 30 2,07 1,911 ,349 
Agrese_6 BM 

kontrolní 30 3,50 2,240 ,409 

výzkumná 30 1,57 1,612 ,294 
Agrese_18 BM 

kontrolní 30 2,50 1,871 ,342 

výzkumná 30 1,53 1,279 ,234 
Agrese_8 BM 

kontrolní 30 2,50 1,907 ,348 

výzkumná 30 1,17 1,802 ,329 
Agrese_10 

kontrolní 30 2,20 2,325 ,425 

výzkumná 30 1,90 1,647 ,301 
Agrese_13 MF 

kontrolní 30 2,40 2,207 ,403 

výzkumná 30 1,67 2,006 ,366 
Agrese_18 GF 

kontrolní 30 2,17 2,151 ,393 

výzkumná 30 2,67 1,988 ,363 
Agrese_5 

kontrolní 30 3,17 2,465 ,450 

výzkumná 30 26,20 7,131 1,302 
Agrese_součet 

kontrolní 30 36,17 8,498 1,551 

výzkumná 30 3,2270 ,52609 ,09605 
Agrese_průměr 

kontrolní 30 3,9877 ,39506 ,07213 

 
Pozn.: Agrese = Prožívání a zvládání agresivních impulsů 
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11.7 Sebedůvěra 
Sebedůvěra vyjadřuje postoji, které k sobě jedinec zaujímá. Je jedním aspektů 

sebepojetí a důležitým regulativem chování. V kontextu vyprávění příběhů se sebedůvěra 

vztahuje zejména k sebeúčinnosti, resp. víře, že člověk je kompetentní k vyřešení 

problémů, s nimiž je v příběhu konfrontován. Součástí této dimenze je také sebehodnocení, 

které reflektuje emoční aspekt vztahu k sobě samému. Důkazem je např. negativní 

emotivní náboj spjatý s nejnižší úrovní sebedůvěry, kdy se hrdina příběhu vidí jako 

odporný, mizerný a hříšný.  

Nízké sebehodnocení je častou psychologickou charakteristikou, pomocí které se 

vykresluje osobnost závislého. Vyšetření TAT přináší důkazy, že sebedůvěra je u 

problémových a závislých uživatelů drog v porovnání s kontrolní skupinou statisticky 

významně horší, a to i přesto, že rozdíl v aritmetických průměrech osobu skupin je pouze 

0,3 bodu. Uživatelé drog dosahují průměrného skóru 3,8 bodu, zatímco členové kontrolní 

skupiny 4,1 bodu. Celkově lze ale sebedůvěru uživatelů drog považovat za dobrou, 

pohybující se v pásmu průměru. 

Výkony členů kontrolní skupiny jsou nejčastěji hodnoceny 3 body a stejně tak tomu 

je i u kontrolní skupiny. V porovnání s KS uživatelé drog častěji vypráví příběhy, jejichž 

hrdina se pohybuje mezi přeceňováním a podceňováním, případně je velikášský – jeho 

pocit kompetence je neadekvátní. Čtyřbodový skór byl udělen celkem v 1/5 příběhů. 

Případ, kdy lze hrdiny příběhu charakterizovat kolísáním sebedůvěry, dobře ilustruje 

zejména tabule 4, kde členové výzkumné skupiny líčí muže jako sebevědomého a 

cílevědomého, zatímco ženu jako nejistou a dožadující se. Vysoce vyzrálá a zdravá úroveň 

fungování, hodnocená 6 či 7 body, byla ve výzkumné skupině skórována celkem u 5% 

odpovědí (tj. 19 příběhů). Kontrolní skupina tyto skóry vykazovala dvakrát častěji – 

jednalo se o 38 případů (tj. 10%). V porovnání s kontrolní skupinou uživatelé drog v 

kategorii sebedůvěra obdrželi dvojnásobné množství skórů, které značí patologickou 

úroveň fungování (KS = 8, VS = 17). Úroveň sebedůvěry, která je charakteristická 

projevováním pozitivních i negativních citů k sobě, se jak u kontrolní, tak u výzkumné 

skupiny vyskytuje ve20% příběhů.  

Nízká úroveň sebedůvěry je u výzkumné skupiny nejvíce patrná na tabuli 3BM. 80% 

uživatelů drog na této tabuli skóruje třemi a méně body. V oblasti sebedůvěry nejlépe 

diferencují tabule 6GF a 8BM.  
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Tab. 7: Popisná statistika znaku Sebedůvěra 
 

Group Statistics    

 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,50 1,456 ,266 
Sebedůvěra_1 

kontrolní 30 3,40 1,380 ,252 

výzkumná 30 2,50 2,080 ,380 
Sebedůvěra_2 

kontrolní 30 2,80 2,250 ,411 

výzkumná 30 3,00 ,947 ,173 
Sebedůvěra_3 BM 

kontrolní 30 3,23 1,357 ,248 

výzkumná 30 3,57 1,382 ,252 
Sebedůvěra_4 

kontrolní 30 3,70 1,896 ,346 

výzkumná 30 3,87 1,871 ,342 
Sebedůvěra_6 GF 

kontrolní 30 4,77 1,278 ,233 

výzkumná 30 3,37 1,033 ,189 
Sebedůvěra_6 BM 

kontrolní 30 3,30 1,685 ,308 

výzkumná 30 2,67 2,040 ,372 
Sebedůvěra_18 BM 

kontrolní 30 2,57 1,960 ,358 

výzkumná 30 2,63 2,236 ,408 
Sebedůvěra_8 BM 

kontrolní 30 3,27 1,760 ,321 

výzkumná 30 4,00 2,017 ,368 
Sebedůvěra_10 

kontrolní 30 3,77 2,431 ,444 

výzkumná 30 2,73 1,172 ,214 
Sebedůvěra_13 MF 

kontrolní 30 2,73 1,437 ,262 

výzkumná 30 3,30 1,393 ,254 
Sebedůvěra_18 GF 

kontrolní 30 3,27 2,100 ,383 

výzkumná 30 2,70 1,822 ,333 
Sebedůvěra_5 

kontrolní 30 3,10 2,139 ,391 

výzkumná 30 37,83 7,697 1,405 
Sebedůvěra_součet 

kontrolní 30 39,90 6,008 1,097 

výzkumná 30 3,7837 ,41570 ,07590 
Sebedůvěra_průměr  

kontrolní 30 4,0793 ,50320 ,09187 
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11.8 Identita a soudržnost Self 
Škála zjišťuje, zda je souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě 

chová, stabilní a konzistentní. Identita a soudržnost Self se odvíjí od kategorie 

diferencovanost Self, která pojednává o tom, zda jsou vystavěny hranice ega. Na základě 

výsledků TAT lze identitu problémových a závislých uživatelů drog považovat za 

dostatečně integrovanou. V porovnání s výsledky kontrolní skupiny se však jedná o 

kategorii, kde dochází k nejzřetelnějším rozdílům – aritmetický průměr výkonů ve VS je 

4,1 bodu, u KS je to 4,8 bodu.  Statisticky významné diference mezi VS a KS se projevily 

téměř na všech administrovaných tabulích. Členům výzkumné skupiny byl nejčastěji 

udělován tříbodový skór, jednalo se o celou 1/3 případů. Postavy se v příbězích probandů 

VS častěji zásadně proměňovaly. Typický byl případ, kdy proband nějakou postavu 

nejprve vykresloval jako pozitivní, pak náhle svůj pohled na postavu změnil a začal se o ní 

vyjadřovat tak, že je klidně možné, že je to úplně naopak a vykreslil postavu jako negativní 

(např. u tabule 4 nebo 18BM). U tabule 3BM, kde byly určeny největší rozdíly mezi KS a 

VS, se u uživatelů drog příčiny smutku postavy zachycené na tabuli častěji proměňovaly. 

Probandi vyjmenovávali různé možnosti příčin i následků aktuálního stavu nebo dalšího 

pokračování osudu postavy. Také na tabuli 6BM výzkumná skupina vyjmenovávala různé 

alternativy toho, co by se na obrázku mohlo odehrávat.  

Identita a soudržnost Self byla u obou skupin nejníže skórována na tabuli 13MF. 

Probandi z VS zde popisují vnitřní zmatek, který hrdina příběhů, vylíčený jako agresor 

jednající v afektu, prožívá. Do popředí vystupuje nestabilní vědomí sebe sama, jakoby 

hrdina příběhu nevěděl, kým je. Členové kontrolní skupiny zde dosahují téměř o 1 bod 

vyšších výsledků – nejčastěji získávají pětibodový skór. Hrdina jejich příběhů je spíše 

netečný, jeho identita či sebepojetí ho neznepokojují.  

Skórování této kategorie pro mě bylo mezi dimenzemi SCORS nejsložitější. Zdálo se 

mi, že úvahy o sebepojetí mysl hrdinů příběhů často příliš nezaměstnávaly. Tomu 

odpovídá hodnocení výzkumné skupiny, kde probandi takto skórovali téměř v polovině 

příběhů. Z tohoto důvodu je kategorie nejčastěji hodnocena 5 body. Největší rozdíly mezi 

KS a VS způsobují skóry o hodnotě 6 a 7 bodů. Zatímco v KS nalézáme skóry značící 

vysokou úroveň fungování jedince téměř v 1/5 příběhů, u VS to není ani 1/10.  Stejný 

případ nastává u hodnocení výkonu dvěma nejnižšími známkami – u kontrolní skupiny tato 

hodnocení nenalézáme, u výzkumné skupiny v počtu procent, který lze považovat za 

zanedbatelný (3,6%).  

V této oblasti u výzkumné skupiny nebyla definována difúze identity. Uživatelé drog 

jsou ústy hrdinů svých příběhů schopni říci, kdo jsou a jaké mají vlastnosti. Mezi 

kontrolním a výzkumným souborem nejvíce diferencují tabule 3BM, 6BM, 13MF a 

18BM. 
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Tab. 7: Popisná statistika znaku Identita a soudržnost Self 
 

Group Statistics    
 
 

Skupina_kód N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

výzkumná 30 3,87 1,306 ,238 
Identita_1 

kontrolní 30 4,47 ,937 ,171 

výzkumná 30 4,67 ,922 ,168 
Identita_2 

kontrolní 30 4,40 1,329 ,243 

výzkumná 30 3,43 ,728 ,133 
Identita_3 BM 

kontrolní 30 4,57 1,040 ,190 

výzkumná 30 3,87 1,306 ,238 
Identita_4 

kontrolní 30 4,60 1,003 ,183 

výzkumná 30 4,60 ,932 ,170 
Identita_6 GF 

kontrolní 30 4,93 ,691 ,126 

výzkumná 30 3,90 1,296 ,237 
Identita_6 BM 

kontrolní 30 5,03 1,326 ,242 

výzkumná 30 3,67 1,470 ,268 
Identita_18 BM 

kontrolní 30 4,50 1,280 ,234 

výzkumná 30 4,30 1,264 ,231 
Identita_8 BM 

kontrolní 30 4,83 ,986 ,180 

výzkumná 30 4,77 1,305 ,238 
Identita_10 

kontrolní 30 5,13 1,252 ,229 

výzkumná 30 3,33 ,844 ,154 
Identita_13 MF 

kontrolní 30 4,23 ,971 ,177 

výzkumná 30 4,07 1,230 ,225 
Identita_18 GF 

kontrolní 30 4,97 1,351 ,247 

výzkumná 30 4,27 1,112 ,203 
Identita_5 

kontrolní 30 5,13 ,776 ,142 

výzkumná 30 48,73 6,602 1,205 
Identita_součet 

kontrolní 30 56,80 4,574 ,835 

výzkumná 30 4,1053 ,53400 ,09749 
Identita_průměr  

kontrolní 30 4,7600 ,37141 ,06781 
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12 Shrnutí  

V diplomové práci jsem se zabývala zjišťováním specifik použití TAT u 

uživatelů drog s cílem zhodnotit diagnostický potenciál této metody ve věci 

spolehlivého odlišení osob toxikomanických od osob bez psychiatrické 

symptomatologie. Nástrojem interpretace narativního materiálu byl Westenův skórovaní 

systém SCORS. Ten umožňuje získat informace o úrovni objektních vztahů a charakteru 

sociálně kognitivních procesů, které ovlivňují fungování jedince v interpersonálních a 

intrapersonálních vztazích. Výzkumné šetření podstoupilo celkem 60 osob, z toho polovinu 

tvořili problémoví či závislí uživatelé drog. Výzkumné šetření spočívalo v administrování 

dvanácti tabulí TAT. Vyšetření metodou TAT bylo doplněno anamnestickým rozhovorem. 

V rámci zpracovávání dat autorka práce pomocí Westenovy škály skórovala celkem 720 

příběhů. V každém příběhu analýze podléhalo celkem osm aspektů, které dohromady 

vypovídají o kvalitě dispozic k sociální adaptaci. TAT byl tak zdrojem informací o 

schopnosti diferencovat Self a komplexně reprezentovat druhé, o kvalitě vyjadřovaných a 

očekávaných vztahů, úrovni morálního usuzování, porozumění sociální kauzalitě, 

prožívání a zvládání agresivních impulsů, sebedůvěře a identitě.  

Problémoví a závislí uživatelé drog dosahují napříč všemi dimenzemi SCORS 

statisticky významně horších výsledků než příslušníci normální populace. Průměrné 

skóry v hodnocených oblastech sociálního fungování se u uživatelů drog pohybují mezi 3 a 

4 body. Členové kontrolní skupiny průměrně dosahovali 4 až 5 bodů. Výsledky uživatelů 

drog tedy můžeme hodnotit jako subnormní. Ačkoliv použití transparentního a 

psychometriky podloženého skórovacího systému, jakým je Westenův SCORS, 

minimalizuje nebezpečí spekulativních úvah, které vznikají na základě impresivní 

interpretace narativního materiálu, je nutné upozornit, že závěry vyvozené na základě 

projektivních metod si vyžadují ověření jinými postupy. Z tohoto důvodu získané údaje 

považujme raději za pracovní hypotézy. Zobecnění výsledků na širší populaci uživatelů 

drog však není nutné provádět s přehnanou obezřetností, a to vzhledem k faktu, že se 

statistickým zpracováním dat podařilo prokázat, že rozdíly mezi uživateli drog a normální 

populací nejsou pouze nahodilé. Podobné charakteristiky sociální kognice a objektních 

vztahů bychom tedy mohli předpokládat i u ostatních problémových a závislých uživatelů 

drog. Uživatelé drog vypráví příběhy, jejichž obsah je kongruentní s podněty. V souladu 

s předpoklady se u nich častěji asociuje téma závislosti. Vedle zotavování se z omámení či 

ztráty sebekontroly ve vztahu k drogám (např. 3BM, 18BM, 13MF) se v příbězích 

setkáváme s popisem pocitů osamocení, které souvisící s izolací v léčebném zařízení 

(tabule 3BM). 

Shrnutí výsledků dobře ilustruje následující graf. Nalezneme v něm aritmetické 

průměry skórů, které obdrželi členové výzkumné a kontrolní skupiny v dimenzích SCORS.    



 102 

3,7
3,4 3,4 3,3

3,8

3,2

3,8
4,1

4,8

4,1
3,7

4

4,6

4 4,1

4,8

0

0,5
1

1,5

2

2,5
3

3,5

4
4,5

5

A B C D E F G H

dimenze SCORS

sk
ór

VS KS

Celkové hodnoty SCORS 
Graf 1: Celková komparace průměrných hodnot SCORS ve všech dimenzích VS a KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: A. Diferencovanost Self; B. Afektivní kvalita reprezentací; C. Kapacita k emočnímu vkladu do 

vztahů; D. Vztah k morálním hodnotám; E. Porozumění sociální kauzalitě; F. Prožívání a zvládání 

agresivních impulzů; G. Sebedůvěra;    H. Identita a soudržnost Self 

 

 

Schopnost účinného diferencování Self a reprezentování druhých v mysli je 

předpokladem empatie, která je důležitá vzhledem k fungování v sociálních vztazích. Z  

uvedeného grafu je zřejmé, že v kategorii diferencovanost Self se uživatelé drog od členů 

kontrolní skupiny liší nejvíce, zároveň však jejich výsledek není dramatický. Hrdinové 

příběhů vyprávěných uživateli drog jsou v porovnání s hrdiny členů výzkumného souboru 

častěji vágní povahy, jejich vlastnosti působí izolovaně, psychologie postav je 

propracovaná a komplexní jen zřídka. Na druhou stranu ale více než třetina respondentů 

z řad uživatelů drog podává výkon, který je rovnocenný s kontrolní skupinou. Kolísavou 

kvalitu objektních reprezentací a méně strukturované odpovědi evokované metodou raných 

vzpomínek uvádí také Šťastná (2003, s. 224). I přesto jsou ale uživatelé drog schopni 

vyjadřovat empatii, což nakonec připouští i Jeřábek (in Nevšímal, 2007, s. 27), když 

popisuje specifický způsob empatie, který zavislí vyjadřují především k podobně 

založeným jedincům. Uživatelé drog také dokáží vnímat, že v jednom člověku mohou být 

najednou přítomny jak dobré, tak i špatné části. Svět lidí, věcí a idejí nevidí dichotomicky. 

Nedochází ani ke konfúzi rolí, ani k egocentrismu.  

V oblasti percepčně kognitivních schopností uživatelé drog sice prokazují kapacitu 

k zachycení relevantních podrobnosti, klíčové detaily, zejména emoční vodítka, ale 

nedokáží vždy smysluplně integrovat. Tento handicap se uživatelé drog snaží kompenzovat 

popisem viditelných, mnohdy podružných znaků. Jejich kognitivní úroveň jakoby 

odpovídala stádiu konkrétních operací. Oslabenou schopnost rozeznat kognitivní aspekty 
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emočních stavů zmiňuje také Krystal (cit. dle Leeds a Morgenstern in Rotgers a kol., 1999, 

s. 63), který užívání drog konceptualizuje jako vážnou poruchu na úrovni objektních 

vztahů. Dosažená úroveň diferencovanosti Self se odráží v míře, s jakou můžeme 

vystavěné příběhy hodnotit jako soudržné, smysluplné a komplexní. Celkově méně bohaté 

příběhy jsou ale dány i tím, že uživatelé drog jsou méně často konfrontováni s úkolovými 

situacemi. S neschopností distance „já“ od úkolu a situace na obrázku dokládá vyprávění 

příběhů v ich formě. S tímto jevem jsem se setkala pouze u členů výzkumné skupiny - v 

první osobě příběhy vyprávěly tři respondenti, z toho jeden skoro napříč všemi 

administrovanými tabulemi.  

Ve vztahu s druhými uživatelé drog očekávají spíše indiferentní či nepříjemné a 

mělké vztahy, mnohdy založené na pouhé výměně informací o sobě samých. Očekávání  

hostilních vztahů podléhá více specifičnosti situace než jejich osobnostním proměnným. 

V této dimenzi se dle mého názoru nejvíce projevují obranné mechanismy. Dokazují to 

tendence k nepřiměřenému optimismu uplatňované v rámci „copingových“ strategií, které 

uživatelé drog rozehrávají, jakmile jsou vystaveni situaci s negativním afektivním 

nábojem.     
Co se týče kvality vyjad řovaných vztahů, uživatelé drog ve vztazích zaujímají 

spíše neangažovaný postoj, vazby působí prozatímně. Analogicky s charakterem vztahů 

mezi uživateli drog je dále zřetelná vazba založená na účasti ve společné aktivitě, kde 

zpravidla chybí vzájemnost, sdílení, emoční intimita a respekt. Při podrobnější analýze 

TAT protokolů se ale ukazuje, že problémoví a závislí uživatelé drog jsou schopni 

vykazovat i konvenční city přátelství a lásky. K tématu uvádí Jeřábek (in Nevšímal, 2007, 

s. 27), že u uživatelů drog pozorujeme „zvláštní druh (ne)angažovanosti ve vztazích.“ 

Přibližně stejné rozdíly ve výkonech výzkumné a kontrolní skupiny nalézáme 

v kategoriích D – F. Vztah k morálním hodnotám spolu se způsoby prožívání a zvládání 

agresivních impulsů řadíme mezi fenomény, které velkou měrou ovlivňují adaptaci 

v sociálním prostředí. Z hodnocení morálního usuzování je zřejmé, že uživatelé drog mají 

tendence dbát na uspokojení vlastních potřeb. Výsledek v oblasti prožívání a zvládání 

agresivních impulsů, který stále ještě spadá do dolního pásma průměru, je v souladu se 

zjištěním Köttnerové (1980, s. 153), která při použití TAT v rámci vyšetřování osob 

závislých na alkoholu neidentifikovala zjevné agresivní tendence. Prožívání a zvládání 

agresivních impulsů bylo u uživatelů drog nejčastěji skórováno 3 body také proto, že 

projevují rozvinutější agresivní fantasie (např. na tabuli 2, 18BM, 8BM a 18GF). Zde je 

zapotřebí mít na paměti, že tříbodový skór se uděluje i tam, kde hrdina příběhu projevuje 

nízkou sebeúčinnost, resp. je neschopen bránit se proti zneužití, kterému by se jinak mohl 

vyhnout. Na základě vyšetření klientů metadonového substitučního programu pomocí 

projektivní techniky raných vzpomínek identifikuje kategorii „oběť agrese“ také Šťastná 

(2003, s. 21). Prezentované výsledky zprvu působí rozporuplně, protože při vyšetření ROR 

tato kategorie nebyla zachycena. Šťastná toto vysvětluje závěrem, že rané vzpomínky a 
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ROR jsou na sobě nezávislé metody, které se navzájem doplňují. Je více než zřejmé, že 

problematická sebeúčinnost, odrážející se v neschopnosti kontrolovat se ve vztahu k droze, 

a tendence soustředit se primárně na uspokojení vlastních potřeb představují fenomény, 

které s užíváním drog neodmyslitelně souvisí.  

Porozumění sociální kauzalitě bylo mezi sledovanými dimenzemi SCORS 

hodnoceno téměř nejvýše. I přesto, že zde byl zároveň identifikován i relativně vysoký 

meziskupinový rozdíl, kontakt se sociální realitou je u uživatelů drog na úrovni, která 

neinterferuje s fungováním v interpersonálních vztazích. Také Šťastná (2003, s. 224) 

uvádí, že nelze tvrdit, že by schopnost testování reality byla zcela nedostatečná. Neutrální, 

emočně nenáročné situace zvládají bez zřetelnějších problémů, avšak selhávají, jsou-li pod 

tlakem náročných, stresujících či silných vnitřních konfliktů. Uživatelé drog obecně 

rozumí tomu, proč lidé jednají tak, jak jednají, uvádí logické a nedeformovaná vysvětlení 

významů interpersonálních zkušeností. To se odráží i ve formální kvalitě příběhu, resp. 

koherenci vyprávění. V oblasti porozumění sociální kauzalitě selhává přibližně pětina 

problémových a závislých uživatelů drog, která příčinám lidského chování ve vyprávění 

příběhu nevěnuje náležitou pozornost.   

S dosavadními poznatky v oblasti psychopatologie závislosti a osobnosti uživatele 

drog nejvíce interferují výsledky, kterých výzkumná skupina dosáhla v oblasti sebedůvěry 

a identity. Vedle již citované Köttnerové a Jeřábka na rozkolísané sebepojetí nepřímo 

poukazuje také O. Kernberg, představitel americké školy objektních vztahů. Ten užívání 

drog  chápe jako jeden z prostředků, s jejichž pomocí na sebe jedinec může upozornit a 

vyvolat reakci okolí, která by mu dala vědět, kým je. Jinak přetrvává vágní představa Já, 

vzniklá během rané vývojové fáze separace-individuace v kontaktu s okolím, které 

poskytovalo rozporuplnou zpětnou vazbu o něm samém. Tento charakter informací pak 

znemožnil nabýt vědomí ohraničené a stabilní identity (Faldyna, 2004, s. 195-196). 

Závislost jako mechanismus umožňující jedinci adaptovat se na prostředí a zvládnout 

subjektivně velmi silně prožívané ohrožení stability a integrity Já zdůrazňují také další 

přívrženci egopsychologického hnutí. Mezi autory, kteří vnímají drogy jako náhradní 

prostředek při vyrovnávání nedostatků ega, patří D. W. Winnicot (1953) a současný autor 

E. J. Khantzian (1993). Ti staví na tzv. quasi-homeostatickém nebo autosanačním modelu 

závislosti, který předpokládá existenci psychologického deficitu jedincem napravovaného 

převážně nevědomě z vnějších zdrojů, např. abúzem psychotropních látek (Jeřábek in 

Kalina, 2008a, s. 54). Nezralost a nízké sebehodnocení jako typický psychologický rys 

problémových uživatelů a závislých hodnotí De Leon a Melnick (1993, cit. dle Kalina, 

2008b, s. 186). V konfrontaci se světově uznávanými kapacitami v oboru psychologie 

nelze než připustit pochybení, ke kterému mohlo dojít v rámci skórování protokolů TAT. 

Interpretace rozcházejících se poznatků totiž nesouvisí se složením výzkumného souboru, 

neboť zkoumaný vzorek uživatelů drog lze z hlediska jeho charakteristik považovat za 

reprezentativní.   
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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 v příloze diplomové 

práce ve formě tabulek. Tabulky zobrazují rozdíly ve skupinových aritmetických 

průměrech, kterých respondenti dosáhli ve všech osmi dimenzí SCORS. S odkazem na 

počet administrovaných tabulí jsou výsledky shrnuty ve 12 tabulkách (více viz. příloha). 

V souladu s obecnými tvrzeními, která se vztahují k podnětové charakteristice tabulí, se 

tabule 8BM jeví jako vhodná při hodnocení úrovně orientace v realitě. Některé osoby 

konfrontované s komplexním a ohrožujícím podnětem totiž reagovaly bez pozorného 

zpracování informací. Byly reaktivní. Obtíž zde činí také nutnost decentrace, resp. 

schopnost zahrnout do svého vnímání celý kontext podnětového pole. Tabule 6GF a 5 

zobrazují spíše nekonfliktní situace, které připomínají běžné dění. Na rozdíl od dramaticky 

vyhlížejících tabulí, jakými je např. 3BM, 13MF a 8BM, zde respondenti mohou rozvíjet 

příběhy, které více než situační kontext reflektují jejich kognitivní a afektivně motivační 

vzorce uplatňované v sociálních vztazích.   
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13 Diskuse 
V této práci jsem si kladla za cíl ověřit použitelnost tematicko apercepčního testu 

(TAT) při posuzování a měření úrovně fungování problémových a závislých uživatelů drog 

v sociálních vztazích. Cíle bylo dosaženo použitím Westenovy škály SCORS (Social 

Cognition – Object Relation Scale), která je moderním nástrojem analýzy TAT příběhů. 

V souvislosti s použitým skórovacím systémem byl TAT zdrojem informací o úrovni 

percepčně-kognitivních procesů probanda, o kvalitě jeho kontaktu s realitou, morálním 

usuzování a zdrojích morálky. sebedůvěře a identitě, dispozicích k agresivnímu jednání, 

porozumění sociální kauzalitě,  kvalitě očekávaných a vyjadřovaných vztahů. Výsledky 

nasvědčují tomu, že TAT není vhodným nástrojem pro usnadnění diagnostiky duševních 

poruch vyvolaných účinky psychoaktivních látek. K analogickým výsledkům dospěl i 

Harsa, Žukov a Csémy, kteří TAT použili v rámci posuzování agresivity u 

psychiatrických pacientů. Při hodnocení heteroagresivních či autoagresivních tendencí 

s kontrolní skupinou dokonce nezaznamenali žádné statisticky významné rozdíly (2009, 

s. 24). TAT se tak hodí spíše pro použití v rámci individuální diagnostiky, např. při 

hodnocení způsobů, jakými vyšetřovaný řeší rozmanité sociální situace. Nevhodnost 

použití TAT pramení z obecného omezení této metody, které praví, že informace získané 

pomocí TAT sice mohou zrcadlit myšlení a prožitky vztahující se k reálnému životu, ale 

nemusí nutně předvídat chování vyšetřovaného v běžných podmínkách. Lidé totiž nedělají 

vše, o čem mluví či přemýšlí. Vztáhneme-li toto omezení na uživatele drog, pak tyto osoby 

např. mohou proklamovat relativně zdravý vztah k morálním hodnotám, ve skutečnosti je 

ale pod vlivem tlaku závislosti dennodenně překračují. Problém vystihuje jeden 

z respondentů výzkumu, který se ve vztahu k páchání trestné činnosti vyjádřil následovně: 

„Chodím krást, nebaví mě to, ale nějak žít musím. Kradu železo a po krámech, netěší mě 

to. Bral bych jakoukoliv práci, ale oni mi jí nedají – podívej, jak vypadám. Ta almužna ze 

sociálky, z toho prostě nevyžiju“. Na uživatele drog mohli nahlížet podobně, jako na 

sňatkové podvodníky – ačkoliv mají dispozice k takovému sociálnímu fungování, které 

zásadním způsobem nelimituje navázání a udržování běžných sociálních vztahů a mnohdy 

dokonce svým jednáním dokáží vzbudit i sympatie, jejich sociální inteligence jakoby se 

spíše než v rovině prosociální uplatňovala v rovině, která je v jádru asociální. 

 

 

Problémoví a závislí uživatelé drog dosahují napříč všemi dimenzemi SCORS 

statisticky významně horších výsledků než příslušníci normální populace. Překvapivé ale 

je, že průměrné skóry v hodnocených oblastech sociálního fungování se pohybují 

v pásmu dolního průměru. Vyjádřím-li své úvahy  o možných výsledcích výzkumného 

šetření kvantitativně, pak jsem odhadovala, že na sedmibodové škále úroveň objektních 

vztahů a sociální kognice u uživatelů drog dala ohodnotit 2 či max. 3 body. Ve shodě 

s aktuálním stavem poznání v oblasti drogové závislosti bychom totiž očekávali zjevnou 
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psychosociální patologii. Deficity na úrovni interpersonálních a intrapersonálních vztahů, 

vzniklé především na bázi raných interakcí s pečující osobou, v etiologii závislosti 

zdůrazňují např. přívrženci teorie objektních vztahů. Psychoanalytické koncepce obecně 

braní drog považují za symptom psychologického problému. Závislosti jsou chápány jako 

varianta neadekvátního pokusu při obecné závažnější psychopatologii. Primárně stabilní, 

tzv. normální osoby, které se přesto stávají závislými, jsou opomíjeny (Hajný in Kalina, 

2008a, s. 47-49). S odkazem na principy vědecké korespondence je pro nás tento status 

quo přinejmenším výzvou. Jak ve své studii upozorňuje Harsa a kol. (2009, s. 25), i přes 

vyvinuté badatelské  úsilí a nabytí relevantních znalostí se může stát, že odpověď na 

předem formulovanou výzkumnou otázku nemusí korespondovat s našimi představami. 

Někdy dokonce výzkumná otázka nemusí být zodpovězena vůbec. Takové výsledky jen 

zesilují apel na nutnost přistupovat k měření či posuzování jakékoliv vlastnosti či rysů 

komplexně – v kontextu celé osobnosti vyšetřovaného i v kontextu použití více 

psychodiagnostických metod. V následujících odstavcích se nicméně hodlám zaobírat tím, 

jak lze získané výsledky vysvětlit.   

 

 

Téměř 2/3 respondentů výzkumné skupiny uvedly jako svoji primární drogu 

medikamenty s obsahem buprenorfinu. Výsledky výzkumu, resp. normální úroveň 

fungování uživatelů drog v sociálních vztazích, bychom zčásti mohli interpretovat ve 

světle substituční léčby, která minimalizuje zdravotní a sociální rizika pacienta. 

Ačkoliv užívání těchto medikamentů u respondentů výzkumu nesplňuje parametry léčebné 

substituce ani důsledné udržovací terapie, ke zlepšení kvality života u těchto problémových 

a závislých uživatelů drog dochází, a to vzhledem k finanční dostupnosti Subutexu. Klesá 

především závažnost konfliktů se zákonem. Nadále nízká je ale produktivita uživatelů 

Subutexu na trhu práce, především díky jejich nízké úrovni vzdělání, ale i stigmatizaci 

zapříčiněné vzezřením dlouhodobých uživatelů drog či jejich kriminální kariérou.  

 

 

Výsledky výzkumu jakoby ukazovaly, že u problémových a závislých uživatelů 

drog v oblasti interpersonálního a intrapersonálního fungování nelze prokázat 

patologii. Na základě průměrného výsledku v kategorii diferencovanost Self a 

komplexnost reprezentací druhých lze např. soudit, že mezi zkoumanými skupinami není 

zásadní rozdíl v kognitivních schopnostech. Abúzus tedy není zapříčiněn neadekvátním 

vyhodnocením přínosů a rizik užívání drog. Konec konců, jak naznačují vědecké výzkumy, 

výše dosaženého vzdělání, která úroveň rozumových schopností jistě odráží, nehraje příliš 

velkou roli ohledně zkušenosti s nelegální drogou (Prajsová, Csémy a kol., 2008). Jakoby 

byl drogově závislý kromě své závislostní poruchy duševně zdráv. Jakkoliv odvážné toto 

tvrzení je, uvažují o něm také Leeds a Morgenstern (In Rotgers et al., 1999, s. 66), když 
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uvádí, že užívání drog se vyskytuje společně s širokou paletou ostatních poruch, včetně 

poruch osobnosti, bipolárních poruch, schizofrenie a úzkostných poruch, ale i samostatně 

bez prokázání jiné patologie. K podobným výsledkům dospěl také Numan (2004, cit. dle 

Jeřábek in Nevšímal, 2007, s. 24), který 800 kuřáků khatu vyšetřil pomocí dotazníku SCL-

9057 a došel k závěru, že nejsou nositeli žádné signifikantní patologie. Nález vysvětluje 

tím, že khat se v Jemenu kouří běžně. O normalizaci drogového fenoménu, která tkví ve 

vyrovnání problémů, k nimž dochází ve spojení s nezákonnými drogami, s problémy 

působenými drogami legálními, usiluje také tzv. model kulturní integrace. Ten je jedním ze 

čtyř modelů protidrogové politiky. Tezi o trvalé a nevyléčitelné poruše zčásti neguje i 

dominující bio-psycho-sociální model závislosti svým přesvědčením, že člověk může 

vlastní závislosti přerůst, stát se zdravým člověkem, nikoliv pouze abstinujícím 

toxikomanem. Syndrom závislosti jako behaviorální entita, která je na počátku faktickým 

důvodem pro léčbu, je zatlačen do pozadí také v rámci přístupu terapeutických komunit. 

Problém léčby se netýká drogy, ale osoby a jejích rozhodnutí, která činí na základě hodnot. 

 

 

Na základě výsledků empirického výzkumu jakoby se ukazovalo nejen to, že 

drogová závislost není sociální deviace, která v sobě zahrnuje rysy agresivity a morálního 

selhání, ale zpochybněno je i pojetí drogové závislosti jako nemoci. Tento aspekt 

podporuje známý výzkum Davida a Rosenhana (1973)58, v němž bylo ukázáno, že duševní 

zdraví je velmi relativní kategorie. Udělení nálepky ve smyslu zařazení do diagnostické 

kategorie navíc může působit jako sebenaplňující proroctví. Toto tvrzení může podložit i 

etiketizační teorie, ke které se klaní někteří sociologové při zkoumání sociální patologie. 

Zastánci tohoto směru nevnímají deviaci jako soubor charakteristických rysů jednotlivců či 

skupin, ale jako proces interakce mezi tzv. deviantní a nedeviantní částí populace. I přes 

tento radikální způsob argumentace, který je pro adiktologii v porovnání s ostatními 

akademickými obory únosnější, ale psychiku uživatelů drog považuji za specificky 

vulnerabilní . Dokládají to i výsledky našeho výzkumu, kde je úroveň dispozic pro 

fungování v sociálních vztazích u uživatelů drog vyhodnocena jako subnormní. Tuto 

vulnerabilitu, která nemusí nutně dosahovat parametrů patologie, shledávám jako jednu 

z možných příčin chronifikace drogového problému. Kromě toho může být pokračující 

konzumace drog výrazem individuálních hodnot.   

 

 

                                                 
57  Test SCL-90 umožňuje ověřit přítomnost většiny existujících psychických symptomů a tedy posoudit 

možnost existence psychické poruchy. 
58 Autoři požádali osm “normálních” jedinců, aby přišli do přijímacího oddělení psychiatrické léčebny a 

stěžovali, že slyší neidentifikovatelné hlasy. Personál s nimi provedl vstupní pohovor, ve kterém těchto 
osm lidí pravdivě vypovídali o svém životě. Na základě vstupního pohovoru byli všichni tito jedinci 
bezprostředně přijati k léčbě. 
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Zůstává otázkou, zda lze výsledky prezentovaného výzkumu interpretovat ve 

světle sociokulturních teorií. Pokud by se naše myšlenky ubíraly tímto směrem, došli 

bychom k závěru, že uživatelé drog jsou adaptovaní ve vlastní svébytné kultuře. 

Konzumace drog se však nezřídka projevuje životním stylem, který je pro většinovou 

společnost nepřijatelný. Chování uživatelů drog je nahlíženo jako maladaptivní a škodlivé. 

Důvodem nepřijetí této minority je nejen její mediální obraz, ale i drogová politika, resp. 

míra legalizace omamných a psychotropních látek. V literatuře je navíc zdůrazňován také 

význam drog jako nevědomého strachu většinové společnosti (např. Gusfield, 1963; 

Helmer, 1975) v důsledku jejich asociace se sociálními skupinami, které jsou vnímány jako 

potenciálně nebezpečné, tj. nonkonformní v měřítku dobové morálky (Zábranský, 2003, s. 

53). Uvedené argumenty svědčí pro to, že patologičnost abúzu je sociálně, kulturně a 

historicky podmíněna. Míra tolerance k odchylkám se tak v průběhu času může měnit. 

Důkazem v čase měnící se míry tolerance k odchylkám je např. sociální akceptace 

zneužívání alkoholu a tabáku, ale i tlak na změnu postoje vůči těmto legálním drogám, 

který vyvíjí současná Národní strategie protidrogové politiky59. Sociální podmíněnost 

normality je založena na předpokladu, že společnost je vázána na hodnoty střední a vyšší 

sociální vrstvy. To lze ilustrovat i na příkladu drogového problému jako takového. Jak 

uvádí Kalina (2003a, s. 15), drogy začaly být problémem až v 60. letech 20. století, kdy se 

rozšířily ze středních vrstev do vrstev nižších. Sociální aspekty sehrávají často centrální 

úlohu v definicích závislosti. Medicinalizace sociálních jevů ve smyslu jejich přiřazování 

do diagnostických kategorií je trendem posledních desetiletí a zůstává otázkou, zda je tento 

trend zdravý a prospěšný společnosti i jednotlivcům. 

 

 

Protože nechci podceňovat svojí víceletou zkušenost, kterou jsem v kontaktu 

s uživateli drog získala (konec konců se od ní odvíjel výzkumný problém jako takový), 

mohlo by být ověření toho, zda je osobnost uživatele drog patologická, nebo jestli jde 

spíše o sociální konstrukt, předmětem dalšího bádání. Podle sociálního konstrukcionismu 

jsou všechny lidské záležitosti, jako např. dítě, vnímání, já, ale i choroba vytvářené a 

zprostředkované sociálně. Kultura dodává naší mysli návod, jak vnímat a poznávat sebe 

sama, lidi, věci a okolnosti a procesy okolo sebe (Bačová, 2000, s. 78-79). Výsledky 

výzkumu by mohly být triangulovány se zjištěními učiněnými na základě hloubkového 

rozhovoru s lidmi, které jsou v každodenním kontaktu s uživateli drog a jejich pohled není 

zatížen náklonností k vyhraněnému paradigmatu (medicínskému či antipsychiatrickému 

apod.), ani osobními vztahy. Jak podotýká Pavlas, stále postrádáme ucelený pohled na 

problematiku závislostí, tak jak vychází ze zkušeností z práce s lidmi, kteří mají s 

konzumací těchto látek problémy (2001, s. 4).  

                                                 
59   Tento tlak však považuji spíše za odborný než politický, a to vzhledem ke skutečnosti, že spotřební 

daň uvalená na alkohol a tabák velmi významným dílem sytí státní pokladnu.  
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Užívání drog bychom nakonec mohli považovat za projev svobodné vůle či 

internalizovaných hodnot. Jak uvádí Kudrle (in Kalina, 2003, s. 109) Tato svobodná vůle 

se však postupem času přelévá v návyk, který rozvíjí svou funkční autonomii, svůj vlastní 

dynamismus, zákonitosti, bez ohledu na původ. Právě funkční autonomie návyku 

vysvětluje nejvíce otázku po příčině závislosti – podstatu problému vystihuje titul 

publikace: „Piji, abych zapomněl, že piji“ (Müller, 1995). Podobně heroinista bere proto, 

že je heroinista. Společenskými měřítky jsou osoby užívající drogy hodnoceny jako 

sociálně patologické či v lepším případě nemocné – nestudují a ani nepracují, s rodinou 

zpravidla neudržují vřelé styky, dobrovolně se vystavují působení negativních účinků drog, 

ve vztahu k nim nejsou schopni se kontrolovat, opakovaně páchají drobné krádeže. Snad 

s výjimkou drobných krádeží ale podobné charakteristiky může vykazovat např. 

nezaměstnaný kuřák, a to jenom díky tomu, že látka, na kterou si vypěstoval návyk je 

finančně dostupná a celospolečensky tolerovaná. Z našeho hlediska jsou problémoví a 

závislí uživatelé drog na dně a jistá část uživatelů drog, alespoň ti, kteří se rozhodnout 

podstoupit léčbu, si to myslí také. Velká část uživatelů drog ale ve svém chování stále 

pokračuje, není výjimkou, že se jejich drogová kariéra dosahuje deseti, ale i dvaceti let. 

Není tomu tak proto, že tímto stylem života prostě chtějí žít?  

 

 

V neposlední řadě v rámci interpretace výsledků výzkumu nelze opomenout, že v 

příbězích probandů svůj význam sehrávají také potenciálně aktivované obranné 

mechanismy, které během vyšetření mohou měnit jejich prožívání a chování. Vlivem 

obranných mechanismů mohou vyšetřovaní  potlačovat např. agresivní tendence nebo 

nepřiměřený sebenáhled a negativní sebepojetí. Také Kudrle uvádí, že závislý člověk si 

rozvíjí specifické obrany před studem, pocitům slabosti a pocitům bezmoci, které by mohli 

proniknout do jeho vědomí (Kudrle in Kalina, 2003, s. 108). Zhodnocení obranných 

mechanismů je možným námětem dalšího zkoumání. Za tímto účelem se zdá vhodné 

k interpretaci TAT p říběhů použít Defense Mechanism Manual (Cramer, 1991).  
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Závěr 
Diplomová práce je členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části byl 

podán výklad témat, která se vztahují k předmětu výzkumné studie. Tím je zjišťování 

specifik použití TAT u problémových a závislých uživatelů drog. Čtenáři se v teoretické 

části práci seznámili s TAT, způsobem jeho užití a jeho východisky. Získali také vhled do 

problematiky užívání drog.Úvodní kapitoly empirické části diplomové práce byly 

věnovány popisu metodologického rámce provedeného šetření. Výzkumná skupina byla 

tvořena celkem 30 problémovými či závislými uživateli drog, kontrolní skupina se 

sestávala ze stejného počtu osob bez psychiatrické symptomatologie. U výzkumné a 

kontrolní skupiny byl administrován TAT. Získaný narativní materiál jsem následně 

skórovala s použitím skórovacího systému, který je vhodný jak pro klinickou praxi, tak pro 

výzkum. Tento skórovaní systém hodnotí úroveň fungování jedince v sociálních vztazích 

pomocí osmi dimenzí, které jsou popsány v teoretické části práce. Analýza výsledků 

probíhala s použitím statistických metod. Bylo zjištěno, že problémoví a závislí uživatelé 

drog dosahují statisticky významně horších výsledků napříč všemi dimenzemi SCORS. 

Způsob, jakým se dosažené výsledky odráží v životě probandů, je uveden v kapitole 11. 

Závěr diplomové práce je věnován prezentaci výsledků a zodpovězení otázek, které byly 

v úvodu empirického výzkumu formulovány. Uvedeno je také shrnutí poznatků a diskuse.  

Na rozdíl od jiných výzkumníků, kteří pracují s cílovou skupinou uživatelů drog, 

nepovažuji za nutné vyzdvihovat nízkou úroveň spolupráce a celkovou nepřizpůsobivost 

uživatelů drog. Kontakt a pracovní alianci, kterou jsem s uživateli drog navázala, naopak 

považuji za dostatečně kvalitní. Poznatky získané prostřednictvím výzkumné studie spíše 

limituje faktor, který je souvisí s omezenou profesionální kompetencí v oblasti diagnostiky 

prováděné s pomocí TAT. Psaní diplomové práce pro mě bylo zdrojem cenných 

zkušeností. Uvědomila jsem si, že celý proces tvorby vyžaduje zodpovědný a svědomitý 

přístup. Patrný je již při plánování výzkumu, během kontaktů s potenciálními účastníky 

výzkumu, sběru dat, interpretování výsledků, ale i při výběru relevantní literatury a 

citování autorů. Díky psaní diplomové práce jsem nejen prohloubila svoje znalosti a 

překladatelské dovednosti. V neposlední řadě jsem si také osvojila badatelský způsob 

práce, díky kterému jsem nabyla pokoru a respekt vůči idejím pro obor psychologie 

přínosným, i vůči vědcům, kteří publikují výsledky své náročné práce. Uvědomuji si totiž, 

že v současném světě, který lze charakterizovat informační explozí, je nesnadné nalézt 

relevantní a ověřitelné informace. Nyní již vím, že výzvou je již samotná formulace 

výzkumného problému, protože schopnost identifikovat, co je skutečným problémem, 

jehož vyřešení se odrazí v kvalitě života člověka (pacienta, klienta) je vědeckou intuicí, 

řemeslnou dovedností i uměním. Domnívám se, že i ve vědě může nastat stav, který se 

v umění nazývá l´art pour l´art.  
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13 Příloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. let60.  

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 Self61, 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 

reprezentací, je centrální charakteristikou struktury osobnosti a zásadně ovlivňuje 

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

                                                 
60  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). 

61  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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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) 62 

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)  

 

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 

                                                 
62 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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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, 

tak i definiční nejednoznačnosti. S tímto tvrzním se ztotožňuje také Šípek (2000, s. 13), 
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který uvádí, že s konceptem mentální reprezentace světa v egopsychologii63 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 

rovnováhy hrají roli apercepce či naučená schémata percepce i struktury mentálních 

                                                 
63  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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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127 

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 endokartitidou64. 

„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 programů65 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 

                                                 
64 Zánět vnitřní srdeční blány, nejčastšji chlopně, který vzniká usídlením mikrobiální infekce.   
65 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 tromboflebitida66, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66  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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Heroin - obecná charakteristika 
Heroin (chemický název diacetylmorfin; slangové názvy např. ejč, bílý, kedra) je 

semisyntetický nelegálně užívaný opioid67, 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 smrtelnou68. 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 

                                                 
67  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. 

68  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).  
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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 kůže69, 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. 
                                                 
69  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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Přístup 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 pragmaticky70. 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). 

 

 

 

 

 
                                                 
70 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 drog71. 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.  

                                                 
71  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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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 
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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 
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