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Abstrakt:
Práce se zabývá obrannými mechanismy dětí mladšího školního věku a jejich
vývojem. Teoretická část diskutuje zejména historii a vývoj koncepce obranných
mechanismů, poskytuje přehled o diagnostických metodách, kterými je možné obranné
mechanismy u dětí zjišťovat a referuje o současném stavu výzkumu obranných mechanismů a
jejich vývoje u dětí a adolescentů. V závěru teoretické části práce jsou diskutovány koncepce
„obran“ vycházející zejména z gestalt psychoterapeutické perspektivy.
V praktické části jsou u výzkumné skupiny dětí mladšího školního věku zjišťovány
obranné mechanismy pomocí Testu pohádek a Tematicko-apercepčního testu a výsledky jsou
diskutovány jak vzhledem k věku, pohlaví či inteligenci dětí, tak i vzhledem k výsledkům
v ostatních výzkumných metodách. Porovnávány jsou zvláště možné souvislosti mezi
obrannými mechanismy založenými na psychoanalytické teorii a polaritami vztahování se či
styly kontaktu, které vycházejí z teorií současné gestalt psychoterapie a integrativní
psychoterapie. Tyto jsou zjišťovány dotazníkem na typické projevy dítěte v zátěžových a
konfliktních situacích a inventářem typických projevů chování dítěte, které vyplnili
vychovatelé dítěte.
Výsledky metod naznačují existenci jistých vzájemných souvislosti, výzkumné
metody se také vzájemně doplňují a podávají tak komplexnější pohled na osobnosti dětí
výzkumné skupiny, jejich způsoby interakce s okolím i úroveň zralosti jejich obranných
mechanismů.

Klíčová slova: obranné mechanismy, Test pohádek, Tematicko apercepční test,
Gestalt psychoterapie, děti mladšího školního věku

Abstrakt:
This thesis deals with the development of defense mechanisms in children of younger
school age. The theoretical part discusses the history and development of the concept of
defense mechanisms, provides an overview of the diagnostic methods, which are useful to
identify defense mechanisms in children and reports on the current state of research of
defense mechanisms and their development in children and adolescents. At the end of the
theoretical part, the concepts of „defense“ based mostly on gestalt psychotherapy perspective
are discussed.
In the practical part, the children of the research group of younger school age were
tested with The Fairy Tale Test and The Thematic Apperception Test. The results are
discussed with regard to age, sex, inteligence and also considering the results of other
research methods. Data based on psychoanalytical concepts are compared with results of the
questionnaire based on gestalt psychoterapy theories of contact cycle and contact styles. Two
parents (or the closest adults to the kid) evaluated their children by the questionnaire and
inventory of the typical contact styles.
The results suggest the existence of certain connections, these research methods also
complement each other and serves together as more comprehensive view of the child´s
personality, a way of its interacting with the enviroment and the level of the maturity of
defense mechanisms.

Key words: defense mechanisms, The Fairy Tale Test, The Thematic Apperception Test,
Gestalt psychotherapy, children of younger school age
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Seznam použitých zkratek:

CADS - The Comprehensive Assessment of Defense Style
CAT - Children Apperception Test
CFT – 20 – R - Culture Faire Inteligence Test - revize
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DMI -Defense Mechanisms Inventory
DMI -The Defense Mechanism Inventory
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DSM III, IV, V - Diagnostický a statistický manuál duševních
chorob 3., 4. a 5. vydání
DSQ - Defense Style Questionnaire
LSI – Life style index
TAT - Tematicko apercepční test (TAT),
TP - Test pohádek
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Úvod
Jako psycholog pracující v dětském domově se doslova každý den setkávám se
situacemi, při nichž děti využívají různé vědomé i méně uvědomované způsoby zvládání
zátěžových situací, od těch nejběžnějších, jako jsou konflikty s vrstevníky, zvládání nároků
školy a vychovatelů až po ty složité, jimiž bývají reakce na frustraci a deprivaci svých potřeb,
separaci od rodiny, rozpad rodinného systému, ztráta naděje.
Způsob vyrovnávání se s těmito životními okolnosti můžeme pozorovat jak na chování
dítěte, tak v jeho organizaci intrapsychických funkcí i somatických projevech. Ať již jde o
copingové či obranné mechanismy, mnohdy pozoruji jejich specifičnost u konkrétního dítěte,
někdy až rigiditu v uplatňovaných způsobech zvládání životních okolností. Domnívám se
rovněž, že při takovémto dlouhodobém uplatňování specifických způsobů obran, obranném
vztahování se, mohou tyto obrany do značné míry ovlivnit i hlubší osobností vlastnosti, a tak
je jejich dobrá znalost, podle mého názoru, nutností při poznávání osobnosti dítěte a jejích
psychodynamických charakteristik, jež se projevují nejen na intrapsychické rovině, ale i
v rovině interpersonální či ve vztahu k jiným aspektům reality.
V teoretické části mé diplomové práce jsem rozpracoval několik oblastí týkajících se
obranných mechanismů. Předkládám zde čtenáři zejména přehledovou studii, v níž jsem se
pokusil shrnout výzkumnou činnost pojící se k obranným mechanismům u dětí, neboť tato
není v českém jazyce doposud dostupná.
Samotné chápání obranných mechanismů je v akademické psychologické obci spojeno
s různými, nejednotnými koncepcemi rozličných psychologických směrů a i toto jsem chtěl ve
své práci nějakým způsobem zachytit a snažím se zde o jistý přesah co do koncepčního pojetí
obranných mechanismů. Ačkoliv převážná část výzkumů a teoretických východisek pochází
z psychoanalytických koncepcí, rád bych také poukázal na současný přístup Gestalt
psychoterapie a snahy některých integrativních psychoterapeutů o procesuálnější pojetí
konceptu obranného fungování našeho já.
Podstatným důvodem pro tento zdánlivý přesah je i skutečnost, že jednou z metod pro
zjišťování obranného vztahování se u dětí bude v praktické části mnou vytvořený inventář
založený na těchto teoretických východiscích.
Rovněž se ve své práci budu zabývat hlubšími psychodynamickými aspekty
obranných mechanismů, které, ačkoliv mnohdy pocházejí z klinických zkušeností autorů a
někdy jde spíše o klinické modely a hypotézy, než o prověřené psychologické poznatky,
začínají, a to i v podobě konceptu obranných mechanismů, pronikat do současných víceosých
9

diagnostických systémů, jak je tomu např. v případě DSM-IV a DSM-V. Nelze se jim však
vyhnout už z toho prostého důvodu, že k porozumění a zjišťování obranných mechanismů je
potřeba značné množství znalostí a zkušeností, neboť jde o procesy svou povahou nevědomé.
Z tohoto důvodu mi vypracování mého diplomového úkolu trvalo více jak dva roky a
rozsah mé práce také výrazněji překračuje požadované minimální požadavky na diplomovou
práci. Doufám však, že kvalita mé práce tuto její délku ospravedlní.
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1. Teoretické a terminologické vymezení práce
Tato práce bude převážně pojednávat o obranných mechanismech. Jak již jejich
samotné označení napovídá, jedná se o mechanismy bránící naše jáství před ohrožující,
nepřiměřenou zátěží a negativními prožitky s touto zátěží spojenými. Nejde však o
mechanismy jediné, v psychologii se rozlišují také tzv. copingové mechanismy, někteří autoři
užívají termín adaptivní mechanismy či procesy. Nelze někdy zcela přesně odlišit jednotlivé
způsoby reakce a adaptace na zátěž, přesto lze nalézt určité přístupy ke klasifikaci a
diferenciaci těchto procesů.
Adaptivní mechanismus je pojmem nejširším, jde o způsob, jak se člověk v průběhu
ontogeneze vyrovnává se světem. Vaillant (1992,1994, s. 44) stanovil čtyři hierarchické
úrovně adaptování se, kdy tento mechanismus:
„1. probíhá v dětství a je podobný psychotickým mechanismům, snům a dětské fantazii – často
dochází k popření vnější reality, k jejímu zkreslení či ke klamné projekci.
2. se odehrává v adolescenci a jde o nezralé mechanismy, kdy dochází ke zjitřené fantazii,
popření za pomoci fantazie, pasivně agresivnímu chování a útokům proti vlastní osobě.
3. obsahuje neurotické mechanismy běžné u mnoha lidí, jako jsou intelektualizace, izolace,
obsedantní jednání, pocity viny, racionalizace, psychosomatické příznaky, fobie, neurotická
popírání reality.
4. obsahuje zralé mechanismy běžné u zdravých dospělých, jako je potlačení pudových
impulzů a jejich sublimace, altruismus, humor a kladná očekávání do budoucnosti.“
Obranné a copingové mechanismy se koncepčně překrývají, ty druhé jsou někdy
odlišené od obran jako vědomé a záměrné, přičemž obrany chrání jedince právě před
uvědoměním hrozeb, úzkosti a konfliktů, často na úkor omezeného sebe-uvědomění, rigidity
v reagování a neadekvátní adaptace. Obecně se jedná o psychické reakce člověka na zátěžové
situace v nejširším slova smyslu (např. nepřiměřené úkoly, konfliktní situace, frustraci či
deprivaci potřeb).
Roecker (1996, s. 288) shrnuje, že „Existuje mnoho definic copingu, ale společným,
základním tématem je, že coping je dynamickým procesem, skládajícím se z kognitivních a
behaviorálních odpovědí k redukci či eliminaci stresorů a psychologického distresu. Jeden
přístup k pochopení copingových reakcí je jejich dichotomie při zaměření na problém nebo
emoce.“
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Někteří autoři ještě přidávají třetí zaměření, a to na vyhodnocování situací, podnětů či
odhad rizik.
Dalším rámcem k chápání copingu je aktivní nebo pasivní (vyhýbavý) přístup ke
stresoru, jiní autoři zase rozlišují adaptivní a maladaptivní coping. Mezi aktivní techniky se
obvykle řadí např. aktivní řešení problému změnou podmínek prostředí tak, že pak vše začne
fungovat jinak, lépe, či hledání sociální podpory nebo osvojení si relaxačních postupů a
prevence v předcházení a odolnosti vůči stresu ve formě dostatečné životosprávy. Rovněž
humor, aktivní přetvoření negativních pocitů v úsměvné a racionalizační procesy, např.
bagatelizace – znevážení nedosažených hodnot (tzv. fenomén kyselých hroznů), nebo naopak
zdůrazňování kladů v nepříjemnostech (tzv. sladké citróny) jsou aktivními technikami par
excelence.
Pokud však nejde přímo přizpůsobit prostředí tak, aby jedinec uspěl či aktivně čelil
negativním afektům, může využít i kompenzace, díky níž nalezne mnohdy náhradní
uspokojení frustrovaných potřeb. Kompenzací se mohou redukovat hlubší komplexy
méněcennosti nebo i běžné každodenní frustrace z různých oblastí života jedince.
Mezi pasivní, vyhýbavé copingové strategie zase můžeme zařadit takové reakce, jako
distancování se od problému (např. formou denního snění, prokrastinace či úniku do nemoci
či samoty).
Slovníkovou definici obranného mechanismus nalezneme např. u Hartla a Hartlové
(2010, s. 65), který uvádí k heslu ego – defenzivní mechanismus následující:
„v psychoanalytické teorii mechanismus, jímž jedinec brání své já před zraněním. Pracuje
nevědomě, s cílem zachovat celistvost a neporušenost ega před destruktivními účinky
pudových a citových hnutí, v situacích konfliktu, pocitů viny, výčitek svědomí, studu, strachu a
odporu. Patří sem reaktivní formace, introjekce, izolace, obrácení proti sobě, odčinění,
popření, projekce, regrese, sublimace, vytěsnění.“
Perry, Beck, Constantinides a Foley (in Levy a Kächele, 2012, s. 296) zase například
shrnují osobnostní funkci obranných mechanismů tak, že „obrany jsou automatické
mechanismy, které se vyrovnávají s vnitřní i vnější zátěží a konflikty. Existují částečně nebo
zcela mimo vědomí a předcházejí úzkostným signálům, které jsou chvilkovým pocitem
distresu. Každý má repertoár obran, který běžně využívá; tudíž některé obrany se objevují
jako rysy. Nicméně, ony jsou dynamické natolik, že rozličné stresory, konflikty a stavy mysli
mohou způsobovat využití různých obran. Obrany jsou pokusem o adaptaci na vnitřní i vnější
reality a jsou základem tvorby symptomů a charakterových rysů.“
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Cramer (2008) ve svém článku, v němž charakterizuje současný pohled na obranné
mechanismy na základě výzkumné činnosti v této oblasti, vymezuje tzv. sedm pilířů teorie
obranných mechanismů, které rovněž můžeme částečně chápat jako hypotézy, které jsou
výzkumně ověřované:
1. Obranné mechanismy jsou kognitivní operace, které působí mimo vědomí (resp.
nejsou uvědomované).
2. Existuje posloupnost ve vývoji obranných mechanismů.
3. Obrany jsou součástí normálního, každodenního fungování. Využívání zralých obran
bude podporovat úspěšné fungování: využívání nezralých obran bude mít vztah
k méně úspěšnému fungování.
4. Využití obranných mechanismů se bude zvyšovat ve stresových situacích.
5. Využití obran během zátěže bude snižovat uvědomování si úzkosti nebo jiných
negativních afektů.
6. Využití obran bude souviset s dalšími nevědomými a vůlí neovlivnitelnými procesy,
které jsou spojeny s emocionálním nabuzením.
7. Nadměrné využívání obran nebo užívání nezralých, věku nepřiměřených obran, je
spojeno s psychopatologií.
Musím zde rovněž zmínit i pojetí Haanové, v němž jsou naopak copingové a obranné
mechanismy jasně odděleny a jsou součástí jiných způsobů reakce na zátěž, přičemž se
autorka pokouší o jejich hierarchizaci. Haanová (podle Kramer, 2010) tak navrhuje
třístupňový model založený na třech úrovních fungování Ega, jimiž má být (a) optimální
fungování popsané copingovými strategiemi, (b) neoptimální fungování definované
obrannými mechanismy a (c) úplné selhání Ega. V tomto modelu jsou tedy coping a obrany
jasně odlišeny, přičemž coping je pojímán celkově jako mechanismus vyvolávající sekundární
procesy myšlení, umožňující jedinci záměrnou a flexibilní změnu a efektivní modifikaci
svých aktivit a zejména vyjádření vlastních afektů. Obrany jsou pak popisovány v souvislosti
s primárními myšlenkovými procesy deformujícími adekvátní vnímání reality, kdy člověk
nevyužívá volní procesy k vyrovnání se se zátěží a je rigidní v uplatňování obran. Celkově
Haanová teoreticky popsala 30 procesů (10 u každé kategorie), pro jejich ověření však až do
současnosti v podstatě neexistuje empirické potvrzení a nezaznamenal jsem ani jiné teoretické
či metodologické koncepce, které by na její práci navazovaly.
Cramer (2000) zase zdůrazňuje kromě vědomé a nevědomé komponenty mechanismů obran a
copingu i situační a dispoziční rozdíly v chápání copingu a obranných mechanismů. Coping a
13

obranné mechanismy můžeme podle ní rozlišovat na základě jejich statusu vědomých nebo
nevědomých procesů a na základě toho, zda jde o operace záměrné či nezáměrné. Někdy jsou
uváděny ještě dvě další charakteristiky k odlišení copingových a obranných mechanismů, a to
situační či dispoziční podmíněnost těchto mechanismů a také míra hierarchické organizace.
Jiným zajímavým přístupem k diferenciaci copingových a obranných mechanismů je
práce Plutchika (podle Kramerové, 2010), jenž vytvořil jiný integrativní model základních
adaptivních procesů. Podle jeho teorie jsou obrany a copingové styly odvozeny od osmi
základních emocí (strach, hněv, radost, smutek, přijetí, zhnusení, očekávání a překvapení),
přičemž tyto v konfliktu s úzkostí vyvolávající v jedinci specifický obranný postoj. Faktorová
analýza dále údajně tyto teoretické úvahy potvrdila, ale další validizační studie nebyly
doposud provedeny.
Poměrně přehledné- i když ne zcela vyčerpávající- srovnání některých copingových a
obranných mechanismů, vycházejících ze škál inventáře CPI (California Psychological
Inventory) poskytují ve svém článku Diehl, Chui, Hay, Lumley, Grühn a Labouvie-Vief
(2013). Pro zajímavost nabízím jeho drobně upravený překlad čtenáři v příloze 1.
Při pokusu o zjednodušení a zobecnění rozdílů mezi copingem a obrannými
mechanismy však lze shrnout, že copingové procesy jsou využívány vědomě, jsou záměrné,
situačně podmíněné, nejsou hierarchizovány ve své účinnosti a jsou spojeny s normálním
fungováním, kdežto obranné mechanismy jsou většinou nahlíženy jako mechanismy
nevědomé, nezáměrné, dispozičně dané, hierarchické co do svého využití a spojované
s určitými problémy (a někdy i patologií) člověka v adaptaci na zátěž v nejširším slova
smyslu.
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2. Historie a vývoj konceptu obranných mechanismů
Objevení obranných mechanismů je právem připisováno zakladateli psychoanalýzy a
mysliteli, který měl zásadní vliv na vývoj psychologie a psychoterapie ve 20. století,
Sigmundu Freudovi. Než se však budu dále zabývat vývojem pohledu jednotlivých autorů na
obranné mechanismy, neodpustím si malou terminologickou poznámku v souvislosti
s psychoanalýzou, neboť ta je pouze jedním z možných zorných úhlů pohledu na
problematiku obran a vychází ze specifické teorie self či jáství nebo ega. Tyto termíny v práci
užívám promiskue.
Přesto má teorie obranných mechanismů velký potenciál přesahu i do jiných vědních
disciplín, což zdůrazňuje např. Mentzos (2012, s. 39): „Teorie obranných mechanismů je
jednou z nejúspěšnějších a mimo psychoanalýzu nejvíce akceptovaných částí psychoanalytické
teorie“.
Mezi stěžejní premisy psychoanalytického modelu Fonagy a Target (2005, s. 19) ve své
souhrnné práci citují díla takových analytických teoretiků, jako např. Sandlera čí Joffe, řadí
zejména:
a) „Psychický determinismus – přesvědčení že kognitivní, emoční a behaviorální aspekty
patologie mají psychologické příčiny (nejde tedy jen o pouhou fyzickou kauzalitu či
biologické náhody);
b) Princip slasti a princip nelibosti – na chování lze pohlížet jako na snahu
minimalizovat psychickou bolest a maximalizovat psychickou slast a pocit
intrapsychického bezpečí;
c) Biologická povaha organismu řídí jeho psychologickou adaptaci;
d) Dynamické nevědomí, v němž se vyjadřují různé duševní síly, pomáhá určit, které
myšlenky a pocity se mohou dostat do vědomí;
e) Geneticko-vývojová teorie, podle níž lze veškeré chování chápat jako sled jednání, jež
se vyvinulo z dřívějších (dokonce i z ranějších infantilních) událostí“.
Z hlediska teorie obranných mechanismů je zde stěžejním úhlem pohledu ono genetické,
vývojové hledisko, tedy otázka, jak se jednotlivé mechanismy vyvíjí a s jakými vývojovými
fenomény jejich výskyt souvisí (viz dále). Také ještě upozorním na to, že jelikož by podrobná
charakteristika jednotlivých obranných mechanismů a jejich chápání jednotlivými autory byla
velmi zdlouhavá a pro účely této práce ne úplně podstatná, uvádím stručné charakteristiky
základních obranných mechanismů, tak jak byly postulované jejich autory v příloze 2,
přičemž se pokusím čtenáře upozornit na rozdílný význam pojetí obran, pokud k tomu dojde.
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2.1 Sigmund Freud
Vaillant (1992, s. 4) připisuje Freudovi klíčovou úlohu na doslova historickém objevu
obranných mechanismů. „Ani Aristoteles či Hippokrates, ani Schopenhauer či Shakespeare,
ani Montaigne či Janet, nepředpověděli – na rozdíl od Freuda- byť jen takové jednoduché
psychologické mechanismy, jako izolace a projekce. Během období přibližně 40let objevili
Sigmund Freud a jeho dcera Anna Freud většinu obranných mechanismů, o nichž dnes
mluvíme, a rozeznali pět jejich důležitých vlastností:
1. Obrany jsou hlavním způsobem řízení instinktů a afektů.
2. Jsou nevědomé.
3. Jsou samostatné (vzájemně nesouvisející).
4. Ačkoliv jsou často znakem významných psychiatrických syndromů, jsou obrany
dynamické a reverzibilní.
5. Mohou být adaptivní a také patologické.“
Fonagy a Target (2005) o Freudově práci na koncepci obranných mechanismů tvrdí, že
dospěl od prvotního užití pojmu obrany jako synonyma pro vytěsnění až k pozdějšímu
formulování takových obranných mechanismů, jako jsou projekce, izolace, reaktivní výtvor,
regrese a odčinění či rozštěpení ega. Tyto obrany pak považoval za „nevědomé strategie, které
slouží k tomu, aby jedince ochránily před bolestnými afekty, např. úzkostmi vinou, vznikající
skrze konflikt impulzů mezi instancemi Já a Nadjá nebo pod vnějšími tlaky ohrožující reality.
Nejdříve tedy Freud popsal obranný mechanismus vytěsnění. Jde o proces, který učiní
nepřijatelné impulzy či myšlenky nevědomými. Freud při svých teoretických úvahách
předpokládal, že vytěsnění je primární formou obrany a ostatní obrany začínají působit až
tehdy, když vytěsnění selže. Tím podnítil velmi zajímavou diskuzi nejen ve vztahu ke zdraví
či patologii jednotlivých obran, ale rovněž k jejich vývoji a transformacím. Mimochodem,
Fritz Perls zase viděl jako primární obranný mechanismus, ze kterého se vyvíjejí další obrany,
introjekci.
Vaillant (1992, s.7) ve své monografii, kde podrobně shrnuje Freudovy názory na obranné
mechanismy, píše, že „…pro Freuda byly obrany popřením, zkreslením a projekcí
psychotickými obranami. Na druhé straně kontinua byly zralými obranami sublimace,
altruismus, humor a vědomé potlačení. Mezi těmito dvěma skupinami obranných mechanismů
bylo štěpení, hypochondrie, obrácení proti vlastnímu self, fantazie, odštěpení, potlačení,
izolace, odčinění, vytěsnění a reaktivní formace – obrany, které Freud považoval za hlavní
znaky neuróz.“
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2.2 Anna Freud
Anna Freud má zcela zásadní roli ve formulování koncepce obranných mechanismů.
Její myšlenky a teoretické koncepce dodnes inspirují řadu psychologů k vědeckému ověřování
a proto se jimi zde budu zaobírat trochu obsáhleji.
Ve svém stěžejním díle „Já a obranné mechanismy“ z roku 1936 rozpracovala Anna
Freud koncept obranných mechanismů v mnohem širším pojetí, než jak tomu bylo u jejího
otce, přičemž vycházela ze svých bohatých klinických zkušeností a citovala množství
příkladů jiných obran závisejících na zdrojích úzkosti (např. z funkce superega, instinktů nebo
vnějších tlaků), které je aktivují. Anna Freud zde přemýšlí dosti striktně v intencích
strukturálních pojmů Id, Ego a Super Ego a o jejich vzájemné kauzalitě, např. Já dítěte se bojí
pudu proto, že se bojí vnějšího světa. Jeho obranu proti pudu tedy vyvolává tlak vnějšího
světa neboli reálná úzkost atd.
V úvodu své knihy vyjmenovala deset tehdy známých obranných mechanismů.
Považovala je za procesy, které má Já k dispozici proti pudům, a které také zastupují síly
vnějšího prostředí, neboť bez nich by jinak každý pud došel uspokojení. Mezi těchto deset
obranných metod zařadila vytěsnění, regresi, reaktivní výtvor, izolaci, popření události,
projekci, introjekci, obrat proti vlastní osobě, zvrat v opak a sublimaci (přesun pudového
cíle).
Zvláštní význam mezi ostatními obrannými mechanismy, stejně jako její otec,
přiznávala vytěsnění, které sice bylo podle ní teoreticky podřazeno obecnému pojmu obrany
jako jeden speciální případ mezi ostatními, přesto mělo zvláštní postavení, pokud jde o
účinnost. Anna Freud tvrdila, že vytěsnění je kvantitativně výkonnější než všechny ostatní
techniky a že dokáže zvládnout i taková pudová hnutí, proti nimž jsou ostatní pokusy o
obranu marné. Déle rovněž vytěsnění v jejím pojetí působí jednorázově, naproti tomu ostatní
mechanismy je třeba vždy znovu uvádět v činnost, jakmile se objeví nový náraz pudů.
Annu Freud zajímala rovněž např. souvztažnost obranných mechanismů a
charakterových vlastností. Znala práci Wilhelma Reicha a jeho teorii tzv. charakterového
pancíře, který byl pozorován a vyvozován ze zvláštností ve způsobu držení těla, svalové
ztuhlosti či strnulosti v určitých svalových skupinách, ale také z chování, které mělo zcela
zřetelně základ v kdysi funkčních obranách, nyní však působilo neadekvátně.
Je třeba připomenout, že všechny psychoanalytické vývojové modely jsou založeny na
názoru, že vývoj je zároveň kumulativní i epigenetický (tj. že každá vývojová fáze je
vybudována na té předchozí). Anna Freud z tohoto pohledu jako jedna z prvních předložila
ucelené vývojové hledisko na psychopatologii. Tvrdila, že psychologickou poruchu lze
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nejúčinněji zkoumat v evolučním procesu a že pro riziko patologie u jednotlivých dětí je
určující profil mezi liniemi jejich vývoje (viz níže).
Jak ovšem poznamenávají Fonagy a Target (2005, s. 85), „její teorie však byla „teorií
konfliktu“ v klasickém freudovském smyslu: dítě se při vývoji vypořádává s neslučitelností
mezi svými dvěma přáními, či situacemi, v nichž někdo, komu chce vyhovět, trvá na věcech,
které jsou pro dítě nepříjemné, případně s dalšími situacemi, kdy cítí bolest a přitom
očekávalo slast. Ve všech těchto případech se dítě musí vyrovnat s realitou a najít kompromis
mezi odlišnými přáními, potřebami, percepcemi či fyzickou a sociální realitou a objektními
vztahy.“
Anna Freud se tudíž odklonila od klasického stanoviska svého otce a psychoanalýzy té
doby, a to, že jediným subjektem analýzy je id. Tento názor jí připadal omezující a
vyzdvihovala důležitost analýzy ega. Ve své práci zdůrazňovala, že je nezbytné analyzovat
problémy vznikající z požadavků na přizpůsobení se okolnímu světu, jakož i ty, které jsou
odvozeny od imperativů id a superega. A zde hrají právě obranné mechanismy klíčovou roli,
neboť přítomnost konfliktu vytváří úzkost, což vyvolává obrany ega, a právě jejich
prostřednictvím jsou i ostatní psychické struktury snadněji rozpoznatelné. Bez přítomnosti
konfliktu se totiž jinak předpokládalo, že osobnostní struktury fungují harmonicky, a za
takových okolností může být těžké jednotlivé součásti osobnosti rozlišit.
V praxi se také Freud potýkala s nedostatkem metod k posuzování obran jak u
dospělých, tak u dětí, přičemž se vzdala u dětí práce s technikou volných asociací a
upřednostňovala práci s dětskými sny, denním sněním, fantazijní činností dítěte ve hře,
analýzu jeho obrázků apod.
Zároveň však hledala i další způsoby, týkající se především poznání dětského Já, nejen
na základě analýzy impulzů z Ono, a navrhovala např. analýzu proměn afektů dítěte, a to
nejen v analytické situaci, ale i mimo ní (pozorováním dětské hry v přirozeném prostředí
dítěte).

2.3 Pokusy o chronologii obranných mechanismů
Velmi zajímavé a inspirativní pro současné výzkumníky jsou pokusy Anny Freud o
chronologii jednotlivých obran, i když ona sama je nakonec vzdala s tím, že „chronologie je
jednou z nejtemnějších oblastí analytické teorie“ (Freud, 2006, s. 41). Nejedná se o nějakou
ucelenou teoretickou koncepci, spíše uváděla svá klinická pozorování a pokoušela se v této
oblasti o jistá zobecnění. Při přemýšlení o chronologii vývoje obranných mechanismů ega
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logicky vycházela z předpokladu, že jednotlivé obranné mechanismy se mohou objevit až
s určitou zralostí Já (vycházela ze strukturálního modelu postulovaného svým otcem), a to po
jeho diferenciaci od Id (Ono) i vnějšího světa. Uvádí např.: „Nemělo by smyslu hovořit o
vytěsnění tam, kde Já a Ono dosud vzájemně splývají“, nebo jinde „Předpokladem sublimace,
tj. přesunu pudového cíle ve směru vyšších sociálních hodnot, je uznání, nebo alespoň znalost
takových hodnot, a tedy existence Nadjá“ (Freud, 2006, s. 41).
Z pohledu jednotlivých vývojových období, která z hlediska obran popisovala, se
Anna Freud zabývala zejména obdobím puberty. Velmi citlivě a dovedně například popsala,
jak se procesy introjekce a projekce podílejí na komplexnější obraně identifikace s agresorem,
kde má kořeny tzv. pubertální askeze a intelektualizace nebo jak se projekční mechanismus
podílí na tzv. altruistickém postoupení vlastních pudových hnutí druhým lidem, čímž přispívá
k dobrým vztahům jedince s okolím a prosociálnímu jednání.
V diskusi k dalším jí jmenovaným obranám a jejich vývojové chronologii např.
uvedla: „Procesy jako regrese, obrácení v opak nebo obrácení proti vlastní osobě, které samy
probíhají výlučně pudově, jsou možná na stavu strukturální výstavby nezávislé“ (Freud, 2006,
s. 41).
Zároveň však již ve své době registrovala učení anglické analytické školy, která
některé z obranných mechanismů viděla jako odpovědné za výstavbu Já (introjekce a
projekce) a také se dostávala v souvislosti s výše popsaným teoretickým chronologickým
vývojem obran do kontrastu s vlastní klinickou zkušeností a tak můžeme v její práci
zaznamenat myšlenky o nepatologické funkci obranných mechanismů a naopak o jejich roli
v přirozeném vývoji osobnosti a jáství.
Lze shrnout, že Anna Freud svými myšlenkami přispěla významně ke vzniku a rozvoji
takových vědních oborů, jako např. vývojová psychologie a vývojová psychopatologie, které
právě vývojové hledisko výrazněji akcentují. V prvním případě na její práci navázaly např.
Melanie Klein či Margareta Mahler, které studovaly a také potvrzovaly předpoklad Freudové,
že původ některých obranných mechanismů můžeme vysledovat již do prvních měsíců života.
Závěrem této kapitoly, která se zabývala myšlenkami Anny Freud na hypotetickou
chronologii vývoje obranných mechanismů, ještě uvedu, že hlavní rozdíl dnes z výzkumného
hlediska vypadá asi tak, že zatímco dřívější studie se spíše zaměřovaly na funkci obran při
zachování vnitřní rovnováhy jedince, moderní teorie obran se na ně dívají jako na soubor
vztahových a kognitivních vzorců, které se vyvíjejí v kontextu blízkých vztahů.
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2.4 Obranné mechanismy a akademická psychologie
V podstatě okamžitě po formulování konceptu obranných mechanismů se tyto začali
ověřovat na akademické půdě v rámci různých psychologických disciplín. Výzkum se ve
třicátých letech 20. století uskutečňoval výhradně na americkém kontinentu. Byla provedena
série empirických studií obranných mechanismů. Většina těchto laboratorních studií se
zaměřovala buď na mechanismy potlačení (vytěsnění), nebo projekce. Výzkumy potlačení
byly v podstatě dvojího typu, buď jako experimenty s učením a pamětí nebo studie
percepčních obran. Obvykle tak byla u účastníků výzkumu vyvolána úzkost spojená s určitým
typem materiálu a poté badatelé sledovali vliv této úzkosti na zapomínání.
Fonagy a Target (2005, s. 60) uvádějí, že „Holmes (1974) ani Pope a Hudson (1995)
při rozsáhlém přezkoumání nenašli v těchto studiích žádné důkazy vytěsnění. Wilkinson a
Cargill (1955) však ve své klasické studii zjistili, že účastníci si mnohem hůře vybavovali
příběhy s oidipovskou tematikou než s neutrálním námětem. Kline (1981) považoval jejich
studii za přesvědčivou, stejně jako práci Levingera a Clarka (1961), která prokázala, že
oproti neutrálním slovům si účastníci hůře vybavovali slova, na něž měli silné emoční reakce.
Problematiku vytěsněných vzpomínek opět oživila debata o rozpomnění na pohlavní zneužití
(Mollon, 1998). Ačkoliv stále ještě panují kontroverze ohledně validity motivovaného
zapomínání (např. Pope a Hudson, 1995), je nyní známo, že selektivní zapomínání je
vlastností paměťového systému, a motivovaná distorze rozpomínání se stala klíčovou zásadou
psychoanalytických teorií i kognitivně behaviorálních výkladů psychopatologie“.
Jelikož měly tyto výzkumy řadu metodologických nedostatků a jejich výsledky šlo
vysvětlit i jinými jevy, např. faktorem pozornosti, délkou slov či jejich sociální
neakceptovatelností u pokusů se slovy, která měla být tabu apod., bylo potlačení jako
nevědomý obranný mechanismus označeno za neprokázaný jev a další podobné výzkumy se
v podstatě neobjevily. Výzkumníci se v podstatě nedokázaly vypořádat se situací výzkumu
neuvědomovaných a nevědomých mechanismů a tak se přirozeně vyskytly tendence nahradit
koncept obranných mechanismů koncepty jinými. Pěkně tuto situaci shrnuje ve svém článku
Vaillant (2012, s. 885) : „Snad největším problémem, jemuž čelí akademické sociální vědy, je,
že to, co je měřitelné, je také často irelevantní, a to co je vskutku relevantní často není možné
měřit. Obranné mechanismy Sigmunda Freuda jsou toho skvělým příkladem.“
V případě výzkumů projekce například také panovala spousta nejasností. Holmes
(podle Cramer, 2000), se kriticky zamýšlel nad jejich validitou a připisoval spíše výsledky
těchto výzkumů existenci fenoménu atribuce. V případě kognitivní psychologie zase byly
doklady o tom, že vzpomínky nedostupné vědomí ovlivňují vědomou paměť a plnění úkolů
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vysvětleny mechanismem primingu v souvislosti s implicitní pamětí, kdy údajně aktivací
vzpomínek mimo vědomí dochází k ovlivnění vybavování vzpomínek a k ovlivnění úsudků.
Fonagy a Target, (2005, s. 60) rovněž zmiňují v souvislosti s výzkumy obranných
mechanismů, které metodologicky využívaly fenoménu zapomínání, pokusy Becka ze
sedmdesátých let, přičemž i jeho výsledky byly kontroverzní ohledně jejich validity výzkumu
motivovaného zapomínání a uvádějí, že „je nyní známo, že selektivní zapomínání je vlastností
paměťového systému, a motivovaná distorze rozpomínání se stala klíčovou zásadou
psychoanalytických teorií kognitivně behaviorálních výkladů psychopatologie.“
V sociální psychologii lze s jistou nadsázkou hovořit o tom, že obranný mechanismus
přesunutí byl důležitý při výzkumech obětních beránků. Obranný fenomén izolace se objevil
jako redukce kognitivní disonance. Reaktivní formace je zastoupena v sebeprezentačních
zkresleních spojených s předsudky, rasismem a sexismem v podobě příliš pozitivního
chování. Aspekty popření (např. odmítnutí rozeznat důsledky vyplývající ze skutečnosti) byly
přeformulovány jako pozitivní iluze a odčinění přeznačkováno jako proti nevěcné, zavádějící
přemýšlení.
Výzkumnou situaci v

60. a 70. letech 20. století v souvislosti s obrannými

mechanismy Cramerová (2000, s. 637) shrnuje následovně: „Potlačení bylo vysvětlováno
procesy zaměření pozornosti a neodpovídáním na podněty, zatímco projekce byla
vysvětlována jako atribuce. Přesto nelze říci, že by těmito výzkumy byl vyloučen celý komplex
obranných mechanismů, neboť v laboratořích se zkoumaly vědomé psychické procesy, což jde
již z hlediska definice obranných mechanismů proti jejich podstatě. Navíc koncepce
obranného chování se dále rozvíjela v oblasti klinické praxe, především v souvislosti
s posuzováním osobnosti. Problémem zde však byl nedostatek adekvátních metod k hodnocení
osobnosti na základě uplatňovaných obranných mechanismů.“
Protože klasická psychoanalytická teorie byla v klinické praxi neudržitelná a
objevovaly se nové psychoanalytické školy a teorie self a objektních vztahů, došlo na
akademické půdě v devadesátých letech 20. století k jistému posunu v teoretickém pohledu na
obranné mechanismy a s tím též ke změně ve výzkumném přístupu k hodnocení obran.
Cramer (2000, s. 639) k tomuto procesu poznamenává: „ Zatímco Holmes věřil, že důkazy
týkající se potlačení, bylo možné lépe vysvětlit procesy zaměření pozornosti, dnešní výzkumy
pozornosti mohou naopak potvrzovat koncept obran. Bylo potvrzeno, že pozornost může být
rozdělena mezi podněty, přičemž je jeden podnět vědomě rozpoznán a druhý nikoliv; takové
rozdělení pozornosti je kognitivním procesem, který přispívá k obraně štěpením a disociaci.“
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V souvislosti s morálním vývojem pak bylo např. zjištěno, že „ adolescenti se silným
využitím obran vykazovali nižší úroveň morálního usuzování. Ještě důležitější bylo zjištění, že
využívání ranějších obran předpovídalo morální usuzování v pozdní adolescenci“ (Matsuba a
Walker podle Cramer, 2000, s 640).
V psychologii osobnosti se můžeme zase setkat s obranami v souvislosti se sebeúctou
a identitou jedince. Cramer a Block (1998) zjistili, že děti, které se prezentují v extrémně
pozitivním světle, často popírají nebo se brání proti základnímu pocitu nedokonalosti. Dále
bylo díky těmto autorkám prokázáno, že předškoláci s nízkou sebeúctou budou
pravděpodobněji využívat nezralý typ obrany popření v mladé dospělosti. Již dříve bylo také
v laboratorních výzkumech dokázáno, že experimentální ohrožení individuální identity ústí ve
zvýšené využití obranných mechanismů. Tento nárůst je větší, když ohrožená charakteristika
je centrálnější, co se týče sebepojetí (více např. viz Cramer, 1983).
Cramer (2000, s. 640 - 641) rovněž shrnuje několikeré výzkumy z oblasti obranných
mechanismů v souvislosti s genderovými rozdíly. „Dřívější studie nalezly rozdíly ve využívání
obranných mechanismů u mužů a žen. Snad ještě zajímavější byla zjištění ukazující, že muži a
ženy se silnou femininní pohlavní identitou častěji užívali typicky ženské obrany (např.
obrácení proti self), zatímco ti se silnou maskulinní identitou častěji užívali mužské obrany
(např. obrácení proti objektu). Současné výzkumy ukázaly, že konflikt pohlavních rolí souvisí
s nárůstem využívání obran (např. Mahalik, Cournoyer, DeFranc, Cherry a Napolitano,
1998). Speciálně muži s ženskou organizací osobnosti a ženy s mužskou, maskulinní
organizací osobnosti využívali více obran než ti s pohlavně souhlasnou osobnostní organizací
(Cramer, 1999; Cramer a Blatt, 1993). Navíc, ohrožení pohlavní identity zintenzivňuje využití
obran; vysokoškolští studenti, jimž byla poskytnuta falešná zpětná vazba o jejich sexuální
identitě, významně zvýšili své využití obran (Cramer, 1998). Obdobně, dvě studie u gayů
nalezly zvýšení užití obran, když byli dotázáni, aby vyprávěli příběhy k obrázkům obsahující
heterosexuální aktivity, což byla situace nekorespondující s jejich sexuální identitou (Luciano,
1999; Luciano a Brice, 1999).“
V závěru této kapitoly lze tedy vzájemný „vztah“ mezi akademickými výzkumy a
tematikou obranných mechanismů shrnout tak, že ačkoliv byl koncept obranných mechanismů
akademickou psychologií odmítnut po řadu let, současné empirické studie ukazují na obnovu
zájmu o obrany. Kognitivní psychologové např. výzkumně potvrdili existenci nevědomých
psychických procesů, jež jsou předpokladem pro obrany.
Také vývojoví, osobnostní i sociální psychologové našli důkazy pro obranné
mechanismy, které dobře vysvětlují některé psychické funkce. Z hlediska zaměření mé
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diplomové práce se v tomto textu budu podrobněji zabývat empirickými vývojovými studiemi
obranných mechanismů u dětí a adolescentů, nejprve je však podle mne nutné poskytnout
jistý přehled o kategorizaci obranných mechanismů a také o specifických metodách, které se
pokoušejí o postižení rozličných obran a jež jsou v různé míře ve výzkumných projektech
užívány.

2.5 Kategorizace obranných mechanismů
Na práce Sigmunda Freuda a Anny Freud, kteří spíše poskytli výčet jednotlivých
obran na základě svých klinických zkušeností, navázali další psychoanalytici a začali se
podrobně zabývat výčtem a kategorizací těchto obran. Z řad klinických psychologů zde mohu
jmenovat výzkumnou skupinu na klinice Anny Freud (Hampstead Clinic) pod vedením
Josepha Sandera. Nakonec zde vznikl diagnostický statistický systém známý pod názvem
Hampsteadský index obran. Fonagy a Target (2005, s. 86) k činnosti této skupiny
poznamenávají, že „…byl uznán názor, že téměř jakákoliv funkce ega může nabýt obrannou
funkci, a tudíž veškerá naděje na sepsání kompletního seznamu obranných mechanismů je
iluzorní.“
Anna Freud sice připouštěla, že každou schopnost lze použít obranně (tomuto jednání
říkala „obranná opatření“ – na rozdíl od obranných mechanismů), ale zároveň důsledně
tvrdila, že obrany lze seskupit podle vývojové zralosti, jež se odráží v jejich působení, což
však sama nikterak vědecky neprokázala. Uváděla ale v této souvislosti četná klinická
pozorování, jako například situaci, kdy je ovládání pro dítě normálně příjemnou součástí
rozvíjení schopnosti ovlivňovat své okolí, ale může se stát kompulzivním, ovládacím,
obranným způsobem, jak působit proti pocitu bezmocnosti.
Další významný pokus o jakousi kategorizaci či hierarchizaci obran a integraci
jednotlivých klinických přístupů k obranám přibližuje ve svém článku Vaillant (2012, s. 886):
„Na podzim roku 1977, při plánování DSM- III, svolal Bob Spitzer skupinu psychoanalytiků
do New Yorku, aby spolu naplánovali možnou 6. osu DSM, která by zohledňovala obrany a
copingové mechanismy. Od tohoto okamžiku několik vědců systematicky zpracovávalo
hierarchizaci a diferenciaci obranných mechanismů, mnohdy se střídavými úspěchy a
nezávisle na sobě, takže shoda mezi různými přístupy k obranným mechanismům je mnohdy i
nadále obtížná.“
Právě klasifikace obranných mechanismů George Vaillanta z roku 1976 (která doznala
následně několik drobných úprav) je patrně v zahraniční literatuře nejvíce rozšířena. Vaillant
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dělí obrany podle jejich adaptivní funkce v dospělosti na zralé, neurotické, nezralé a
psychotické.
a) Zralé obrany zahrnují copingové mechanismy, anticipaci, potlačení, altruismus,
sublimaci a humor.
b) Neurotické obrany zahrnují izolaci afektu, popření, reaktivní výtvor a přesunutí.
c) Nezralé obrany zahrnují projekci, schizoidní fantazii, hypochondrii, pasivně agresivní
chování, agování a distancování se (stažení se).
d) Psychotické obrany zahrnují bludnou projekci, psychotické popření a zkreslení.
Bližší informace o teoretickém řazení jednotlivých obranných mechanismů na základě
těchto čtyř kategorií uvádím v příloze 2, kde čtenář nalezne i bližší charakteristiku
nejběžnějších obranných mechanismů.
Mentzos (2012) ke čtyřem výše uvedeným úrovním obranných mechanismů ještě
doplňuje dva obranné procesy, které pojmenovává jako psychosociální obranu a somatizaci,
čímž otevírá prostor pro přemýšlení o obranných mechanismech nejen v rámci
intrapsychického prostoru, ale i v rámci interakcí mezi jedinci, psychodynamiky párů, malých
a větších skupin a rovněž z hlediska makrosociálních skupin a jejich vztahů. Tento přesah
tedy umožňuje zabývat se i analýzou institucí, psychologií a psychopatologií války či jinou
patologií sociálních systémů.
Velmi inspirativní mi přijde i Mentzosův pohled na somatizaci jako obranný proces. S
principem externalizace vnitřního napětí v těle využitím nabízející se „příležitosti“, tedy
vhodného reálného tělesného utrpení, se při práci s dětmi a zejména dospívajícími
v náročných životních situacích setkávám poměrně často. Rovněž různé druhy tiků, exémů či
neorganické enurézy a enkoprézy je možné považovat za symptomy externalizovaného
vnitřního napětí a demonstrují mnohdy velmi zřetelně základní mechanismus procesu
somatizace. Proces somatizace, řazený jinak v moderních psychiatrických diagnostických
systémech

mezi

somatoformní

poruchy,

je

díky

těmto

úvahám

mnohem

lépe

psychodynamicky uchopitelný.
Americká psychiatrická asociace ve svém Diagnosticko statistickém manuálu (DSM-IV,
1994) prezentuje na základě Vaillantovy hierarchizace ještě rozšířenější klasifikaci, přičemž
obrany jsou zde rozřazeny do sedmi úrovní podle jejich funkce. Následující přehled je volně
přeložen a upraven, vychází z prací Coulacoglou (2008) a Cramer (2000). Může být užitečné
se na níže uvedené úrovně obran dívat jak z hlediska fungování obran u dospělých lidí, kdy
převažující obrany svědčí o míře adaptivního či naopak patologického přizpůsobení se
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různým zátěžovým situacím a životním podmínkám obecně, tak z hlediska dětského vývoje,
kdy jsou obranné mechanismy uspořádány do vývojového kontinua, na němž se nezralé
obrany objevují dříve a zralé později.
1. Vysoce adaptivní úroveň
Tyto obrany umožňují optimální adaptaci na stresové faktory, zvyšují uspokojení a
povolují vědomou percepci pocitů, nápadů a jejich souvislostí, přičemž tvoří nejlepší
možnou rovnováhu mezi konfliktními silami (např. motivacemi). Takové mechanismy
zahrnují humor, potlačení, sublimaci, prosazování sebe sama, sebepozorování, afiliaci a
altruismus.
2. Úroveň mentální inhibice
Tyto obrany vylučují z vědomí ohrožující myšlenky, pocity, vzpomínky nebo přání. Tyto
mechanismy zahrnují přemístění, odštěpení, intelektualizaci, izolaci, potlačení a odčinění
či reaktivní formace.
3. Úroveň menšího zkreslení reality
Tyto obrany zahrnují znehodnocení, idealizaci a omnipotenci, které regulují sebeúctu.
4. Úroveň popření
Tyto

obrany drží

mimo

vědomí

stresové

faktory,

myšlenky,

impulzy nebo

neakceptovatelné pocity zodpovědnosti, a tyto jsou pak chybně atribuovány vnějším
příčinám. Patří sem zejména popření, projekce a racionalizace.
5. Úroveň velkého zkreslení reality
Tyto obrany produkují velké zkreslení nebo chybnou atribuci sebeobrazu či obrazu
druhých. Řadí se sem autistické fantazie, projektivní identifikace a štěpení.
6. Akční úroveň
Tyto obrany jsou charakterizovány užitím akce nebo stažením se tváří v tvář vnějšímu či
vnitřnímu nebezpečí. Takové mechanismy jsou agování, pasivní agrese a apatické stažení
se.
7. Úroveň obranné deregulace
Tyto obrany, zahrnující deliriozní projekci a psychotické popření či psychotické zkreslení
percepce, jež svědčí o selhání obranné regulace pod vlivem stresových faktorů. To je zde
příčinou zhroucení, které je spojeno s opětovným, mnohdy narušeným, testováním reality.
Cramerová (2000, s. 642) v souvislosti s potenciálním využitím této škály v klinické
praxi poskytuje jejím uživatelům následující poznámku: „Při využití této škály by měl klinik
zaznamenat až sedm obran, které pacient využívá, a až poté se rozhodnout o převládající
úrovni obran, které jedinec vykazuje.“
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Dalším významným přístupem ke klasifikaci obran je práce Oto Kernberga, kterou
zmiňují Fonagy a Target (2005). Kernberg přemýšlel o typických obranných mechanismech
lidí s hraniční nebo narcistickou poruchou osobnosti (obecně v podstatě rozdělil všechny
psychické poruchy podle tří skupin organizace osobnosti na psychotické, hraniční a
neurotické). Nejčastěji využívanými obranami hraničních osobností jsou podle jeho
klinických zkušeností štěpení, projektivní identifikace, primitivní projekce, introjekce a
popření. U narcistických poruch osobnosti zase častěji pozoroval devalvaci self,
omnipotenci a uzavření do sebe. Dále uváděl disociaci- štěpení - při zachování vysoce
kohezního self. U obsedantních a hysterických osobnostních poruch Kernberg zdůrazňoval
především mechanismus vytěsnění. Více prostoru psychodynamickým souvislostem těchto
obran a fungování self budu věnovat v kapitole o psychodynamice a vývojové
psychopatologii.
Ještě jiným přístupem ke kategorizaci obran je jejich přiřazení ke specifickým
hrozbám či stresorům, které aktivitu obranných mechanismů stimulují. Tak již Anna Freud
vypozorovala, že „mechanismus popření přichází obvykle na pomoc při zpracování
kastračních představ a při prožitku ztráty objektu. Altruistické postoupení pudových hnutí se
za určitých podmínek zase nejlépe hodí k překonávání narcistických zranění“ (Freud, 2006, s.
116).
Rovněž při diferenciaci obranných mechanismů popření a vytěsnění použila Anna
Freud toto hledisko, když poznamenává: „Obranné návyky Já jsou poměrně zřetelné, pokud
jsou jednotlivé metody užívány izolovaně a aplikovány jen v boji s určitým nebezpečím.
Setkáme-li se s popřením, jde o vnější nebezpečí. Dochází-li k vytěsnění, znamená to, že Já
zápasí s pudovými podněty. Zábrana a omezení Já jsou si však na pohled velmi podobné, a
tehdy už jsme si méně jisti, zda tu jde o vnější boj, nebo vnitřní“ a dále… „Vytěsnění vykonává
pro odstranění příchozích impulzů z Ono totéž, co dokáže popření pro odstranění podnětů
z vnějšího světa. Reaktivní výtvor je pojistkou proti návratu vytěsněných obsahů z nitra,
zatímco fantazijní protiklad zajišťuje popření proti otřesům přicházejícím z vnějšího světa.
Zábrana vůči pudovému hnutí odpovídá omezení Já, které se chce vyhnout nelibosti zvnějšku.
Intelektualizace pudových procesů je obranou proti nebezpečím z nitra, podobně jako je
všudypřítomná bdělost Já ochranou proti nebezpečím přicházejícím z vnějšího světa.“
(Freud, 2006, 116).
Ještě konkrétnější je ve své monografii Coulacoglou (2008), která shrnuje některé své
zkušenosti z práce s dětmi s akcentem k obranným mechanismům a jejich „spouštěčům“
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v podobě agrese, narcistických přání, pocitů strachu a úzkosti či např. sexuálních přání.
Stručně lze její pozorování zobecnit tak, že proti agresi se u dětí objevují obranné
mechanismy typu přemístění, reaktivní výtvory, negace, odčinění, popření, projektivní
identifikace, agrese obrácená dovnitř a racionalizace. Narcistické touhy nebo nízké
sebehodnocení vyvolávají obrany typu negace, odčinění a kompenzace. Před pocity jako
úzkost, strach a deprese chrání dětské já často odčinění, popření, negace, obrácení a
potlačení. Obrany jako potlačení či regrese jsou rovněž údajně účinné proti sexuálnímu
zájmu a přáním. V objektních vztazích, zejména ve vztahu k matce, která je vnímána jako
zavrhující, zanedbávající, krutá či zneužívající, pak často děti uplatňují mechanismy
rozštěpení či popření.
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3. Diagnostické metody obranných mechanismů
Posuzovací metody obranných mechanismů můžeme rozdělit na sebeposuzovací škály
a dotazníky, projektivní techniky a klinické metody. V následujícím textu stručně
charakterizuji ty nejvýznamnější z nich, neboť takto kompletní souhrn není doposud v české
literatuře k dispozici.

3.1 Sebeposuzovací metody
Patrně nejznámější sebeposuzovací metodou z hlediska obranných mechanismů je
Defense Mechanisms Inventory (DMI) autorů Glesera a Ihillevich z roku 1969, který je
založen na předpokladu, že obranné mechanismy řeší konflikty mezi vnitřní a vnější realitou
užitím jedné z následujících metod: útok, zkreslení (překroucení reality), nebo selektivního
neuvědomování si aspektů buď vnitřního či vnějšího světa.
DMI se skládá z deseti příběhů, které popisují situace, u nichž se předpokládá, že
referují typické konfliktní situace, se kterými mají zkušenost téměř všichni lidé, jako např.
soutěžení, vztah s autoritou, touha po nezávislost či vlastní sexuální identita. Normalizace
proběhla u adolescentů, dospělých, VŠ studentů a různých skupin psychiatrických pacientů.
Také LSI – Life style index autorů Conteho a Plutchika se pokouší poskytnout
teoretický rámec posuzování obranných mechanismů. Index představuje komplexní model
obranných mechanismů a specifikuje jejich vztah k afektivnímu prožívání, poruchám
osobnosti a sobě navzájem.
LSI nabízí skóry pro osm obranných mechanismů: kompenzace (zahrnující
identifikaci a fantazijní produkci), popření, přesunutí, intelektualizace (zahrnující sublimaci,
odčinění a racionalizaci)), projekce, reaktivní výtvory, regrese (zahrnující přehrávání) a
potlačení (zahrnující izolaci a introjekci). Normy jsou udávány v T- skórech a percentilech.
Originální verze Defense Style Questionnaire (DSQ) obsahoval 97 položek. Později
byl zredukován na 81 položek a faktorovou analýzou dospěli jeho autoři Bond a Vaillant ke
čtyřem obranným stylům. Čtyřmi faktory zde jsou tzv. maladaptivní vzorce chování,
deformované obrany, obrany sebeobětování a adaptivní obrany.

3.2 Klinické metod: klinický rozhovor, klinické škály, pozorování dětské hry
Nejstarší škálou, jež se snažila zaznamenat obranné chování člověka je Škála profilů
ega autorů Serada, Grinspoona, Frienberga již z roku 1973. Podle Coulacoglou (2008) se
skládala ze 45 položek, které souhrnně skórovaly 9 obran, které tito klinici popsali na základě
svých pozorování.
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Vaillantova Metoda klinických medailonků (souhrnně Vaillant, 1992) je přehledem
osmnácti obranných mechanismů získaných z medailonků o životě pacientů vytvořených na
základě rozhovoru s nimi. Ve výzkumu zaměřeném na poruchy osobnosti u pacientů Vaillant
tvrdí, že až 66 procent mužů s diagnózou poruchy osobnosti využívalo nezralé obrany,
přičemž v kontrolní skupině byly tyto mechanismy zastoupeny jen z 10%. Naopak, užití
zralých obran jako je sublimace, humor a potlačení podle Vaillanta negativně korelovalo
s přítomností diagnózy poruchy osobnosti.
The Defense Mechanisms Rating Scales (DMRS – Perry, 2013) identifikuje užívání
dvaceti sedmi obran. Každá z těchto obran je jasně definovaná, je popsána její intrapsychická
funkce, seznam jí nejbližších obran a způsob, jak je od sebe diferencovat a ohodnotit na
tříbodové škále, která vychází z kvalitativního pozorování toho, zda subjekt nevyužívá,
pravděpodobně užívá či určitě využívá obranné mechanismy.
Komplexní posouzení obranných stylů (The Comprehensive Assessment of Defense
Style- CADS; Laora, Wolmera a Cicchetti, 2001) je patnácti položkovou pozorovací zprávou,
která hodnotí dětské využití obranného chování. Z tohoto posouzení bylo vygenerováno 28
obran, které následně faktorovou analýzou poskytly 3 faktory. Definicí prvního faktoru je
orientace na druhé (např. projekce); definicí druhého je orientace na sebe (např. reaktivní
výtvor) a definicí třetího je zralá obrana (např. humor).
Coulacoglou (2008) ve své monografii rovněž zmiňuje dvě škály vzniklé v 80. letech.
Ego-Defense Scale je podle ní založena na hodnocení polostrukturovaných rozhovorů,
přičemž posuzovanými obranami jsou kompenzace, popření, přesunutí, intelektualizace,
introjekce, projekce, reaktivní výtvory, regrese, potlačení, sublimace a odčinění. Obrany jsou
hodnoceny z hlediska frekvence jejich využívání na tříbodové škále.
The Adolescent Ego Defense Mechanism Ratings hodnotila středoškoláky
dle přepisů nestrukturovaných rozhovorů a údajně postihovala až 12 obranných mechanismů.
Obranné mechanismy mohou být dobře pozorovatelné v dětské hře. Tuto premisu
využívají některé terapeutické přístupy a pracují s hrajícím si dítětem jak diagnosticky, tak
terapeuticky. Podle Benvenisteho (2005, s. 4), „hry jako „na babu“ nebo „na lupiče a
četníky“ jsou založeny na obranných operacích projekce a identifikace se zlým objektem. Tyto
hry poskytují prostor pro oidipskou rivalitu a možnost identifikace s agresorem, přičemž
pasivní forma se mění v aktivní.“ Rovněž různé rolové hry s využitím převleků poskytují
značný potenciál k pozorování obranných mechanismů dětí.
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Historicky můžeme pozorování dětské hry v souvislosti s obranami rovněž spojit se
jmény Sigmunda a Anny Freud. Sigmund Freud sledoval např. hru svého 18ti měsíčního
vnuka, v níž popsal mechanismy vyrovnání se tohoto chlapce s odloučením od své matky, kdy
se pasivní pozice dítěte v situaci odloučení od matky obrátila v aktivní odehrání této situace
ve hře, druhou Freudovou interpretací pak bylo, že hra dítěti sloužila jako prostředek pomsty
matce, za to, že jej opustila, prostředek k odreagování zlosti.
Anna Freud zase např. zdůraznila význam dětské hry následovně: „… pokud analyzujeme
přerušení hry, objevujeme, že reprezentuje míru obrany na straně ega srovnatelnou
s odporem při volných asociacích“ (Freud, 2006, s. 32). Možná byla v tomto postoji
inspirována pojetím anglické analytické školy, která rovněž připodobňovala techniku volného
proudění nápadů nerušenému toku herního jednání dítěte a analýza hry měla představovat
obdobný proces, jako zkoumání jáského odporu u volného asociování.
Rovněž Erik H. Erikson (2002) považoval narušení dětské hry při své klinické práci
s dětmi z hlediska rozvoje psychopatologie za velmi významné. Pozoroval přitom dva typické
průběhy této neschopnosti, a to buď náhlou a celkovou nebo difuzní a pomalu se šířící
neschopnost hry.
Neschopnost hrát Erikson spojoval s několika specifickými obranami, jako třeba vědomým
potlačením (supresí), omezením ega, potlačením (vytěsněním). Dalšími mechanismy, které u
takto postižených dětí zaznamenal, byly sublimace a přesunutí a převrácení pasivního
v aktivní, agování a odčinění.
Lili Peller (podle Benvenisteho, 2005, s. 4) ve své práci poskytla nástroj k rozpoznávání
obranného mechanismu regrese („Regrese nemusí být viděna pouze v objevení se infantilních
dětských témat ve hře, ale také v jakémsi posunu celého způsobu hry k ranějším formám hry
konkrétního dítěte“) a rovněž depresivní symptomatologie v souvislosti s hrou („ Depresivní
témata hry ukazují na obrácení proti vlastnímu self a mohou obsahovat destruktivní scény,
házení hraček a chybění imaginativní, fantazijní hry.“)
Benveniste (2005) ve svém článku zmiňuje rovněž několik oblíbených dětských her a
typických obranných strategií, které jsou jejich pomocí mobilizovány. Například
v kojeneckých a batolecích hrách typu schovávání a objevování objektů, mizení a následného
bafání na dítě či schovávání a následného aktivního hledání věcí dítětem, se dítě může
v přenesené formě učit jisté emocionální stálosti objektu a učit se čelit úzkosti spojené
s ničením a opravou věcí, ztrátou a návratem objektu. Hry jako „Na honěnou“, „Na policisty a
zloděje“ a podobné obsahují podobné komponenty, navíc někdy mohou obsahovat
mechanismy typu projekce či identifikace se zlým objektem.
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Další hry typu dobývání nějakého území, např. kopce či cesty mohou poskytovat
identifikaci s agresorem nebo obrácení pasivního v aktivní. Převlékací hry zase jasně
využívají mechanismu identifikace. Mnohdy můžeme u dětí sledovat až zběsilé prožívání a
reagování při herních situacích, když před někým utíkají či někoho honí, situace, kdy hra
přeroste v přímou agresi či reálné prožívání strachu či smutku. Osobně rád pracuji
s dramatizací klasických pohádkových příběhů, nejčastěji „O perníkové chaloupce“ a
„Červená Karkulka“. Tyto hry děti předškolního věku milují, rádi si je přehrávají opakovaně a
identifikují se skrze hraní rolí s různými postavami, potažmo s různými aspekty příběhu.
Nepochybuji o tom, že takové hry mají mnohdy abreaktivní či katarktický efekt a mohou při
odpovídajícím vedení mít psychoterapeutický účinek.
Benveniste (2005) rovněž uvádí, že tvořivé, kreativní hry, jako třeba stavění hradů
z písku, malování či modelování poskytují možnost pozorovat regresi ve službách ega,
sublimaci a využití fantazie, stejně tak jako hraní s panenkami, domečkem či na doktora, zde
navíc ještě obrat pasivního v aktivní. Ve sbírání známek, odznaků, motýlů, karet či čehokoliv
jiného pak zase můžeme někdy vidět obranné strategie připomínající intelektualizaci,
přesunutí, obrácení pasivního v aktivní, identifikaci aj.

3.3 Projektivní techniky
Obranné mechanismy byly zjišťovány množstvím projektivních technik. Zaměřím se
zde stručně na metody The Defense Mechanism Inventory a Rorschachovu metodu, obsáhleji
poté na metodiku zjišťování obranných mechanismů na základě výpovědí k Murryho
Tematicko - apercepčnímu testu (TAT), a k Testu pohádek (TP) Cariny Coulacoglou, jež
budu jako metody využívat v praktické části své diplomové práce a u nichž lze zkoumat
obranné mechanismy systematicky a konsistentně. V závěru této kapitoly pak rovněž zmíním
možnosti zjišťování obranných mechanismů z dětské kresby.
The

Defense

Mechanism

Inventory

(DMI)

je

přístupem

kombinujícím

psychometrické výhody dotazníku s klinickou citlivostí projektivního vyprávění příběhů. Juni
(1998, s. 313) ho charakterizuje jako „klinický diagnostický nástroj, jež si v 90. letech 20.
století získal převahu v psychologické literatuře o obranných mechanismech.“
Tato metoda, jejímiž autory jsou Ihilevich a Gleser (1991) se skládá z 10 příběhů,
v nichž se můžeme setkat s rozličnými konfliktními situacemi. Na konci každého příběhu je
pak subjekt požádán, aby vybral pro něj nejvíce charakteristickou reakci. Každá z pěti
možností na výběr zastupuje jednu z kategorií obranné reakce. Patří sem obrácení proti
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objektu, přičemž se v pravém slova smyslu nejedná o obranný mechanismus, někdy bychom
spíše řekli, že jde o reakci vyplývající ze selhání obranného fungování. Důvodem obrácení
proti objektu může být zakrývání bolestných pocitů – např. ponížení či viny. Tato kategorie
také údajně dobře rozlišuje mezi muži a ženami v řešení konfliktních situací. Dalšími čtyřmi
obrannými mechanismy jsou zde pak obrácení proti self, zvrat (očekávaná negativní reakce
vyplývající z konfliktu je negována či obrácena – patří sem takové obrany jako popření a
potlačení), projekce a tzv. principalizace (zahrnující racionalizaci, izolaci a intelektualizaci).
Coulacoglou (2008) hovoří v souvislosti s Rorschachovou metodou o existenci tří
obecných strategií pro posuzování obran. První se opírá o formální Rorschachovo skórování,
druhá o tematické interpretace obsahu odpovědí a třetí je kombinací prvních dvou.
Rorschachovy obranné škály měří patnáct obran rozsahem od psychotických přes hraniční až
po neurotické obrany, je specifikováno šest až čtrnáct projevů jednotlivých obran,
vycházejících primárně z verbálních výpovědí probadů.

3.3.1 TAT
The Defense Mechanism Manual (DMM), jehož autorkou je Phebe Cramer (1991),
poskytuje metodu pro kódování tří obran (popření, projekce a identifikace, které se objevují
v příbězích vytvořených na základě TAT a CAT (Children Apperception Test) karet.
Specifická kritéria byla vyvinuta pro karty 3,5 a 10 u CAT a pro karty 1, 2, 3BM, 3GF, 4,
5, 6BM, 7BM, 7GF, 8BM, 8GF, 10, 12F, 12MF, 13G, 13MF, 14, 15, 17BM, 18GF a 20 u
TAT. Obrana je skórována pokaždé, když se objeví v jednotlivém příběhu a celkové skóre je
pak součtem všech obran v jednotlivých příbězích. Dostaneme tedy celkové skóre popření,
celkové skóre u projekce a také u identifikace.
Skórování každé z obran je založeno na sedmi jejích kategoriích tak, aby bylo možné
co nejlépe reflektovat různé aspekty jednotlivých obran. Cramer (2009, s. 2) uvádí: „Každá
kategorie by měla být skórována tak často, jak jen to je možné, s výjimkou přímého opakování
v příběhu; v případech opakování se je kategorie skórována pouze jednou.“
V následujícím textu ve stručnosti popíši jednotlivé kategorie u obran popření,
projekce i identifikace, jak je uvádí Cramer (např. 1991, 2009).
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Popření
1. Vynechání (opomenutí) hlavních postav nebo objektů
2. Chybná percepce (např. záměna děvčete za chlapce)
3. Obrácení, zvrat ve výpovědi (např. „Byl úplně veliký, ale pak se najednou zmenšil“)
4. Vyjádření negace (např. výpověď „Ačkoliv byl velmi vysoko, nikdy nespadl dolů“)
5. Popření reality (např. „Vše to bylo jenom jako“ nebo „To on jen předstírá“)
6. Přílišné maximalizování pozitivního nebo minimalizace negativního (např. „je to
úplně to nejkrásnější na světě“)
7. Neočekávané dobro, optimismus, pozitivita či jemnost („Byl to vrah, ale pak se
rozhodnul zachraňovat lidi“)
Projekce
1. Připisování nepřátelských pocitů nebo záměrů či jiných normálně neobvyklých pocitů
či záměrů postavám příběhu („Možná je naštvaný“ – přičemž nedokáže vysvětlit proč)
2. Doplňování hrozivých (zlověstných) lidí, zvířat, objektů nebo kvalit (např. „To je
velmi nebezpečná hračka“)
3. Magické nebo autistické myšlení (např. „Tyto pušky se omlouvají a litují svých
výstřelů“)
4. Zájem o ochranu před vnějšími hrozbami (např. „On se tam schovává, protože ho
mohou unést“)
5. Obavy ze smrti, zranění či napadení (např. „Vypadá to, jako by jeho otec právě
zemřel“)
6. Témata pronásledování, uvěznění a útěku (např. „Je uvězněn v jeskyni, ale pak se
dostane ven“)
7. Bizarní příběhy a témata (Např. „Tohle je pila… on přeřezal svůj stůl na půl“)
Identifikace
1. Napodobování dovedností (např. „Možná, kdybych dokázal být tak dobrý ve fotbale,
jako můj táta“)
2. Napodobování osobnostních charakteristik, kvalit či postojů (např. „Snaží se být tak
užitečný, jako Matka Tereza“)
3. Usměrňování (regulování) motivů či chování (např. „Musel za trest klečet na hrachu,
protože rozbil lustr“)
4. Sebeúcta skrze náklonnost s druhými lidmi (např. „Cítí se dobře, protože má dobrého
přítele“)
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5. Výpovědi o činnosti, např. práci v souvislosti s nedostatkem uspokojení z ní (např.
„Cvičil a cvičil na ty housle celý svůj život“)
6. Diferenciace v rolích, specifických rolích dospělých, např. v povoláních typu „učitel“,
„dělník“, „voják“, „kněz“ apod.
7. Moralizování (např. „Řekla pravdu, protože poctivost se vyplácí“)
3.3.2 Test pohádek (TP)
Test pohádek je projektivním testem řecké autorky Cariny Coulacoglou. Skládá se z 21
kartiček (obrázků), celkem sedmi sad po třech obrázcích. Prvních pět sad vyobrazuje
následující pohádkové postavy:

Červené Karkulky, Vlky, Trpaslíky, Ježibaby a Obry,

přičemž každá postava je nakreslena ve třech obměnách s cílem pokusit se podat vždy trochu
jinou verzi charakteru pohádkové postavy. Poslední dvě sady pak vyobrazují tři scény z
pohádek o Červené karkulce a Sněhurce.
Examinátor vede s dítětem (6-12 let) rozhovor na základě předem stanovených otázek
s cílem co nejlepšího pochopení motivu myšlení, cítění a jednání jednotlivých pohádkových
postav. Většina obran se objevuje v odpovědích na otázku „Co si každý z nich myslí a jak se
cítí?“a ve výpovědích po instrukci „Popište, co se v každé scéně odehrává“. Negace je
obvykle vyjádřena ve výpovědích na otázku „Koho se nejvíce bojíš? …a „proč?“ Občas je
možné obrany pozorovat i v odpovědích na otázky „Co může taková čarodějnice (nebo obr)
udělat?“ a „Pojmenuj čarodějnice (obry).“
Všechny sady testu byly navrženy tak, aby simulovaly různé potenciální konflikty,
které mohou vyvolat v dítěti mnohé reakce a obrany. Tak např. v obrázcích Červené Karkulky
můžeme nalézt potenciální konflikt mezi autonomií dítěte a podřízeností vůči autoritě, dále
mohou být nastoleny otázky ohledně sebepojetí, sexuálních pocitů, separační úzkosti,
způsobů, jak se vypořádat s nebezpečím. Postava vlka může navozovat konflikt mezi
kontrolou a uvolněním vlastních impulzů, dominancí a submisí či orálními potřebami. Postava
trpaslíka může navozovat strach z potenciálního ohrožení či nejistoty, kontaktovat dítě s jeho
afektivními potřebami či mechanismy zvládání nebezpečí, rovněž sebepojetí je zde v případě
identifikace dítěte s trpaslíkem ve hře. Karty Ježibaby velmi často v závislosti na známém
Sněhurčině pohádkovém příběhu nastolují otázky na vztah k matce. Mohou být aktivovány
narcistické pocity, oblasti sourozenecké rivality, oidipovských pocitů, superega, agrese,
dominance a submise či sebepojetí. Karty obrů mohou představovat téma agresivity, aktivovat
orální potřeby či téma sebepojetí dítěte v případě identifikace. Děti zde někdy projikují své
sexuální pocity či hovoří občas i o vztahu otec – dítě. Scény z pohádky o Červené Karkulce
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mohou aktivovat u dítěte jeho obraz matky, přísné superego, konflikt mezi potěšením a
morálním omezením, separační úzkost či depresivní pocity. Scény ze Sněhurky pak mohou
vyvolávat reakce k vztahovým aspektům mezi mužem a ženou nebo otcem a dítětem. Rovněž
témata jako separační úzkost, konflikt mezi autonomií a poddajností, konflikt mezi osobním
zráním a setrváním ve stadiu dítěte se zde někdy objeví.
3.3.3 Rozpoznávání obran v dětské kresbě
Podobně jako u jakýchkoliv jiných symbolických projevů psychických funkcí musím i
v souvislosti s diskuzí o rozpoznávání obran v dětské kresbě varovat před jednoduchými
kuchařkami, kde se můžeme dočíst, že „toto se rovná tamto“. Také není cílem této kapitoly
prezentovat nějaký dekódovací nástroj k rozeznávání obranných mechanismů, jako spíše
nabídnout některá obecná pozorování shromážděná klinickou praxí.
Pokud se podíváme na samotný proces kreslení, pak odmítnutí kreslit může odrážet
strach z nekontrolovatelnosti impulzů, které jsou doposud chráněny potlačením či vyhýbáním
se – vědomými způsoby toho, jak nebýt v kontaktu s něčím, co se nám snaží do vědomí
dostat, tedy jak si neuvědomovat. Jak uvádí Benveniste (2005), mnohdy je odmítání kreslit
zrozeno z úzkosti superega klienta, který pod jejím vlivem často projikuje na terapeuta.
V kresbě toto můžeme rozpoznat v omezení obsahů kresby a opakování forem i témat kresby.
Toto sebeomezení můžeme také někdy zaznamenat v preferenci kresby pouze perem či pouze
tužkou, namísto barevných pastelek, fixy či barvami, prostě plným barevným spektrem.
V souvislosti se stereotypií v kresbě je důležitá poznámka Benvenisteho (2005, s. 7),
že „zatímco omezení ega může být rozpoznáno v extrémně rigidním opakování forem, barev,
umístění, stylu a témat, více flexibilní opakování forem a témat se opakovaně objevuje v téměř
každé sérii kreseb vytvořených jedním dítětem v psychoterapii. Pokud se formy a témata
opakují s jistou flexibilitou, pak jednoduše značí projevy nutkání k opakování a snad rovněž
dobrý terapeutický proces.“
Rovněž časté malování podle šablon nebo záliba v detailech, důkladné vykreslování
pouze určitých částí obrázku, může značit omezení ega ve smyslu vyhnutí se negativním
emocím a impulzům plynoucím z nepříjemných vnějších nároků na vlastní já. Podobně se
v kresbě může ukazovat obranný mechanismus intelektualizace, manifestující se v preferenci
miniaturních detailů stejně tak jako v znázorňování map, grafů, neobrazových vzorců nebo
abstraktních representací.
Benveniste (2005, s. 8) k tématu dále uvádí, že „Ztvárnění objektů umístěných ve
středu stránky bez pozadí ukazuje na stav bytí bez časového, prostorového a sociálního
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rámce. Pokud jsou narcismus, intelektualizace, izolace a abstrakce intenzivnější, vidíme
centrálně umístěné abstraktní obrázky a nákresy, některé z nich mají filosofický, politický
nebo kosmický, vědomě deklarovaný, význam.“
Rovněž izolace jako obranný mechanismus může být vyjádřena v odmítnutí kreslit,
v obtížích kresbu začít, ve spolehlivě rozeznatelném třesu tužky před tím, než se konečně
dotkne papíru a v lehké či přerušované lince kresby. Také se může odrážet v izolovaném nebo
centrálním umístění osob, objektů nebo abstrakcí. U dospělých osob, ale i u některých dětí
můžeme zase v souvislosti s absencí jakýchkoliv lidských nebo zvířecích forem a v preferenci
robotických postav nebo abstraktních obrazcích hovořit o symptomatologii depersonalizace.
„Štěpení je někdy představováno ve skutečném rozdělení obrazu se dvěma zřetelně
oddělenými stranami obrazu, takové obrazy ale také mohou znázorňovat velkou šíři vnitřních
konfliktů, v nichž ve skutečnosti není štěpení, jako mechanismus vyrovnávání se s nimi,
zastoupeno. Štěpení je pak spíše vyjádřeno v obrázcích, kde je vše pouze dobré nebo vše
špatné, kde nemůžeme samotné rozštěpení zaznamenat“ (Benveniste 2005, s. 9).
Racionalizaci můžeme v kresbách vysledovat tam, kde je přílišná snaha o realističnost
kreseb a ve snahách o neustálé opravování „nedostatků“ kreseb tak, aby to konečně bylo
správně. Také mechanismus odčinění můžeme vysledovat v opravných snahách dětí a
v častém gumování, tato snaha pak často rovněž končí vyhozením kresby do koše pro jejich
přílišnou pravdivost – příliš jasně vyjadřují to, co mělo zůstat skryto a toto uvědomění dítě
řeší velmi rázně. Podobně vytěsnění můžeme v kresbě pozorovat na využívání čistě
realistických témat, konvenčních obsahů, ve stylizaci a kopírování kreseb ostatních dětí.
Benveniste (2005) ze svých zkušeností vnímá souvislost s vytěsněním v takových
projevech dětí, zejména dívek, které se při běžných zobrazeních nikdy nezdají unavené
z ustavičného stylizovaného kreslení lidí, domů, květin a usměvavých obličejů. Chlapci, kteří
jsou podobně uchváceni - opět velmi stylizovanou- kresbou letadel, aut a motorek rovněž
podle Benvenisteho (2005) pravděpodobně v rámci své stylizace vytěsňují.
„Popření může být v kresbě vyjádřeno podobně jako potlačení (vytěsnění), ale také
může být vyjádřeno minimalizací, absencí figur či grafických hranic, které efektivně omezují
ohrožení postav v kresbách.“ (Benveniste, 2005, s. 11).
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4. Empirické studie vývoje obranných mechanismů
Vědci se začali na vývoj obranných mechanismů více zaměřovat 70. letech 20. století.
Obecně mohu shrnout, že existují dva rozdílné přístupy ke studiu chronologického vývoje
obranných mechanismů. Tzv. horizontální přístup zkoumá výskyt obranných mechanismů ve
vztahu k věku nebo stádiím psychosexuálního vývoje, a ten vertikální navrhuje hierarchii
obranných mechanismů v závislosti na stupni jejich komplexnosti nebo zkreslení reality, na
kterou působí.
Jedním z prvních výzkumů obranných mechanismů z vývojového hlediska, vztažený
navíc k úrovni kognitivního vývoje a porozumění obranným mechanismům, byl výzkum
Chandlera, Pagetové a Kochové (1978). Jejich studie naznačila, že děti v předoperační fázi
vývoje myšlení v důsledku nedostatku kognitivních schopností selhávají v porozumění
obranným mechanismům jakéhokoliv druhu, zatímco ty ve stádiu konkrétních operací obecně
rozumí obranám obsahujícím obrácené a reciproční operace. Pouze jedinci ve stádiu
formálních operací jsou pak schopni rozeznat obrany zahrnující operace druhého řádu,
zahrnující operace s operacemi. Konkrétně pak autoři hovoří o tom, že děti ve stádiu
konkrétních operací lépe rozeznávají takové obrany, které jsou spojené s přímou negací
neakceptovatelných pocitů, jako jsou potlačení a popření, než takové, jež jsou
komplikovanější a přeměňují nepřípustné afekty nebo cíle těchto afektů jejich nahrazením
(např. mechanismy vytěsnění, racionalizace, obrácení proti vlastnímu self, reaktivní formace).
Děti ve stádiu formálních operací byly schopny dobře rozeznat obrany zahrnující výroky
druhého řádu (např. projekce a introjekce).
K podobným závěrům jako Chandler a kol., dospěl později ve svém výzkumu i
Kinney (1989), který vyšetřoval porozumění obranným mechanismům u 26 emočně
narušených chlapců dětského a adolescentního věku. Ačkoliv celkově děti ve stádiu
konkrétních operací rozuměly více obranným mechanismům než děti v předoperačním stádiu
a děti ve stádiu formálních operací více než děti v nižších stádiích vývoje, přesto se zde
kognitivní úroveň vývoje neukázala být systematickým prediktorem výkonu při porozumění
obranným mechanismům (malá konzistence výsledků).
Autoři toto diskutují vzhledem k relativně malému vzorku respondentů, dále k metodě
výzkumu (obdobně jako Chandler i Kinney využíval k posouzení obranným mechanismům
krátké série příběhů, v nichž měly děti posuzovat, proč se postava příběhu chovala tak, jak se
chovala a jestli vykazovala chování odpovídající konkrétnímu obrannému mechanismu).
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Významným faktorem z hlediska porozumění obranám se v jejich výzkumu ukázala např.
úroveň sociálních zkušeností (rozdíly v sociální třídě).
V Rorschachových výpovědích Ames a kol. (1974, podle Coulacoglou 2008) nalezli,
že popření se u dětí ve věku od dvou do deseti let snižuje.
Také Dollinger a McGuire (1981) zkoumali úroveň porozumění dětí obranným
mechanismům (potlačení, popření, vytěsnění, projekce, racionalizace, somatizace a
sebeobviňování). Využívali přitom sadu sedmi příběhů, na něž odpovídalo 34 dětí ve věku
kolem 9let (rozmezí 5-14let), respektive vyjadřovaly se k tomu, proč hrdina příběhu jednal
zrovna tak, jak jednal. Autoři výzkumu rovněž zjišťovali míru egocentrismu u dětí a možný
vztah této proměnné k porozumění obranným mechanismům. Vztah zde byl skutečně nalezen
a odpovídal tak teoretickým hypotézám, kdy egocentrické dítě je logicky méně zaměřeno na
druhé a má tedy problémy s porozuměním jejich chování a jeho skrytým motivům.
3
2,5
2
1,5

5-7,5let

1

7,5-10let

0,5

10-14let

0

Graf 1: Průměrné skóry porozumění jednotlivým obranám podle Dollingera a McGuire
(1981)
Dollinger a McGuire (1981)

výsledky svého výzkumu komentují zejména

v souvislosti s tzv. kritickou dimenzí, což je pro ně fenomén toho, zda obrana zahrnuje
internalizaci nebo externalizaci konfliktu. Nejvýraznější je stupeň přitažlivosti směrem
k povídkové postavě (např. sebeobviňování nebo obrácení proti vlastnímu self) a stupeň
odporu k externalizaci postav (např. projekce nebo přesunutí). Překvapivě se v tomto
výzkumu ukázalo, že děti, které lépe rozuměly specifickým obranám, hodnotily tyto jako
méně oblíbené. Autoři tuto skutečnost přičítají tomu, že zraleji smýšlející děti patrně nejsou
empatičtější a tolerantnější k obranám vrstevníků, jak by se mohlo logicky předpokládat.
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Rozsáhlý výzkum obranných mechanismů, a to nejen z vývojové perspektivy provádí
od 80. let 20. století Phebe Cramer. Vytvořila manuál pro zjišťování tří obranných
mechanismů (popření, projekce, identifikace) z výpovědí k Tematicko-apercepčnímu testu a
využívala ho ve svých výzkumech velmi často. Výše uvedené obranné mechanismy vybrala
zejména z důvodu, že se od sebe liší jak co do komplexnosti kognitivních operací, na kterých
jsou založeny, tak také co do své vývojové zralosti.
Popření je z pohledu komplexnosti tím nejméně zralým obranným mechanismem,
neboť funguje jednoduše tak, že dojde k připojení negativního významu k jakýmkoliv
psychickým obsahům – tedy jak percepčním a myšlenkovým, tak i těm emocionálním.
Druhý zmíněný obranný mechanismus, projekce, je již komplexnější, uskutečňuje se
přesunutím rušivých či nepřijatelných myšlenek mimo vlastní osobu, a přisuzuje je někomu či
něčemu vně sebe.
Třetí obrana, kterou Cramer ve svém výzkumu akcentovala – identifikace, je z těchto
tří nejkomplexnější, liší se od těch předchozích tím, že místo aby došlo k pokusům o změnu
reality, dochází díky identifikaci ke změně uvnitř samotného self. Tato změna zvyšuje
jedincův smysl sounáležitosti s identifikovanou osobou či skupinou a také pocit bezpečí.
V souvislosti s obrannými mechanismy jako kognitivními operacemi rovněž Cramer
zkoumala úroveň dětského porozumění jednotlivým obranám. Své závěry shrnuje následovně:
„Existují vědecké důkazy, že si děti v průběhu svého vývoje vyvíjejí porozumění pro různé
obranné funkce. Zatímco 5ti a 6ti leté děti mají malé pochopení mechanismu popření, 8leté
vykazují větší porozumění. A dále projekci děti lépe rozumí v 11 letech než v 8 letech, ačkoliv
mnoho 11letých dětí má problémy projekci rozumět a ne všechny 5ti a 6ti leté tomuto
mechanismu rozuměly“ (Cramer, 2009, s. 3).
Na základě těchto studií byla rovněž zkoumána otázka, zda je nějak spojeno využívání
konkrétních obran a porozumění jejich podstatě, resp. byla ověřována hypotéza, zda poté, co
dítě porozumí podstatě konkrétního obranného mechanismu, tento mechanismus také přestane
využívat. Cramer a Brilliant v roce 2001 na výzkumném vzorku dětí dvou věkových skupin
(7letých a 10letých) ukázali, že děti, které měly lepší porozumění obranám, je využívaly
s menší pravděpodobností.
Cramer a Brilliant pracovali s údaji 122 dětí základní školy ve dvou věkových
skupinách – mladší děti ve věku první a druhé třídy (n=62; 33 chlapců, 29 dívek) a starší ve
věku cca 10,5 roku (n=60; 23 chlapců a 37 dívek). Děti tvořily příběhy k pěti TAT kartám
(1,6BM,7GF,12MF,17BM) a rovněž byla na sedmi bodové škále (2-8, přičemž 8 značí plné
porozumění viz obrázek 2) zjišťována úroveň jejich porozumění obranným mechanismům
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popření a projekce (tedy dvěma nejčastěji využívaným v tomto věku – resp. zjistitelným
standardizovaným způsobem). Úroveň porozumění se posuzovala na základě toho, jak děti
porozuměly příběhům, které jim výzkumníci předložili. Každému obrannému mechanismu
odpovídaly dva příběhy, které byly přibližně stejně dlouhé, akcentovaly pohlaví dítěte (hrdina
příběhu byl stejného pohlaví jako dítě), obsahovaly stejné množství informačních jednotek.
„Výsledky ukázaly, že 21% mladších dětí a 53% starších dětí částečně nebo úplně rozuměly
mechanismu popření. Naproti tomu, pouze 3% mladších a 25% starších dětí částečně či zcela
rozuměly mechanismu projekce“(Cramer a Brilliant, 2001, s. 315).
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Graf 2: Užívání a porozumění projekci u 10letých dětí (podle Cramer a Brilliant, 2001)
Aby Phebe Cramer ověřila hypotézu posloupnosti ve vývoji obranných mechanismů,
uskutečnila několik semilongitudinálních i longitudinálních výzkumů. Při pohledu na jí
zkoumané obrany pak ověřovaná hypotéza hovoří o tom, že během raného dětství je popření
převažující obranou. Během středního dětství převažuje projekce a v pozdní adolescenci
identifikace. Cramer navíc tvrdí, že „každý obranný mechanismus má svou vlastní vývojovou
historii. Obrany se v různých obdobích vývoje neobjeví v plně rozvinuté podobě. Každá
obrana má spíše svůj původ v kojeneckých reflexech, které se postupně vyvíjejí ve volní
motorické chování a poté v myšlenkové reprezentace tohoto chování, např. v obranný
mechanismus. Některé obrany se vyvíjejí rychleji než jiné“ (Cramer, 2009, s. 4).
Jedním z jejích prvních pokusů o potvrzení těchto předpokladů je její semilongitudinální výzkum z roku 1987 na vzorku 300 dětí a adolescentů, v němž potvrdila, že
popření bylo nejčastěji využíváno 5letými dětmi, poté jeho využití markantně klesalo a
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staršími dětmi bylo využíváno pouze zřídka. U projekce vysledovala vzestup užívání přibližně
do 14let věku dětí a pak její využití začíná klesat, přičemž po 14 roce věku je nejčastější
obranou z jí sledovaných obranných mechanismů identifikace. Podrobnější longitudinální
studie ukázaly, že tyto rozdíly v užívání obran v podstatě odpovídají vývojovým změnám
(Cramer, 1998, 2007).
Ukazatele obranných mechanismů v předškolním věku dětí byly vyšetřovány Cramer a
Block (1998) v longitudinální studii, kdy byla porovnávána data 90 školkových dětí s jejich
pozdějším vyšetřením ve věku 23 let. Výsledky naznačily kontinuitu mezi předškolní
osobností a pozdějším vyžíváním obran v dospělosti u mužů, ale pouze malou kontinuitu u
žen. Retrospektivní pohled na získaná data zde ukázal, že na věku nepřiměřené používání
popření u mužů bylo možné usuzovat z nízké odolnosti ega dítěte ve věku 3-4 roky a
psychologických problémů v oblasti emocí, intelektu, kontrol impulzů a sociálních interakcí
v tomto věku. Úroveň psychologického rozrušení a fungování ega byla posuzována
nezávislými pozorovateli pomocí CCQ (The California Child Q-Set).
Cramer a Block (1998, s. 159) vztah využívání popření a předškolních osobnostních
charakteristik shrnují následovně: „Muži, kteří využívají nižší úroveň obran popření, byli
pozorováni ve věku 3-4 roky jako emocionálně nezralí, snadno plakali, hroutili se či
vykazovali přehnané reakce na frustraci, obávali se odloučení, často měli špatnou náladu,
byli plačtiví a emocionálně labilní. Tito chlapci byli také pozorováni jako nedostatečně
intelektuálně kompetentní, mající problémy s koncentrací, racionálním uvažováním a
verbálními schopnostmi. Také byli charakterizováni nedostatečnou kontrolou impulzů,
problémy s oddálením uspokojení a plánováním dopředu a nezávislostí a reflektováním. Navíc
byli také pozorováni jako nedostatečně prosociální, nepomáhající a nekooperativní,
nesdílející, jako bezohledné k druhým dětem a tíhnoucí k obviňování druhých a pobývání ve
vztazích s nedostatkem vzájemnosti a blízkosti“.
Při pohledu na výsledky této studie je zjištění, že se týkají pouze mužů, u žen podobné
souvislosti potvrzeny nebyly. Zároveň nebyla nalezena souvislost mezi oněmi negativními
projevy v dětském chování a pozdějším využíváním mechanismů projekce a identifikace, což
podle autorů výzkumu potvrzuje model, kdy je ve 3-4letech dítěte nejběžnější obranou
popření, které pokud je využíváno výrazně v pozdějších letech a v dospělosti zejména, je
velmi pravděpodobně spojeno s výraznými psychickými problémy, hypoteticky majícími svůj
původ právě v období kolem 3. a 4. roku života.
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Ve druhé longitudinální studii Cramer (2007) ověřovala data ze svých předchozích
transverzálních a semilongitudinálních výzkumů také výzkumem longitudinálním, a to
zjišťováním obranných mechanismů u dětí ve věku 11, 12 a 18 let. Využívala přitom data z
Instutut of Human Development Kalifornské univerzity, který dlouhodobě – po dobu 60ti let sledoval životy více než 200 lidí a jedním z testů, které tito lidé vyplňovali, byl i Tematicko
apercepční test. Cramer tak získala data od 125 lidí (58 mužů a 67 žen), kteří TAT vyplnili ve
věku 11 či 12 let a zároveň v 18 letech. V každém věku byli testované osoby standardním
setem TAT karet. V 11letech to byly karty 1, 3gf, 5, 6bm, 10, 14, 15, 17bm, a M18. Ve
12letech pak 1, 3gf, 6bm, 10, 14, 17bm, a M18. V 18letech pak vypovídali své příběhy pouze
ke kartám 3gf a M18. Cramer uvádí, že z různých důvodů mladší děti neodpovídaly na
všechny uvedené karty a tak pro účely výzkumu stačilo, aby uvedly své příběhy minimálně ke
čtyřem kartám. U karet 3gf a M18 pak mohlo díky jejich zastoupení v každém věku dojít
k přímému porovnávání výpovědí (a tím i možných obranných mechanismů) v jednotlivých
věkových obdobích.
Výsledky v podstatě potvrdily předchozí zjištění, zejména že obrany projekcí a
identifikací jsou používány častěji než popření ve všech třech věkových obdobích a že jejich
využívání roste až do pozdní adolescence. Na rozdíl od jejích pozdějších zjištění však tento
výzkum nepotvrdil převahu využívání identifikace nad projekcí u 18letých účastníků jejího
výzkumu, což Cramer diskutuje v souvislosti s rozdílností IQ ve výzkumném vzorku a v
novějších výzkumech, neboť úroveň inteligence je údajně mírnícím faktorem, který ovlivňuje
vztah mezi obranami a ostatními psychologickými proměnnými. Důležitost IQ spočívá podle
Cramer (2007) zejména v tom, že mezi jedinci s nižším IQ slouží obrany jako kompenzační
faktor podporující vyšší úroveň vývoje ega, lepší psychologické přizpůsobení a pevný rozvoj
identity.
Výsledky výše uvedených studií lze pozorovat v grafické podobě zobrazující četnosti
využití obranných mechanismů popření, projekce a identifikace v jednotlivých věkových
obdobích (viz graf 3).
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Graf 3: Relativní četnost využití obran podle Cramer (2009)
Zásadními aspekty teorie obranných mechanismů je jejich spojení se stresem. Cramer
(2009, s. 6) uvádí: „Pokud je funkcí obran chránit osobu před nadměrnou úzkostí, nepřipustit
negativní afekty, a/nebo ztrátu sebeúcty, pak by vystavení situacím, které tyto reakce zvyšují,
mělo vyústit ve zvýšení využití obran.“
V následujícím textu tedy zmíním výzkumy, které měly platnost hypotéz shrnutých
pod body 4 a 5 v jí postulovaných sedmi pilířích teorie obranných mechanismů (Cramer,
2009) potvrdit. Jen připomenu, že se jedná o premisy, kdy by se využití obranných
mechanismů mělo zvyšovat ve stresových situacích a zároveň by využívání obranných
mechanismů ve stresových situacích mělo redukovat vědomé prožívání úzkosti či jiných
negativních emocí.
Dollinger s Cramerovou (1990) se tedy při zjišťování souvislostí s využitím obranných
mechanismů v zátěžových situacích zaměřili na vyrovnávání se s traumatickou situací
(emocionálním rozrušením) chlapců ve věku 10-13let, členů fotbalových týmů, při jejichž
zápase uhodil do hřiště blesk a v důsledku toho jeden chlapec dokonce následkům svých
zranění podlehl. Míra traumatizace a jejích následků byla posuzována jak psychology
z projevů chování, tak rodiči, kteří posuzovali kvalitu spánku dětí a jejich somatické projevy
související se stresem. Rovněž byla brána v úvahu taková kritéria, jako např. vyhýbání se
fotbalu po dobu dvou let od události. Míra a kvalita obranných mechanismů byla zjišťována
pomocí výpovědí chlapců ke dvěma TAT kartám, na jejichž obrázku je zobrazen blesk.
K posouzení obran sloužil The Defense Mechanisms Manual Cramerové.
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Statistická analýza dat potvrdila inverzní charakter vztahu využití obran popření,
projekce a identifikace k psychologickému rozrušení. Tedy chlapci, kteří měli vyšší obranné
skóre, byli hodnoceni jako zjevně méně rozrušení.
V souvislosti s touto studií je rovněž třeba poznamenat, že z hlediska využití
obranných mechanismů po traumatické, stresové situaci, kdy tento výzkum u chlapců
probíhal, je adaptivní, pokud jsou obranné mechanismy aktivovány ve větší míře – slouží totiž
k lepšímu vrovnávání se s ní (obzvláště v situacích, kdy jedinec nemohl situaci ovlivnit,
neměl nad jejím průběhem žádnou kontrolu). Z dlouhodobého hlediska by však vysoká
aktivace obranných mechanismů patrně vedla k negativním důsledkům pro život těchto lidí.
Autoři zmiňují jako možné důsledky dlouhodobé aktivace obranných mechanismů třeba
emocionální otupělost, chybné vnímání reality či nedostatek porozumění sobě samému.
Ještě dříve, v roce 1983, prováděla Cramer výzkum, jenž vycházel z předpokladu, že
obranné mechanismy budou u dětí aktivovány po zhlédnutí příběhů (odpovídajících životním
zkušenostem dětí) na videu, které měly vyvolat nepříjemné pocity. Testovanými skupinami
byly děti ve věku 7 a 8, resp. 10 a 11. let (n=64). Osm video příběhů se z poloviny vztahovalo
k vrstevnickým situacím (např. dvě děti vylučují třetí ze společné hry) a z poloviny k situacím
dospělý – dítě (např. dítě spadne v důsledku nedbalého chování dospělého). Po dvojím
zhlédnutí filmu byl s dítětem veden rozhovor a výpovědi hodnoceny pomocí DMI. To
probíhalo tak, že děti měly shlédnuté příběhy dokončit, resp. byly jim nabídnuty čtyři možné
způsoby ukončení příběhu a poté se examinátor dítěte ptal, jestli by i ono samo takto jednalo.
Z výsledků stojí za zmínku následující zjištění. U 8 a 9 letých dětí volili chlapci
obrácení proti objektu statisticky významně častěji než dívky, ty naopak statisticky významně
častěji volili obranu zvratem ve výpovědích. Cramer rovněž díky tomuto výzkumu potvrdila,
že děti využívají rozdílných obran v situacích konfliktu s vrstevníky (častěji obrácení proti
objektu) a s dospělými (častěji zvrat ve výpovědi), přičemž síla negativních emocí
vyvolaných jednotlivými filmy byla přibližně stejná.
Cramer a Gaul (1988) dále uspořádali jiný experiment, kdy žáci základní školy byli
nejprve otestováni na využívání obran v podmínkách minimálního stresu. Po dvou týdnech
bylo každé dítě přizváno ke hře, jejíž podstatou bylo co nejrychleji nechat projet kuličku
dráhou a porazit takzvaný „průměrný čas“, odměnou pak mělo být dítěti umístění na tzv.
„tabuli cti“, neúspěch tedy znamenal to, že se jméno dítěte na této tabuli neobjevilo. A jelikož
předběžné studie potvrdily, že toto neumístění způsobovalo u dětí v tomto věku negativní
emocionální odezvu, byla ihned po této hře opět hodnocena úroveň a stupeň užití obran (u
dětí jak úspěšných tak neúspěšných, a to bez ohledu na to, jak dopadly skutečně - rozdělení
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mezi úspěšné a neúspěšné bylo náhodné). Výsledky ukázaly, že děti v neúspěšné skupině
zvýšili jejich využití mechanismů popření a projekce; negativní afekt vzrostl díky
experimentální intervenci a vyústil ve zvýšené využití obran (viz graf 4).
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Graf 4: Průměrné obranné skóry následující po úspěchu a selhání podle Cramer a Gaul
(1988)
Jiným zajímavým experimentálním přístupem byl výzkum Sandstrom a Cramer z roku
2003. Cramerová (2009, s. 7) jeho design popisuje následovně: „Studie se uskutečnila mezi
děvčaty 4. tříd. Nejprve mezi nimi proběhlo sociometrické šetření a na jeho podkladě byla
děvčata rozdělena do čtyř skupin dle oblíbenosti. Následně děvčata pracovala v laboratoři,
individuálně měla povídat sadu příběhů a také se měla vždy setkat s další dívkou ke společné
hře. Následně jim však bylo řečeno, že ona dívka si s nimi nechce hrát a následně opět měla
děvčata povídat další příběhy.“
Hypotéza, kterou autorky ověřovaly, se týkala toho, že děvčata, která již dříve měla
zkušenost s tím, že jsou odmítána či zavrhována vrstevníky, by měla být tímto navozeným
odmítnutím nejvíce rozrušena, přičemž dívky, které byly zvyklé, že jsou akceptovány
vrstevníky, by měly být emocionálně rozrušeny méně. Výsledky tohoto experimentu pak tuto
hypotézu potvrdili, neboť se ukázalo, že dívky z odmítané či zavrhované skupiny po
experimentální situaci zvýšili využití popření a projekce oproti dívkám ze skupin
akceptovaných či průměrných. Opět se tak potvrdila souvztažnost nárůstu negativní efektivity
a využití obranných mechanismů.
Rovněž u vysokoškolských studentů byla tato souvztažnost potvrzena dalším výzkumem
Cramerové z roku 1991(podle Cramer, 2009), kdy byla základní úroveň obranného fungování
stanovena po dovyprávění 4 příběhů, poté byla polovina studentů vystavena kritice ohledně
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kvality těchto příběhů a studenti byli napomenuti s tím, aby zvýšili své úsilí, přičemž kritika
přetrvávala i v průběhu vyprávění všech osmi příběhů. Druhá skupina studentů kritice
podrobena nebyla. Experiment opět prokázal nárůst negativní efektivity – naštvání a úzkosti a
zároveň zvýšení využívání obran projekce a identifikace.
V neposlední řade rovněž Finzi, Har-Even, Weizman, (2003, podle Coulacoglou, 2008) se
zajímali o prožívání stresu v souvislosti s týráním v dětství. Ten se ukázal jako spouštěč
využívání obranných mechanismů ve výzkumu těchto výzkumníků, kteří srovnávali 41
fyzicky týraných dětí a 38 zanedbávaných dětí ve věku 6 až 12 let s dětmi, které nebyly
týrané. Při výzkumu využili Ego Defense Scale k posouzení využití obranných mechanismů.
Zneužívané děti využívaly regresi, popření, projekci, potlačení a introjekci s větší frekvencí
než děti zanedbávané, které však tyto nezralé obrany také využívali častěji v porovnání
s dětmi kontrolní skupiny.
Cramer (2001) se také komplexně zaměřila na proces identifikace, jakožto na vývojový
proces i obranný mechanismus a zkoumala jeho vliv na vývoj identity. Identifikace s rodiči
zde byla zjišťována pomocí srovnání přídavných jmen pojících se v Q-třídění (The California
Adjective Q-Sort ) k ideálnímu self a těch pojících se k buď k matce, nebo k otci. Obranná
identifikace byla posuzována na základě příběhů k TAT kartám podle Defense Mechanism
Manual.
Základními předpoklady zde bylo:
·

Jedinci se budou identifikovat silněji se stejným než s opačným pohlavím.

·

Účastníci výzkumu budou využívat obran identifikací a projekcí více než popření.
Ženy budou využívat internalizující obranu identifikací více než projekcí, přičemž
muži budou využívat spíše externalizující projekci než identifikaci.

·

Obojí rodičovská identifikace a obranná identifikace se budou vázat ke statusu
identity.

Účastníky výzkumu bylo 172 vysokoškolských studentů, 74 mužů a 98 žen s průměrným
věkem 19 let (rozmezí 17 – 21 let). Z výsledků vyplynulo, že přínos jednotlivých mechanismů
identifikace (jak rodičovské, tak obranné) variuje v závislosti na statusu identity a pohlaví.
Tak je u mužů v tomto výzkumu potvrdila silnější identifikace s otci než s matkami, zato u
žen se síla identifikace u obou rodičovských figur významně nelišila. Navíc síla identifikace
studentů s jejich otci byla silnější než studentek s jejich matkami. Cramer (2001, s. 673) toto
diskutuje následovně: „Touto studií nelze potvrdit, zda je relativně slabá identifikace žen
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s matkami unikátním faktorem pro ty z žen, které navštěvují náročné, dříve zcela mužské
umělecké školy, nebo zda jde o fenomén, který bychom našli v celé populaci. Nicméně jde o
výsledek shodný s pohledem na vývoj identity, který je u žen komplexnější než u mužů“.
Co se týká statusu identity, ten byl měřen pomocí Q- Sort Prototypes for Ego Identity
Status, jenž velmi dobře odpovídá čtyřem Marciou postulovaným statusům identity jedince
(difuse identity, moratorium, předčasné uzavření a dosažení identity). Zjednodušeně lze říci,
že jednotlivé statusy jsou funkcí prožitých krizí identity (tak jak o nich přemýšlí již E.H.
Erikson) a toho, zda se jedinec zavázal k dodržování dospělých rolí a hodnot. Mallory (1989)
rovněž uvádí poměrně silné korelace těchto statusů identity jedince mezi muži a ženami
(dosažení identity r=0,91, předčasné uzavření r=0,86, moratorium r=0,81 a difuze identity
r=0,84).
Silná mužská identifikace s otcem podle Cramer (2001) naznačuje stádium předčasného
uzavření a slabá identifikace s otcem stádium moratoria. Silná identifikace mužů s matkami
předpovídala jak status dosažené identity, tak stádium předčasného uzavření, slabá
identifikace s matkami pak předpovídala difuzy identity. U žen napovídala silná identifikace
s matkami dosažení identity, přičemž silná identifikace s otci ukazovala na stádium
předčasného uzavření. Slabá identifikace žen s matkami i otci napovídala difuznímu statusu a
rodičovská identifikace zde neměla žádný vztah ke stádiu moratoria.
Obranná identifikace byla sama o sobě nejsilnějším ukazatelem stádia dosažení identity u
mužů, v kombinaci s identifikací s rodiči pak tvořila různé úrovně statusu identity.
Výzkumníky, kteří navazují na výzkumy Cramerové a ověřují její zjištění, jsou např.
Hibbard a Porcerelli, kteří v roce 1998 prováděli další validizaci Defense Mechanism Manual
Cramerové a v mnohém došli k podobným výsledkům, jako předtím ona. Mimo jiné potvrdili
jí navrhovanou vývojovou hierarchii obran, dále byla rovněž potvrzena rozdílnost vývoje
obran u mužů a žen a validita konceptu tzv. zralých a nezralých obran. Jelikož testovali (TAT
kartami 1, 3BM, 3GF,6BM, 6GF a 13MF) vysokoškolské studenty (n=109, průměrný věk
20,5 roku), skórovali tito častěji v obraně identifikace než v projekci a popření. Při bližším
pohledu na data však pouze u žen byla identifikace využívána častěji než projekce. Tato
pohlavní rozdílnost je v souladu s předchozími zjištěními Cramerové i Blocka a Kremen, kteří
se zabývali odolností ega a konstatovali, že: „Dívky během adolescence a rané dospělosti
vykazují více psychické restrukturace jejich adaptivních modů oproti chlapcům, kteří v těchto
letech pokračují se stejnými osobnostními projevy ustanovenými v dřívějším vývoji“ (Block,
Kremen podle Hibbarda a Porcerelliho, 1998, s. 461). Tato zjištění jsou připisována
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skutečnosti, že se muži musí vypořádávat s větším množstvím agresivních impulzů, k jejichž
zvládání je projekce jako obranný mechanismus vhodnější.
V dalším ze svých výzkumů pak Hibbard, Porcelli a kolektiv dalších autorů (2010)
zkoumali vztah mezi obrannými mechanismy a objektními vztahy – tedy takovými
psychickými strukturami psychoanalytické teorie, které jsou účinné ve vyrovnávání se jedince
se zátěží. Úroveň zralosti těchto mechanismů by pak také teoreticky měla odpovídat stupni
organizace osobnosti, anglicky Level of Personality Organization (LPO), konceptu
Kernberga. Rovněž byl zjišťován vztah mezi zralostí těchto struktur, úrovní organizace
osobnosti a psychopatologií.
Obranné mechanismy byly posuzovány metodou Defense Mechanism Manual
Cramerové, objektní vztahy a úroveň organizace osobnosti pak pomocí sebeposuzovací škály
Object Relations and Social Cognition Scales (ORSC; Westen, Lohr, Silk, Kerber, &
Goodrich, 1989), která se snaží zachytit čtyři dílčí škály, konkrétně komplexnost (složitost)
reprezentací, způsob ovlivnění vztahových projevů, kapacitu emocionálního investování a
morálních standardů a porozumění sociální kauzalitě.
K nejvýznamnějším zjištěním jejich dvou studií patří to, že teoreticky popsané stupně
vývoje obran korelovaly s dospělou mírou organizace osobnosti. Vztah rozdílnosti využití
identifikace a popření k ukazatelům nezralé úrovně organizace osobnosti byl taktéž potvrzen.
Autoři rovněž mimo jiné konstatují, že: „Obě studie podpořily pohled, kdy objektní vztahy
jsou při nízké úrovni organizace osobnosti relativně nezralé“ (Hibbard a kol., 2010, s.241).
S ohledem k psychopatologii je také zajímavé zmínit, že symptomatika hraniční poruchy
osobnosti je spojena se špatným porozuměním sociálním situacím, přičemž grandiozita je
spojena s omezenou kapacitou emocionálního investování do druhých.
Odlišný metodologický přístup k posuzování obranných mechanismů zvolili
Tallandini a Caudek (2010), když pozorovali 103 dětí ve věku 4 – 8,5 roku při hře
s panenkami a domečkem (dollhause play). Dále zjišťovali temperament dětí pomocí
Temperament Assesment Battery for Children-Teacher Form a verbální schopnosti dětí
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence nebo Wechsler Intelligence Scale for
Children).
Metoda dollhauseplay byla využívána semistrukturovaným způsobem, přičemž
k navození emocionálních obsahů byly děti požádány, aby předstíraly, že dům a hračky
reprezentují jejich vlastní dům a rodinu. Experimentální situace byla rozdělena do čtyř fixních
obsahů scének života rodiny, a to času jídla , usínání a spánku, smutku a špatné nálady a
konečně veselí a rodinného štěstí. Výzkumníci vytvořili vlastní kódovací systém obranných
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mechanismů založený na taxonomii DSM-IV-TR. Z důvodu instrukce o předstírání, že
panenky a dům představují vlastní dům a rodinu, byla z tohoto výzkumu vyloučena projekce,
protože instrukce mohla jiné projekce významně ovlivnit. Hra byla zaznamenávána
videokamerou a poté následoval důkladný přepis verbálních i neverbálních projevů dětí.
Následující obrázek ukazuje poměr zjištěných obranných mechanismů (byly skórovány 1,
pokud se objevily alespoň v jedné z přehrávaných scének, jinak 0).
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Graf 5: Podíl dětí vykazujících daný obranný mechanismus v alespoň jedné herní
epizodě (podle Tallandini a Caudek, 2010)
K dalším zajímavým faktům vyplývajícím z této studie patří např. to, že počet
využitých obranných mechanismů se statisticky významně snížil (mezi 4. a 9. rokem rozdíl
20%), přičemž efekt pohlaví zde nebyl důležitý. Každá z obran pak vykazovala svou vlastní
vývojovou křivku (více viz Tallandini a Caudek, 2010). Z hlediska pohlavní rozdílnosti byla
zaznamenána vyšší četnost využití regrese, přesunutí a reaktivní formace u dívek a popření u
chlapců.
Z pohledu temperamentových konsekvencí, které byly do výzkumu patrně zařazeny
s akcentem na předchozí výzkumy např. Wolmera a kol. u dospělých, či Arauja, Ryst a
Steinera (podle Tallandini a Caudek, 2010), kteří u adolescentních dívek objevili vztah mezi
využíváním zralých obran a úspěšnou životní adaptací, se potvrdilo, že děti, které se obtížněji
přizpůsobovaly změnám pravidel nebo novému kontextu situace (skór adaptibility) využívaly
větší množství obranných mechanismů. Navíc děti, které hůře vycházely s vrstevníky a
dospělými (škála přiblížení-stažení), měly tendenci také využívat větší množství obranných
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mechanismů. V neposlední řadě autoři zmiňují zjištění, že děti, které využívaly racionalizaci a
nevyužívaly identifikaci a vědomé potlačení skórovaly lépe ve verbálních schopnostech.
Poslední autorkou, jejíž výzkumnou činnost bych v souvislosti s obrannými mechanismy
v této kapitole rád zmínil, je Carina Coulacoglou. Coulacoglou (2008) zkoumala pomocí jí
vytvořeného projektivního Testu pohádek obranné mechanismy v 873 protokolech řeckých
dětí ve věku 6 – 12 let. Mechanismy obdržely skóre jedna pokaždé, když se objevily
v dětském protokolu. Celkové obranné skóre pak vyšlo sumou bodů pro každý obranný
mechanismus. Výsledky ukázaly, že 68 procent dětí v testu prezentovalo alespoň jeden typ
obranného mechanismu. Většina dětí prezentovala pouze jeden typ obranného mechanismu,
méně než 5 procent prezentovaly více než dva odlišné typy. Obranné mechanismy, které se
objevily v řeckých protokolech, byly: odčinění, reaktivní formace, potlačení, regrese,
kompenzace, agrese obrácená dovnitř, popření, projekce, projektivní

identifikace,

racionalizace, přesunutí (vytěsnění), štěpení a identifikace s agresorem a negace.
Coulacoglou při dalším porovnání dat jejího výzkumu zjišťovala možné souvislosti mezi
obrannými mechanismy a faktory testu pohádek. Byly tak porovnávány děti (respektive jejich
výsledky v testu pohádek), které určitý obranný mechanismus využívaly a ty které nikoliv. U
nejčastěji využívaných obran byly podle Coulacoglou nalezeny následující statisticky
významné výsledky. Pokud neuvádím jinak, jde vždy o hladinu významnosti α =0.001).
·

Odčinění: Děti využívající odčinění vykazovaly vyšší skóry faktoru 3 (dominance a
vina), přičemž nebyl zaznamenán rozdíl mezi pohlavími.

·

Popření: Popření nebylo statisticky významně spojeno s žádným jiným faktorem.
Rovněž souvislost s věkem či pohlavím dítěte nebyla nalezena.

·

Negace: Děti vyjadřující negaci vykazovaly vyšší skóry ve faktoru 3 (dominance a
pocit viny) a u chlapců nebyla zaznamenána souvislost této korelace jejich věku, u
dívek se negování jako obranný mechanismus objevovalo častěji se vzrůstajícím
věkem. Coulacoglou uvádí procentuální četnost negace zhruba 15% mezi 6. a 7.
rokem dívek i 8. a 9. rokem. Mezi 10. A 12. rokem jejich věku pak četnost negace
vzrůstá až na 26%.

·

Projekce: Projekce byla statisticky významně spojena s faktorem 1 (impulzivita,
p<0.003), faktorem 3 (dominance a vina, p<0.008) a faktorem 5 (žárlivost a
úzkostnost). Nebyl zde nalezen vliv pohlaví ani věku.

·

Reaktivní formace: Reaktivní formace byla statisticky významně spojena s faktorem 1
(impulzivita, p<0.006) a faktorem 3 (dominance a pocit viny). Nebyl zaznamenán
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žádný vliv pohlaví, u chlapců však možný, i když ne úplně statisticky průkazný vliv
věku na vzrůstající využití reaktivní formace.
Co se týká srovnání využívání obranných mechanismů u dětí v různých zemích a
kulturách, získala Coulacoglou zajímavá data od dětí z Turecka, Číny, Indie a již zmíněného
Řecka. Následující tabulky1, 2 a 3 ukazují procentuální četnost protokolů, v nichž byly
objeveny obranné mechanismy a rovněž jejich typ.
Turecko

Čína

Indie

Řecko

Odčinění 27.2%

Odčinění 14%

Odčinění 19%

Odčinění 17.3%

Potlačení 26.8%

Štěpení 11.6%

Popření 10.4%

Popření 15.8%

Štěpení 23.2%

Popření 9.2%

Negace 7.8%

Negace 14.5%

Negace 22%

Negace 8.8%

Projekce 7.3%

Projekce 7.2%

Popření 16%

Projekce 8.2%

Štěpení 7%

Reakt. formace 7%

Tabulka 1: Procentuální četnost pěti nejčastějších obranných mechanismů
zaznamenaných v TP v každé zemi (podle Coulacoglou, 2008)
Stát

%

odkrývající

obranné N

mechanismy
Turecko

77,6

500

Čína

60

500

Indie

60

1100

Řecko

68

873

Tabulka 2: Procento protokolů, které odhalily obranné mechanismy v každé zemi (podle
Coulacoglou, 2008)
Při porovnávání jednotlivých obranných mechanismů a zemí si můžeme všimnout
univerzality některých obran. Ve všech zemích se objevily obrany odčiněním, popřením,
negací, projekcí, potlačením a štěpením. Coulacoglou dále upozorňuje na důležitý aspekt pro
porozumění jednotlivým obranám, a to, že v jednotlivých kulturách se mohou lišit důvody pro
využívání jednotlivých obran. Uvádí příklad Indie, kde jsou primárními motivy pro projekci
úzkost a stres, přičemž v jiných zemích využívají děti projekci jako odpověď na agresi.
Dalším důležitým poznatkem je výrazně odlišné využití štěpení v kulturním kontextu.
„V Číně se štěpení objevuje více než jiné obrany k podnícení fantazie a primitivního
materiálu, který je často mimořádně charakteristický pro danou osobu a její kreativitu.
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V Turecku se štěpení self objevuje častěji než štěpení objektu a způsobuje tak zmatení mezi tím
být dobrým a být špatným. Konečně, v Indii se štěpení často objevuje v reakci na interakce tří
obrázkových postav, kdy jedna postava přijímá roli svědomí nebo superega a tím se snaží
kontrolovat impulzivní akce druhých“ (Coulacoglou, 2008, s. 114).
Coulacoglou rovněž svým testem pohádek vyšetřovala děti s mentální retardací. Na
základě výsledku svého výzkumu konstatovala, že „v závislosti na věku, děti s lehkou
mentální retardací využívají obranné mechanismy, které obvykle nacházíme u dětí na nižším
vývojovém stupni“ (Coulacoglou, 2008, s. 147).
Dalším specifikem je vzácné využívání racionalizace těchto dětí, které je
manifestováno během období latence (mladšího školního věku), kdy je tato obrana
preferovaným typem – 2,73% u dětí s lehkou mentální retardací oproti 17% využití
racionalizace u kontrolní skupiny. Obdobně je to i s mechanismem intelektualizace,
typičtějším pro období adolescence (více viz tabulka 3).
Co se týče výsledků lehce mentálně retardovaných dětí v testu pohádek, tak
vykazovaly rovněž silnější afektivní potřeby, jako potřebu vřelé lásky a přijetí oproti dětem
kontrolní skupiny.
Děti s lehkou mentální retardací

Kontrolní skupina

Obranné mechanismy

% četnost

% četnost

Odčinění

39,72

12,19

Popření

30,13

10,97

Reaktivní formace

19,16

8,53

Potlačení

12,32

2,43

Projekce

9,58

9,75

Negace

6,84

1,21

Racionalizace

2,73

17,07

Tabulka 3: Procentuální četnost obranných mechanismů u dětí s lehkou mentální
retardací a u kontrolní skupiny (podle Coulacoglou, 2008)
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5. Psychodynamické aspekty obranných mechanismů ve vztahu
k psychopatologii
Důležitost role obranných mechanismů pro porozumění psychopatologie byla
významně rozpoznána např. při tvorbě diagnostického a statistického manuálu DSM-IV-TR,
využívaného k rozhodování o přítomnosti psychiatrických poruch podle Americké
psychiatrické asociace. Cramer (2009) např. uvádí, že: „Ve studiích na vzorcích ne-pacientů
nálezy ukazují, že využití nezralých obran, jako jsou popření a projekce, souvisí s přítomností
poruch osobnosti vycházejících diagnosticky z klastru B DSM-IV (např. hraniční,
antisociální, narcistická a histrionská porucha), nebo s vysokým skóre na škálách indikujících
přítomnost některých vlastností těchto poruch.“
V některých případech se kliničtí psychologové pokoušejí ukázat na vztahy mezi
specifickými poruchami a specifickými obranami (jak jsem se o tom zmínil dříve např.
v souvislosti s Kernbergovou klasifikací obran). Především diagnóza narcistické poruchy
osobnosti byla spojena s využitím disociace a popření, obranami, které podporují nadějné
fantazie a ignorují negativní informace o vlastním self. Také přítomnost paranoidní poruchy
osobnosti byla pozorována v souvztažnosti s využitím projekce – obranou, která přisuzuje
potenciální

ohrožení

a

agresivitu

vnějšímu

světu,

čímž

zúčtuje

s paranoidními,

„neopodstatněnými“ vlastními strachy. Na vzorcích klinických pacientů bylo využití obran a
jejich souvislosti s diagnózou zjišťováno se střídavým úspěchem. V této kapitole bych rád
nastínil bližší souvislosti obranných mechanismů a obranných modů, jak o nich přemýšlí
moderní psychodynamický přístup.

5.1 Obranné mechanismy, obranné mody a vznik symptomů duševních
onemocnění
Psychodynamický přístup (hlubinná psychologie) se snaží propojovat vědomosti o
obranných mechanismech s klasickými diagnostickými kategoriemi, čímž chce dosáhnout
usnadnění porozumění dynamice a funkci jednotlivých symptomů. Tak například při
přesunutí strachu či úzkosti z důležitého, ohrožujícího objektu na objektivně posuzovaný
nepodstatný objekt (činnost…) může dojít ke vzniku fobie, přičemž původní ohrožení již není
uvědomováno. Jak jsem se již zmínil, takováto kauzalita však v souvislosti s obrannými
mechanismy není běžná. Také je potřeba opět připomenout, že obrany jako popření,
vytěsnění, štěpení a další neposkytují jen obrannou funkci self. Může díky nim také dojít i k
jistému kompromisnímu uspokojení oněch nebezpečných potřeb, přání, impulzů…
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V současné literatuře zabývající se psychodynamikou se stále častěji můžeme setkávat
se specifickými obrannými mody. Jaký je rozdíl mezi obranným mechanismem a obranným
modem? „Termín (defenzivní, obranný) modus označuje způsob patologického zpracování
a/nebo kompenzace konfliktu, traumatu či jiné nadměrné zátěže, která je zásadní a
charakteristická pro každou duševní poruchu. Modus v sobě sice zahrnuje jeden nebo více
obranných mechanismů, není však totožný s žádným z nich a ani s jejich sumou, protože
slouží nadřazené funkci a struktuře obrany a kompenzace“ (Mentzos, 2012, s. 44).
Dále lze k vymezení obranných modů dodat, že stejný modus může být mobilizován
různými konflikty (nebo jinou zátěží) a naopak určitá zátěž či konflikt může vyústit ke vzniku
různých modů. Opět, nenalezneme zde jednoduchou kauzalitu, a proto se z praktického
hlediska doporučuje orientovat se při diagnostické činnosti nejprve na modus (a potažmo
obranné mechanismy), který bývá snadněji popsatelný a teprve později přemýšlet o specifické
zátěži či konfliktech, které ke vzniku tohoto modu přispívají.
Mentzos (2012) ve své publikaci velmi přehledně podává výklad jednotlivých
obranných modů, a to i z hlediska typické kombinace obranných mechanismů. Vychází
především z klinických pozorování uskutečněných při jeho praxi.
Tak např. histrionský modus využívá podle něj obranných mechanismů vytěsnění,
identifikace, emocionalizace a dramatizace, přičemž ovšem „jeho nadřazenou a jednotlivé
mechanismy spojující funkcí a strukturou je vytvoření nevědomé inscenace, jejímž
prostřednictvím by se postižený sám nebo jeho vztahy a celková situace měly jevit jinak, než je
tomu ve skutečnosti“ (Mentzos, 2012, s. 44). Pomocí výše popsaných obranných mechanismů
se histrionská osobnost snaží zmírnit nesnesitelně prožívaný konflikt či zátěž. Pocity spojené
s nepříjemným psychickým napětím, pocity viny, studu, méněcennosti, opuštěnosti, prázdnoty
či ztráty jsou zmírňovány histrionskou dramatizací, díky níž se jeví v jiném světle.
Z popisného hlediska je hysterickým projevům blízký tzv. hypochondrický modus,
ovšem „hypochondr“ zpravidla nevystavuje své utrpení tolik na odiv – i když si rovněž
stěžuje. Důležité zde však je, že se se svým utrpením neidentifikuje, naopak, chce se ho
nějakým způsobem zbavit. Psychodynamický přístup zde hovoří o potenciální projekci
negativních impulzů, emocí (úzkosti) či nepřijatelných částí self do somatického projekčního
pole. Někdy se v této souvislosti hovoří o paralele s vytvářením bludů – na něž se nahlíží také
jako na výsledek projekce těchto instancí do vnitřního myšlenkového světa. V případě
hypochondrického modu je tudíž vlastní tělo vnímáno jako ambivalentní objekt, čímž do něj
můžeme projikovat vlastní zlou, nepřijatelnou část.

54

Obsedantně- neurotický modus, kam můžeme zařadit například obsedantněkompulzivní poruchu, se projevuje tehdy, když v chování převládne impulz nad kontrolou
tohoto impulzu či třeba když nutkavým jednáním jedinec zabraňuje narůstání úzkosti (typicky
kontrolorské či čistící aktivity). Přesto se obvykle setkáme s neúmyslnou složkou protikladu –
tedy toho zakázaného, kdy třeba převážně velmi zdvořilý a neagresivní obsedantně-neurotický
jedinec ve skutečnosti své okolí trápí obsedantním chováním – pedantérií, váhavostí apod.
Při diferenciálně diagnostickém srovnání obsedantně neurotického a hysterického
modu z hlediska využívaných obranných mechanismů je dobré si uvědomit zvýšené využití
emocionalizace (dramatizace), identifikace a vytěsnění u toho hysterického, zatímco
obsedantně- neurotický modus pracuje s izolací afektu, s intelektualizací, s přesunutím,
magickým myšlením, se zneplatněním či s reaktivní formací. Roli zde hraje jakoby větší
intelektuální činnost ve fungování obsedantního modu, jež dle Mentzose (2012, s. 98) rovněž
akcentuje využívání odlišných kognitivních stylů: „Člověk, který většinou využívá hysterický
modus, má spíše impresionistický kognitivní styl. Můžeme říci, že myslí spíše emocionálně a
méně v kognitivně přesně vymezených pojmech. Obsedantně- neurotický člověk spíše vyvolává
dojem emocionální „plachosti“ a snaží se o pojmovou a kognitivní přesnost.“
Na úvod k fobickému modu je potřeba říci, že fobie jako samostatný symptom se
obvykle vyskytují v rámci relativně ohraničeného fobického syndromu. Častěji jsou však
doprovodným nebo společně se vyskytujícím symptomem u dalších onemocnění (např. u
hraničních poruch osobnosti či obsedantních neuróz).

Lze shrnout, že podle

psychoanalytického pojetí fobií tento psychodynamický modus spočívá ve vytěsnění (které
předchází vzniku fobie) původního obsahu vyvolávajícího úzkost a v následném přesunutí
souvisejícího „nebezpečí“ případně úzkosti na nějaký relativně bezvýznamný vnější objekt či
činnost. Naopak behaviorální terapie v nich vidí podmiňováním osvojené způsoby chování a
prožívání.
Úzkostně-neurotický modus je dle svých projevů v mnohém podobný tomu
fobickému a je proto dobré uvažovat zde nejprve diferenciálně diagnosticky. Mentzos (2012,
s. 111) uvádí: „ Prvním rozdílem je, že na začátku úzkostně-neurotického záchvatu ještě
nedochází ke konkretizaci, tj. k jakési fobické přeměně do konkrétní úzkosti, takže pacient trpí
difuzní, bezdůvodnou, panickou, a tudíž nesnesitelnou úzkostí, již není možné srovnávat
s relativně mírnou úzkostí u fobií. Ale ani to není vlastním počátkem záchvatu. Počátek sahá
až k psychosomatické a od primární somatizace odvozené původní, nevědomé a elementární
úzkosti.“
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Může být podnětné dívat se v této souvislosti na úzkost jako symptom - jako výsledek
působení obranného mechanismu, kdy tato nemá funkci normální či přehnané signalizace
vědomého nebezpečí, ale naopak funkci obrannou, zakrývající jiné, vytěsněné úzkosti.
Podle Mentzosových (2012) zkušeností můžeme téměř u všech duševních poruch
rozdělit mobilizované obranné mechanismy a mody zpracování do dvou skupin, jejichž
funkce se sice může zdát protikladná, které však ve skutečnosti představují alternativu pro
vypořádání se s problémem či zátěží. „První skupina je charakterizována tím, že má obranu
založenou na „narcistických“ mechanismech a strategiích zaměřených k sobě. Patří sem
například autistické stažení se nebo manické sebepřekonávání se. U druhé skupiny naopak
převládají mechanismy, které vždy implikují objekt, zahrnují ho, používají nebo se mu
podřizují. Náleží sem například extrémní závislost či hysterické a dramatizující stavění se na
odiv. První skupinu nazývám k sobě vztažená obrana (nebo modus) a druhou obrana (či
modus) zaměřená na objekt. Nyní se ukazuje, že se také u úzkostně- neurotické poruchy
vyskytují dvě podobné varianty, případně formy. Existuje úzkostný neurotik výrazně závislý na
terapeutovi nebo partnerovi, jenž například ani nemůže sám vyjít z domu, a naopak úzkostný
neurotik, který demonstruje jakousi kontra fobickou nebojácnost a pseudozávislost (na sobě a
na ostatních) a pouze zřídka u něj můžeme krátkodobě pozorovat manifestní úzkostné
symptomy“ (Mentzos, 2012, s. 115).
U depresivního modu je nejprve dobré odlišit míru a kvalitu deprese, což je rozlišení
podstatné z hlediska velikosti utrpení, neboť těžce depresivní pacienti (dříve endogenní
deprese) by její psychodynamické pojetí mohli vnímat poněkud zjednodušujícím způsobem.
Rovněž ze zralosti či nezralosti aktivovaných obranných mechanismů může usuzovat na lehčí
či těžší formy deprese, neméně podstatný je i směr jejich zaměření (k self či k objektu).
Mentzos (2012) popisuje dynamiku vzniku depresivního modu tak, že se obranné
mechanismy, jež byly mobilizovány tlakem depresivního afektu, a které zprvu měly svůj
jasný ochranný význam, zacyklí, což v důsledku způsobí prohloubení utrpení takového
člověka. Nejprve se totiž člověk pokouší kompenzovat reálnou či symbolickou ztrátu
důležitého objektu jeho introjekcí, nebo přimknutím se k nějaké reálné osobě a jejím
nárokováním. Toto chování je však vnějšímu okolí (náhradním objektům) značně nepříjemné,
vztahové osoby se takovému nárokování začnou bránit a dochází tak ještě k posílení
depresivních tendencí. Poté zpravidla dojde ke stažení jedince z vnějšího světa, což má
zabránit jeho další traumatizaci či frustraci, při dlouhodobém trvání tohoto stažení se je ale
zabráněno rovněž pozitivnímu vlivu na jeho psychiku, vyplývajícího z jeho kontaktu
s blízkými lidmi. Velmi silné a energeticky náročné také musí být potlačení frustrační agrese,
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což v důsledku často vede ještě ke stupňování síly těchto agresivních impulzů, které však
nelze vyjádřit z obavy před ublížením subjektivně důležitému vztažnému objektu.

5.2 Poruchy osobnosti s obrannými mechanismy vztaženými k self
Rovněž

v souvislosti

s diagnózami

poruch

osobnosti

můžeme

nalézt

v psychodynamickém pojetí mnoho odkazů na obranné mechanismy. Tak u paranoidní
poruchy osobnosti můžeme uvažovat nad projekcí vlastních agresivních impulzů do vnějšího
prostředí či přesunutí vlastního nepřátelského postoje na jiné osoby či okolnosti. Tam, kde by
schizoidní osobnost štěpila, paranoidní se pokouší o určitý zvrat postojů (na negativní,
nepřátelskou konotaci) k objektu. Tím se pak může vůči těmto nyní již vnějším zlům vymezit,
podpořit tak vlastní hodnotu a jasněji vymezit svou identitu. Paranoidní osobnosti dále
racionalizují své postoje, svou závist a potřebu pomsty za to, že jim bylo – mnohdy iluzorně –
ublíženo, za utrpení, které jim někdo či něco působí.
Schizoidní osobnosti často odštěpí svá přání, touhy, zájem o kontakt s druhými lidmi,
čímž na prožitkové úrovni zažívají až lhostejnost či odpor k důležitým druhým lidem.
Předjímají tím ohrožení vlastní identity ve smyslu koheze vlastního self a pocitu vlastní
hodnoty. Dříve se rovněž rozlišovala tzv. schizotypní porucha, u níž byly procesy štěpení
ještě doplňovány dalšími projektivními a negativistickými obrannými mechanismy, které
působí proti sociálnímu přizpůsobení takových osobností a v chování se mnohdy projevují
extravagancemi a bizarními projevy.
U disociální poruchy osobnosti se podle psychodynamického přístupu skrývá za
asociálními projevy chování identifikace se zlým agresorem ve velmi raném věku (oproti
hraniční poruše, kdy je neintegrovaný, zlý introjekt projikován na jiné lidi). Za projevy jako
nesvědomitost či neschopností prožívat strach musíme vnímat mnoho obran zajišťujících
jakousi emocionální nedostupnost těchto lidí, iluzorní nezranitelnost.
U nacistické poruchy osobnosti je obrana velmi křehkého já zajišťována jednak
vlastním přeceňováním a velikášstvím, touze po neustálé chvále, slávě a idealizaci popřípadě
identifikací se silně zidealizovaným objektem, tak někdy rovněž devalvujícími tendencemi
vůči druhým, opovržením.
U závislých osobností je obranný modus jednoznačně zaměřen na objekt, podřízení se
objektu, zanedbávání vlastních potřeb. Vlastní kompetence jsou minimalizovány až popírány,
což je však narcisticky zraňující. Mnohdy jsou tedy závislí lidé rovněž pasivně agresivní.
O typických obranných mechanizmech souvisejících s hraniční poruchou osobnosti
jsem se zmínil již v souvislosti s Kernbergovou klasifikací obran. U této diagnózy je potřeba
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upozornit na velké rozdíly vyplývající z diferenciální diagnostiky, neboť míra závažnosti
tohoto onemocnění je odvislá od toho, zda prožívání a chování člověka hraničí s psychózou či
má spíše neurotický charakter. Důležité je rovněž upozornění Mentzose (2012) ohledně
kvality obranného mechanismu štěpení, které není u hraničních poruch konzistentní a
především konstantní (jak je tomu např. u disociálních či schizoidních poruch osobnosti).
Poté, co dojde k odštěpení části vztažené k self a daný jedinec tak na ni nemá náhled, po
nějaké době dojde k vystřídání – jakési depolarizaci – a je odštěpena část self vztažená
k objektu. Mentzos (2012, s. 165) k tomuto procesu poznamenává: „Na rozdíl od těch poruch
osobnosti, kde dochází k trvalému odštěpení, je pacient v tomto případě přece jen schopen
navázat s objektem kontakt a vybudovat si tak krátkodobý vztah. Nemusí se tedy zcela a trvale
vzdát vztahů. Na druhé straně si ale pacient nemůže dovolit vztah trvale udržet, protože čím
těsnější bude (v pacientově fantazii a anticipaci), tím více ho bude ohrožovat. Musí tedy vztah
ukončit, což většinou udělá velmi náhle – a to je právě ona nevypočitatelnost a proměnlivost
hraničních poruch.“

5.3 Obranné mechanismy a koncepce obran vycházející z jiných než
psychoanalytických teorií
Doposud jsem popisoval obranné mechanismy v souvislosti s psychoanalytickou
tradicí myšlení (definice a předpoklady viz výše). Bylo by ale omylem domnívat se, že jiné
psychologické směry koncept obranných mechanismů zcela zavrhly. Je však potřeba zmínit,
že s ním pracují jinak. Humanistická psychologie se třeba na člověka zaměřuje více celostně,
zdůrazňuje pozitivní lidský potenciál při utváření vlastního života (svobodu volby při
rozhodování, kreativní přizpůsobení vedoucí až k naší seberealizaci na základě uznávaných
hodnot). Člověk v jejím pojetí směřuje k naplňování své existence.
V následujícím textu se budu věnovat zejména teoretickým konceptům, které
formovaly současnou podobu gestalt psychoterapie a integrativní terapie, přičemž mým
prvotním cílem je představit čtenáři teoretické koncepce, na jejichž základě jsem vytvořil
jednu z metod postihování obranného chování v praktické části mé diplomové práce.
5.3.1 Virginia Satirová
Tak například čelní představitelka americké humanistické psychologie a rodinné
terapie Virginia Satirová postulovala svůj model růstu lidské osobnosti na práci jak
s jednotlivcem, tak s celým systémem (rodinnou). Zdůrazňovala při své práci prožitkový
charakter terapie, práci s komunikačními vzorci a především přijetí vlastních negativních
pocitů tak, aby se uvolnila cesta k prožívání radosti z vlastní existence. Satirová (2005) ve své
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teorii lidského růstu vyšla z představy dynamické rovnováhy změny a neměnnosti. Jako
základní tři obranné mechanismy, založené na minulých poznatcích a zkušenostech,
jmenovala projekci, popření a ignorování.
Projekce v jejím pojetí znamená pokus přenést zodpovědnost na někoho jiného a
zbavit se tak pocitů viny, ale zároveň odebírá osobní odpovědnost. Podporuje status quo,
protože ten, kdo nepřijímá zodpovědnost a se ani nesnaží věci měnit.
Funkce popření existence problému je v tom, že mu nemusíme věnovat pozornost a ani za
něj přebírat zodpovědnost. A znovu, tato obrana je součástí často již nepotřebného
sebezáchovného vzorce. Popření používáme dle Satirové až do doby, než jej nahradíme na
přítomnost orientovaným vnímáním, očekáváním a chováním, což ve svém modelu růstu
zdůrazňovala.
Při ignorování sice uznáme, že situace nebo problém existuje, ale jakékoliv změně se
vyhýbáme. Typickým projevem při ignorování je váhání, nepřijímání rozhodnutí. Tento
vzorec chování se podle Satirové (2005) stává časem blízký a fixovaný, je sice mnohdy
přijatelný, když se ale stane nefunkčním, je pak obtížně měnitelný. Satirová se ve své
terapeutické práci snažila o identifikaci těchto obran, o zkoumání způsobů, jak klienti sami
sebe vnímají, a pracovala s nimi na změně jejich vzorců ve zdravější formy chování. Za
podnětné považuji její identifikaci pěti typických „komunikačních“ pozic. Česky jsou
pojmenovány jako obviňování, usmiřování, superracionalita, rušení a kongruence.
Komunikační v uvozovkách jsem napsal záměrně proto, neboť se neprojevují pouze
v komunikační rovině člověka, ale můžeme je chápat podobně jako obranné mody popsané
v kapitole o psychodynamice obranných mechanismů ve vztahu k psychopatologii, tedy jako
reakce umožňující obranu našeho já a pocitu vlastní hodnoty. Proto se také první čtyři z nich
někdy v literatuře nazývají sebezáchovné pozice.
Rád bych ještě zdůraznil, že Satirová ve své práci zdůrazňovala přemýšlení v kontextu já
– druzí – prostředí (životní kontext). Toto komplexní pojetí se blíží teorii pole, kterou
postuloval Kurt Lewin a jež je myšlenkovou základnou, na níž staví své chápání světa i
Gestalt psychoterapie.
5.3.2 Gestalt psychoterapie
Jelikož bude jednou z mých výzkumných metod zjišťujících úroveň obraného vztahování
inventář typických projevů chování dítěte, který vychází primárně z teorie gestalt
psychoterapie, konkrétně pojetí kontaktních cyklů a stylů, zabývám se vysvětlením některých
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klíčových myšlenek a teorií gestalt psychoterapie na tomto místě poněkud obsáhleji. Mým
cílem je, aby se čtenář posléze lépe zorientoval v rámci praktické části mé diplomové práce.
Gestalt terapie se řadí mezi zástupce fenomenologických a existenciálních terapií. Ve
40. letech 20. století ji založili manželé Frederik a Laura Perlsovi. Základní paradigmata jsou
odvozena od Gestalt psychologie, tedy holismu a teorie pole, metodou umožňující lepší
uvědomování si nás samých v kontextu světa je tzv. fenomenologická metoda. Buberovo
dialogické pojetí terapie pak klade důraz na v pravdě existenciální kontakt dvou či více osob,
kteří mohou sami sebe navzájem autenticky zažívat, a to dokonce klidně i beze slov.
Zcela zásadní význam má teorie pole pro pochopení self v gestalt přístupu. Již Perls,
Hefferline a Goodman (podle Yontef, 2009, s. 313) definovali v roce 1951 self jako „systém
kontaktů v daném okamžiku…Self je pulzující, pracující hranicí kontaktu, jeho činnost formuje
figuru a pozadí.“
Ačkoliv tedy podle této definice považujeme self za proces, aktualizující se v daném
okamžiku v poli organismu a prostředí, neznamená to podle gestalt teorie self to, že by
nemělo žádnou kontinuitu v čase, co se týče určité soudržnosti a celistvosti, popřípadě
typických charakteristik reagování v určitých podobných situacích. Jelikož vycházíme z teorie
pole, struktura a funkce jsou od sebe neoddělitelné a lidské struktury jsou tedy pojímány jako
procesy. Rovněž Yontef (2009, s. 357) ve své knize píše, že: „Není zpochybňována existence
stabilních struktur, ale jsou koncepčně pojímány jako procesy. Proces je rytmický, nepřetržitý,
má vnitřní soudržnost atd., je strukturován.“
Mackewn (2009, s. 87) navrhuje dívat se na self v diskuzi o jeho funkci a struktuře
následně: „Self jako proměnlivý proces a self jako přetrvávající, dobře zakotvená identita
nesmějí být chápána jako vzájemně se vylučující self, ale jako dva póly kontinua.“
Pro praktický přístup má toto pojetí vyústění v mnohem pozitivnějším nazírání na
lidskou předurčenost a schopnost ovlivňovat prostředí a utvářet sebe sama a rovněž dávat své
zkušenosti smysl. Jinými slovy jsme tím, kým se v každém okamžiku stáváme, což pokud se
nad tím důsledně zamyslíme, může mít zásadní vliv na způsob našeho vnímání ostatních lidí a
našich životních podmínek a na tvorbě významů, které svým prožitkům přiřazujeme.
Erwing Polster (podle Mackewn, 2009, s. 88) pak v souvislosti s teorií self hovoří o
celých populacích různých self, která mají „často dobře propracovaný systém řeči těla,
postojů, priorit, intonace hlasu, hodnot a způsobů navazování kontaktu.“

60

Pro nazírání vztahovosti self můžeme hledat různé zorné úhly pohledu (viz teorie
pole). Self se může vztahovat k vlastnímu tělu, k sobě samému- subjektivně samo sebe
pojímat jako objekt svého vztahování- může se rovněž vztahovat k druhým lidem,
společnosti, kultuře, k celému světu a vesmíru či k transcendentálním hodnotám, duchovnu
nebo víře. Pro tyto jednotlivé vztahy můžeme nalézt klíčová období či aspekty, bez nichž
může být vývoj self nějakým způsobem narušen. V následujícím textu se budu zabývat
zejména vztahovými aspekty self se sebou a druhými lidmi, které jsou relevantnější obsahu
této mé práce.
Tak například pro vývoj našeho tělesného self je velmi podstatný vztah novorozence
s matkou, proces jejich vzájemného vylaďování. „Proces vylaďování má intersubjektivní
povahu a tvoří základ pro dětské prožívání self jakožto primárně tělesného self, které je
reflektováno citlivými, vstřícnými reakcemi matky. Tělesné self cítíme a prožíváme v procesu
vzájemné interakce s druhými skrze dotýkání, chování, hlazení a podobně. Během těchto
interakcí nám druzí, především matka, předávají pocit existence našeho těla a jeho hranic.“
(Evans, 2011, s. 54).
Krueger (podle Evanse, 2011, s. 56) zdůrazňuje roli studu v tomto procesu a možné
ohrožující konsekvence pro vývoj tělesného self: „Časným zrcadlením tlumočí rodič dítěti
svůj postoj vůči jeho tělesnému self. Když rodič cítí ostych vůči svým vlastním tělesným
procesům, může se tento ostych nebo stud projevit i v zacházení s dítětem. Je-li v časném
období podnětů příliš mnoho, nebo naopak příliš málo, dochází ke zkreslenému či
nedostatečnému formování tělesného self, což může později vést až k narcistické poruše.
Pokud je se základními tělesnými procesy spojen stud, může to ovlivnit naše sebehodnocení i
v jiných oblastech života a může to také bránit přirozenému propojení tělesné, emoční a
kognitivní stránky.“
Co se týká vztahu self k sobě, v psychologii již od dob Williama Jamese systematicky
rozlišujeme subjektivní a objektivní aspekt jáství (v angličtině „I“ a „Me“). Nejnovější
výzkumy Fonagyho a Target (2005) podtrhují zásadní význam tzv. reflexivní funkce u dětí
vytvářejících si vlastní „teorii mysli“, pocit vlastního jáství (a jeho vztahu k druhým – Já-Ty).
V jistém smyslu se na subjektivní self a self jako objekt také můžeme podívat jako na dva
póly téhož kontinua (podobně jako v situaci self jako procesu a identity – viz výše). Aron
(podle Evanse, 2011, s. 57) tvrdí, že: „Dobře fungující člověk je schopný plynule přecházet
mezi oběma polaritami self, má dostatečně vyvinutou mentální schopnost pohybovat se sem a
tam po celém kontinuu a tolerovat napětí mezi vnímáním sebe jako subjektu a sebe jako
objektu.“
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Evans (2011) k tomuto pohledu na self uvádí poznámky ve smyslu vzniku vývojové
patologie, která se zakládá právě na neschopnosti vydržet tvořivé napětí mezi oběma
polaritami self, což vede k ulpívání na jednom z těchto pólů. „Například přílišné zdůraznění
„vnitřního“, subjektivního aspektu na úkor „vnějšího“, objektivního vypadá tak, že daná
osoba se zcela zaměřuje na subjektivní pól a nedokáže se na sebe podívat jako na jeden objekt
mezi ostatními. To se projeví jako narcistická grandiozita, která přeceňuje subjektivní self a
ignoruje potřeby druhých. Přílišné zdůraznění „vnějšího“ aspektu může naopak způsobit, že
osoba nemá žádný pevnější pocit vlastního self, je jakoby unášená světem ostatních, cítí
prázdno tam, kde by mělo být self“ (Evans, 2011, s. 57).
Lidé rostou a vyvíjejí se (ale také někdy stagnují či se hroutí) prostřednictvím
kontaktování s druhými lidmi a prostředím, skrze získané zkušenosti pramenící z těchto
kontaktů. Jak jsem se již pokusil ukázat ve zmínce o teorii pole, kontaktovat či vztahovat se
můžeme k různým aspektům reality, vnitřního či vnějšího světa.

Roubal (2010) v této

souvislosti hovoří o aktualizaci potřeb organismu v kontaktu s prostředím, kdy se v určitém
okamžiku stává dominantní některá potřeba potřebou dominantní, vystupuje do popředí.
Organizuje tak vnímání i jednání člověka a utváří figuru na pozadí ostatních, v tu chvíli méně
naléhavých potřeb. Po jejím uspokojení se gestalt uzavírá, figura ustupuje do pozadí a
uvolňuje místo jiné. Dochází k plynulému vznikání a zanikání figury na hranici kontaktu
člověka s prostředím.
Na náš život se můžeme dívat i tak, že se skládá z velkého množství těchto
kontaktních cyklů, někdy krátkých (např. když se dostaneme do kontaktu s potřebou hladu,
uvědomíme si jí a vyvineme úsilí a akci k jejímu uspokojení), jindy delších, jež v sobě
zahrnují kratší kontaktní cykly (studium na vysoké škole, výchova dětí…). Typický průběh
kontaktního cyklu ukazuje následující obrázek 1.
Co se týká zdravého utváření kontaktu člověka s prostředím, důležité je především
přizpůsobovat se a modifikovat své chování podle měnících se podmínek prostředí, v gestalt
terminologii se hovoří o tzv. kreativním přizpůsobení, a to nejen s akcentem k uspokojení
potřeb vlastních, ale rovněž jejich harmonizace s potřebami druhých a prostředí. Nezbytným
předpokladem pro toto kreativní přizpůsobování však je, aby člověk dokázal, jak píše Zinker
(2004, s. 79), „…prožívat a zřetelně rozlišovat to, co ho zaujme a upoutá od toho, co zajímavé
není. Zakouší pronikavost a zřetelnost figury a málo si všímá splývajícího pozadí. U
narušených lidí existuje zmatení mezi figurou a pozadím. Schází jim záměr a zacílení, takže
když sledují určitou situaci, nejsou schopni si vybrat to, co je pro ně hlavní, co je pro ně
důležité.“
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Obrázek 1: Interaktivní kontaktní cyklus (podle Zinkera, 2004)
Pokud takto rozlišovat člověk z nějakého důvodu nedokáže, reaguje mnohdy
neadekvátně na změny podmínek v poli. Může to být omezeno na konkrétní situaci, nebo se to
může stát obecným stylem kontaktu bez ohledu na situaci (obvykle bez uvědomování), který
prostoupí všechny aspekty způsobu, jakým člověk vytváří kontakt. Člověk se pak stává ve
svých rozhodnutích nesvobodným, opakuje reakce, které byly užitečné dříve (nebo se tehdy
takovými zdály).
V gestalt psychoterapii se takovéto chronické způsoby přerušování kontaktu či tzv.
organismické

regulace

vztahu

já-okolí

uvažují

v souvislosti

s možným

vznikem

psychopatologie. Existují zde koncepty neukončených psychických záležitostí a fixovaných
emocionálních gestaltů na jejichž základě bylo definováno (Perls, Hefferline, Goodman) šest
základních způsobů, jak člověk přerušuje (či omezuje) svůj kontakt s druhými. Později k této
šestici omezování kontaktu (retroflexe, konfluence, desenzitizace, introjekce, projekce a
egotismus) přidali manželé Polsterovi ještě jeden, a to deflexi.
Musím zde zmínit, že z počátku byly tyto způsoby narušení kontaktu považovány za
něco negativního, jako překážky plného kontaktu a tedy schopnosti sebeaktualizace a vitality.
Cílem terapie je narušit tyto procesy a obnovovat stav optimálního zdraví. Podle mě šlo o
podobnou situaci jako v případě využívání nezralých či věku nepřiměřených obranných
mechanismů podílejících se na rozvoji psychických poruch a obtíží. A podobně jako v jejich
případě, došlo i v případě těchto způsobů přerušování kontaktu k modifikaci postoje k nim,
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neboť „z hlediska teorie pole nelze žádné „přerušení“ považovat za dobré nebo špatné,
nápomocné či neužitečné, pokud není vztaženo k významu a potřebám konkrétní jedinečné
situace“ (Joyce a Sills, 2011, s. 140). Dnes tedy hovoříme o modifikaci kontaktu související
s tím, že daný člověk to ve své situaci a čase prostě jinak neumí, a tak i manifestující se
příznaky duševního onemocnění, značného stresu či narušení sociálních vztahů jsou pojímány
jako způsob kreativního přizpůsobování se takového člověka.
Přesto se domnívám, že je zcela legitimní zmínit se o kontaktních stylech i v
souvislosti s obranným chováním, neboť co do podstaty, jedná se zde mnohdy i o obranný
mechanismus či obranný modus podobně, jak jsem o něm psal ve svém výkladu
psychodynamiky. Akorát zde vycházíme z premisy self jako procesu na hranici kontaktu, není
zde žádná fixní struktura self, jako například v případě psychoanalytických koncepcí, pouze
fixované způsoby vztahování se. Mnohdy se v souvislosti s uplatňováním výše uvedených
sedmi mechanismů modifikace kontaktu pohybujeme v oblasti nevědomí. Mackewn (2009, s.
41) například tvrdí, že: „Fixované způsoby chování a reagování na přítomné události, jako by
šlo o události z minulosti, bývají tak navyklé a nevědomé, že si lidé ani neuvědomí, že reagují
rigidním způsobem nebo že si v přítomném okamžiku mohou vybrat jiný způsob reakce, který
bude efektivnější nebo bude mít na jejich život mnohem příznivější vliv.“
Rovněž

Zinker (2004, s. 82) podporuje uvažování o stavech přerušení kontaktu

z pohledu obranných mechanismů. „Například člověk, který vytváří blok mezi vjemy a
uvědoměním, se uchyluje k obraně vytěsněním. Neumožní, aby se uvědomění objevilo na
základě prostých smyslových informací. Člověk, který tvoří blok mezi uvědoměním a
mobilizací energie, trpí introjekcí; spolkl názory druhých na to, co je správně nebo špatně, a
není schopen nalézt svoji vlastní energii. Člověk, který odděluje své jednání od energie,
retroflektuje. Dělá sobě to, co by měl dělat okolí…. Člověk, který odděluje své jednání od
kontaktování, trpí afektivní izolací a depersonalizací; nedokáže propojit své jednání s tím, co
prožívá.“
Na základě Yontefova (2009, s. 164) tvrzení, že „hranice kontaktu se ztrácí polaritně
protikladnými způsoby“ můžeme tedy jednotlivým modifikacím kontaktu přiřadit jejich
polaritu a považovat všechny takové pozice za potenciálně zdravé, neboť mohou být vždy
posuzovány pouze v souvislosti s podmínkami pole a self (a také jeho vývojové úrovně).
Následující tabulka 4 shrnuje polarity modifikace kontaktu jedince s prostředím a následující
text má za cíl tyto polarity více osvětlit.
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Retroflexe………………………………………Impulzivita
Deflexe………………………………………. Vnímavost
Desenzitizace…………………..……………….. Citlivost
Konfluence….………………………………… Stažení se
Egotismus…...………………………………. Spontaneita
Projekce…..…………………………………. Přivlastnění
Introjekce………………………………………. Odmítnutí

Tabulka 4: Polarity ve způsobech kontaktu (podle Joyce, Sills, 2011, s.141)
Retroflexe – impulzivita
Retroflektující člověk zadržuje impulz k akci (např. motorické, verbální či
emocionálnímu sebevyjádření). Tok energie je přerušen a impulz se pak ztratí. Problém
nastává v okamžiku, kdy k této situaci dochází opakovaně v souvislosti se stejnou figurou
(např. potřebou), nebo když je přerušovaná energie velmi silná. Dochází pak k přesměrování
této energie dovnitř, do vlastního těla (např. somatizace, vysoký krevní tlak, depresivní
symptomy) nebo dokonce proti sobě (např. autoagrese formou sebepoškozování až suicidální
tendence). Tento mechanismus bychom mohli shrnout větou, že člověk dělá sám sobě to, co
by nejraději dělal jiným (nebo potřeboval od druhých).
Impulzivita je ve své pozitivní formě spontánní, živou akcí, autentickým kontaktem
bez omezování a sebekontroly. Také ale může být manifestována nepřiměřeným
vyjadřováním pocitů či impulzů, což může být v praxi mnohdy nebezpečné nejen pro jedince
samotného, ale i pro jeho okolí.
Při pohledu na fáze kontaktního cyklu hovoří Zinker (2004) o retroflexi nejčastěji
v souvislosti s jeho přerušením mezi fázemi uvědomění a mobilizace energie, kdy je tato
energie nejčastěji blokována strachem ze vzrušení nebo silných emocí. Tyto emoce mohou
zahrnovat např. sexualitu, silný hněv, stejně jako vyjádření sebedůvěry, sebeúcty,
sebeprosazení, něhy či lásky. Významnou poznámku z hlediska tělesné manifestace
retroflektování , kdy se strach ze vzrušení často projevuje neuvědomovaným povrchním
dýcháním, poskytl Alexander Lowen (podle Zinkera, 2004, s. 86), který si všimnul, že
„neurotici jsou fixováni v poloze nádechu, jejich hruď je obecně příliš nafouknutá, protože
nevydechují úplně.“
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Deflexe – vnímavost
„Deflexe znamená ignorování vnitřního podnětu nebo podnětu z prostředí či
odvracení se od něj s cílem zabránit plnému rozpoznávání či uvědomování“ (Joyce, Sills,
2011, s. 144). V praxi se s ním často můžeme setkat ve formě odvádění řeči jinam, humoru
jako zlehčování tématu, nekonečným mluvením „o ničem“. To se týká zpravidla určitých
konkrétních témat, jimž člověk jakoby nerozumí, aktivně se je snaží ignorovat.
Při vnímavosti je člověk otevřen všem novým zkušenostem, dobře registruje podněty
na všech úrovních uvědomování (tělo, emoce, myšlenky). Nevýhodou absolutní vnímavosti
může být zahlcení podněty, takový člověk nediferencuje mezi důležitými a nevýznamnými
podněty.
Z hlediska kontaktního cyklu dochází k deflektování často při přerušení mezi fázemi
mobilizace energie a akce. Takoví lidé si mnohdy dobře uvědomují svou potřebu, jsou
dokonce zmobilizovaní – cítí velkou energii k akci, ale nenasměrují ji do činností, které by
jim přinesli to, co si přejí. Místo toho mnohdy raději zapnou televizi či počítač, unikají do
světa fantazie a denního snění a racionalizují si důvody, proč něco nejde.
Zinker (2004, s. 88) uvádí, že tato „dlouhodobě nevyjádřená mobilizace může vyústit
do tělesných příznaků, včetně hyperventilace, vysokého krevního tlaku a chronického
svalového napětí. Dysfunkce jiného druhu je například impotence, situace, při které člověk
může být v kontaktu se svou sexuální energií, ale není schopen dosáhnout plné erekce nebo
ejakulace.“
Desenzitizace – citlivost
Proces desenzitizace je svou povahou podobný deflexi, jde však o hlubší znecitlivění,
než tomu bylo u deflexe, která pracuje na úrovni kognitivních procesů a projevuje se často
v řeči a intelektualizaci. Toto znecitlivění se projevuje často na tělesné rovině. Někdy dochází
k tomu, že se člověk nachází jakoby na obou koncích polarit v různých oblastech uvědomění.
Joyce a Sills (2011, s. 148) např. uvádějí, že: „Člověk, který je hypochondrický, si může např.
nadměrně uvědomovat tělesné pocity, ale zároveň může být zcela desenzitizovaný ve vztahu
k afektivním a emočním asociacím, takže si všímá symptomů, které neumí vysvětlit.“
Z hlediska kontaktního cyklu dochází k přerušení mezi fázemi stažení a vnímání.
Takový člověk se může typicky přepracovávat, protože má narušený cit pro to, kdy je mu
dobře a kdy je již unavený. Zinker (2004, s. 93) dodává, že: „Na úrovni neurózy takový člověk
honí sám sebe nebo upadá do deprese anebo se zmítá mezi oběma těmito stavy.
Maniodepresivní člověk představuje pouze zvýrazněnou formu takových obtíží, částečně
podpořenou biologickými faktory.“
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Konfluence – stažení
Tato polarita v podstatě vyjadřuje schopnost člověka kreativně střídat situace splynutí
s druhými (např. v intimním partnerském vztahu, sexuálním aktu…) a zároveň stažení se
(umět být sám, odpočinout si, uvědomovat si svou jedinečnost). Fixované způsoby vztahování
se na obou koncích těchto polarit tedy naznačují problémy s vazbou nebo odděleností od
druhých (ztrátou, opuštěním, zavržením či jiným zraněním druhými).
Konfluence je stav neschopnosti rozlišit hranici mezi sebou a druhými lidmi. Tak jsou
pocity a přání druhého člověka pro snadno konfluentního jedince zahlcující a on reaguje, jako
by byly jeho vlastní. Může pak být také úzkostný v situacích, kdy hrozí ve vztazích separace,
opuštění nebo jen třeba konfrontace.
Když se stane, že člověk splyne s figurou a není schopen se stáhnout (přerušení
kontaktního cyklu mezi kontaktem a stažením), popírá mnohdy svou únavu, popírá své pocity
i realitu. Často pak neví, jestli měl dost podnětů nebo zda vůbec nějaké vnímal. „Má potíže
s mírou kontaktu, neví, kolik má dát nebo dostat. Má také tendenci neposlouchat, co mu druzí
sdělují. Výsledně si může připadat odmítaný a je zmatený ze vzdálenosti mezi ním a
ostatními“ (Zinker, 2004, s. 93).
Egotismus - spontaneita
Egotismus se projevuje přehnaným zabýváním se sebou, intelektualizací místo akce,
zacyklením ve vlastním světě. Takový člověk je zaujat vlastními myšlenkami, pocity či
chováním, což v pozitivním smyslu umožňuje jeho dobrou sebereflexi, může to však také vést
k vyhýbání se autentickému kontaktu s druhými.
Na druhé straně, spontaneita, která je přiměřená, ukazuje na zdravě se projevující
osobnost, je známkou živého kontaktu s realitou tady a teď. Častěji ji v naší kultuře vidíme u
dětí a při hře, neboť v současných podmínkách západní civilizace, tedy kapitalismu a
postmoderní, informační doby, kdy je pozornost upřena více k osobnímu uspokojování potřeb
a méně ke komunitnímu životu a potřebám společnosti, jsme ve zvýšené míře retroflektující a
intelektualizující. Extrémní spontaneita, která má impulzivní až manický charakter, je naopak
typická nedostatkem sebereflexe a adekvátní percepce sebe sama.
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Projekce – přivlastnění
Projekce ve smyslu nepřijetí určitých aspektů vlastního já a jejich následné nevědomé
připisování druhým lidem má rovněž obranný charakter (jak již víme z části věnované
psychoanalytickým obranným mechanismům).
Naopak, jak poznamenávají Joyce a Sills (2011, s. 154), „Polarita přivlastnění byla
vždy úhelným kamenem gestalt praxe. Jde o přijetí zodpovědnosti za všechny aspekty nás
samých. Zajde-li však klient příliš daleko, obnáší to, že přijímá, nebo si přivlastňuje, co není
jeho zodpovědnost, nebo si na sebe bere, co není jeho. V extrémní podobě se to projevuje jako
sebeobviňování či nadměrné pocity viny.“
Introjekce – odmítnutí
Při introjekci je cizí názor či přesvědčení bez procesu integrace asimilován, respektive
považován za vlastní bez zpochybnění jeho platnosti – jde zde v podstatě o opačný fenomén
než u projekce. Zcela přirozeně například introjikují děti celou řadu příkazů a zákazů svých
rodičů a ty jsou mnohdy velmi funkční z hlediska bezpečnosti dětí („Na to se nešahá“, Nesmíš
si hrát u řeky, u kolejí…“), některé introjekty se však později stávají nefunkčními nebo
dokonce škodlivými („Nesmíš se zlobit“, „Kluci nepláčou“, „Nikdy nic nedokážeš“, Nikomu
se nedá věřit“…).
Opačným pólem introjekci je odmítnutí, které je jistě pozitivní v situacích, kdy jasně
víme, že něco nechceme a nepotřebujeme, když je plně v souladu s našimi hodnotami. I zde
však může dojít k nevhodnému fixování chování, které pak působí jako odmítavé z principu.
Takový člověk soustavně odmítá názory druhých, odmítá i lásku a pozornost či pochvaly,
kterých se mu dostává. Je za ním zpravidla nedůvěra v druhé, strach z ovládání a kritiky
druhých a nadměrné spoléhání na sebe sama.
Ken Evans (2011) navrhuje užívat výše zmíněných souvislostí mezi fázemi
kontaktního cyklu a specifickými formami kontaktních stylů i diagnosticky. Odkazuje přitom
na fenomenologickou metodu k prozkoumávání tady a teď a zároveň sleduje vztahovou i
vývojovou perspektivu člověka. Evans s klientem nejprve sestavuje analýzu jeho chování a
následně se na jejím základě zamýšlejí nad dysfunkčními vzorci, které klient používá. Pokud
bychom si tedy tentokrát představili kontaktní cyklus, kdy se self na hranici kontaktu setkává
s druhým člověkem (např. v terapii) ve formě kruhového diagramu, můžeme pak
v jednotlivých fázích tohoto cyklu zaznamenat typická přerušení kontaktu, jež Evans nazývá
dysfunkčními vzorci vztahování se.
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Obrázek 2: Udržování dysfunkčního vztahového vzorce podle Evanse (2011) a doplněno
podle Clarkson in Tudor, 1991)
Dalším, velmi zajímavým příspěvkem k integraci výše uvedeného konceptu
kontaktního cyklu a kontaktních stylů - tedy gestalt pojetí - a vývojových teorií přispěl Keith
Tudor (1991). Ten se ve svém článku týkajícím se terapeutických intervencí u skupin dětí,
inspiroval rovněž Eriksonovým vymezením vývojových požadavků a krizí a rovněž
transakční analýzou. Z hlediska tématu mé práce je zajímavé právě ono vývojové hledisko,
kdy navrhnul ke každému výše popsanému narušení kontaktního cyklu klíčové věkové
období, kdy jeho vývojové požadavky kladou zvýšené nároky na konkrétní obranné
mechanismy – resp. modifikace kontaktu s prostředím a -řečeno se značným zjednodušením –
člověk si právě v tomto období často osvojuje ve větší míře právě jednu z polarit kontaktního
stylu a je vystaven zvýšenému nebezpečí zafixování určitých vzorců vztahování se. Velmi mi
Tudorova koncepce připomíná právě Eriksonovo pojetí vývojových nároků a krizí, navíc se
shodují i věková vymezení jednotlivých období. Proto do následující tabulky pro zajímavost
uvedu ve stručnosti i Eriksonovu koncepci. Více k této teorii v příloze 3
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6. Návrh plánu výzkumu
Jako výzkumník stojím nyní na počátku velmi lákavé cesty, jejíž kouzlo spočívá v ne
zcela zmapovaném terénu krajiny. A dovolím si hned na úvod tvrdit, že terén krajiny je i
nezmapovatelný, neboť pohyb zde je spjat s prací lidského podvědomí i nevědomí, jehož
projevy jsou natolik rozličné a mohou v prožívání i jednání člověka nabývat natolik
rozmanitých kvalit, že si velmi nutkavě uvědomuji svou limitovanost. A limitovanost nejen
svou, ale i metodologickou. Uvědomuji si, že s každým dalším krokem vypracovávání a
plnění výzkumného plánu se nutně budu dopouštět redukcionismu, že reliabilita i validita
mnou zjištěných informací bude nízká a do značné míry sporná, že závěry či hypotézy, které
se pokusím na základě mého výzkumu postulovat, budou mít možná spíše idiografickou než
nomotetickou vypovídací hodnotu.
To, co s těmito limity jako výzkumník mohu udělat je, že je budu diskutovat. Nechci
se nechat odradit problematičností schůdnosti tohoto terénu, mám rád takovéto výzvy, neboť
jsem se naučil, že i když je někdy počasí špatné a terén neschůdný, člověk může
v okamžicích, kdy se mlha na chvíli protrhá, shlédnout krajinu, jejíž vjem pak v člověku
zůstane uložen mnohdy natrvalo, nebo abych použil ještě jinou metaforu, když paprsky světla
osvítí určitou část krajiny či jeskyně a za chvíli část jinou, dokážeme si mnohdy učinit velmi
dobrý obrázek o prostoru kolem nás. Podle mě toto platí i pro proces poznávání člověka
člověkem.
Při úvahách o účelu a cíli mé výzkumné práce jsem vycházel z několika základních
zjištění. Ač v současné vědecké literatuře o obranných mechanismech a jejich vývoji u dětí již
máme zejména díky výzkumům Cramer (1983, 1988, 1997, 2000, 2001, 2007, 2008…) a
jejích kolegů a Coulacoglou (2002, 2008, 2009) nějaké poznatky založené na
standardizovaných metodách sběru dat a rovněž přístupy vycházející z pozorování dětské hry
či analýzy stop a produktů činnosti jsou mnohdy cenné z hlediska poznávání osobnosti dítěte
a způsobů jejich vyrovnávání se s životními podmínkami, stále toho víme velmi málo
například o tom, s jakými podmínkami využívání konkrétních obranných mechanismů
souvisí, s jakými osobnostními rysy, s jakými vzorci vztahování se dítěte ke světu, zda a jak
např. jejich využívání souvisí s typem attachmentu, tedy vazby s primární pečující osobou
dítěte. Jakou roli hraje kulturní prostředí, faktory věku a pohlaví, spirituality a víry? A jak
probíhá transformace a zrání jednotlivých obranných mechanismů a jak se jejich využívání
mění za stresových podmínek?

71

Toto vše jsou výzkumně obtížně uchopitelná témata, ve hře vnímám příliš mnoho
intervenujících proměnných pro kauzální (pravděpodobnostní) vysvětlení obranných
mechanismů, jejichž funkce je s naším lidským já, s naším sebepojetím a sebehodnocením,
neoddělitelně spjata. Osobně jsem rovněž stoupencem humanistického proudu v psychologii a
tudíž holistického pohledu na člověka, čímž se dostávám k otázkám jak filosofických, tak
metodologických paradigmat mého výzkumu.
Rozhodl jsem se pro smíšený charakter mého výzkumu s cílem propojit poznatky
získané metodami založenými na psychoanalytických konceptech vnímání obranných
mechanismů, které akcentuje současná klinická praxe a na jejichž základě byla vypracována
metodologie jejich zjišťování v Tematicko-apercepčním testu, resp. v Testu pohádek,
s konceptem kontaktního cyklu a typických způsobů jeho přerušení či tzv. kontaktních stylů,
jež více akcentují procesuální, vztahovou rovinu našeho self, v extrémním případě vnímající
lidské jáství jako proces, nikoliv strukturu, tedy v zásadě opačné uvažování od analytického
(více viz teoretická části mé diplomové práce).
Budu se tedy částečně opírat o metody, jež mají v psychodiagnostice obranných
mechanismů nějakou tradici a mohu tak vztáhnout výsledky mého šetření k nějakým normám
(viz dále). Potud lze hovořit o kvantitativní oblasti mého výzkumu. Rád bych však základ své
výzkumné práce položil na komparaci získaných informací z jednotlivých metod a tímto
přístupem získal kvalitativně nová data, nové souvislosti týkající se obranných mechanismů
v jejich nejširším smyslu – mohli bychom také říci obranného modu, jak o něm hovoří
Mentzsos (2012). Zde se budu nacházet na poli kvalitativního výzkumu a opírat se budu tzv.
teoretickou triangulaci dat.

72

7. Metodologie výzkumu
7.1 Výzkumné otázky
Na základě výše popsaných úvah a východisek v následujícím textu čtyři hlavní
výzkumné otázky, na jejichž zodpovězení bude můj výzkumný projekt zaměřen:
1. Jaké obranné mechanismy lze použitými výzkumnými metodami u dětí mladšího
školního věku zaznamenat a jaká je četnost jejich užití?
2. Dochází u dětí v mladším školním věku k vývoji obranných mechanismů, a pokud
ano, tak v jakém smyslu?
3. S jakými fenomény využití obranných mechanismů u sledované skupiny dětí mladšího
školního věku souvisí (emoce, potřeby, věk, inteligence)?
4. Existují souvislosti mezi analytickým pojetím obranných mechanismů a konceptem
kontakních stylů a modifikacemi kontaktu v současné integrativní a gestalt
psychoterapii u dětí mladšího školního věku?

7.2 Výzkumné metody
Na základě prostudování odborné výzkumné literatury z oblasti obranných
mechanismů u dětí a při zvážení věkového období cílové skupiny (mladšího školního věku),
na které je vývoj obranných mechanismů v mé diplomové práci situován, jsem se rozhodl pro
zvolení dvou projektivních metod k zjišťování obranných mechanismů. Předem jsem vyloučil
možnost využití některého ze sebeposuzovacích dotazníků, které nejsou příliš vhodné pro
věkové období mladšího školního věku, jejich vypovídací hodnota (validita) by byla nízká.
Rovněž nutnost překladu a transformace některé z klinických škál, které zatím v českém
prostředí nebyly využity, mě v konečném důsledku vedly k zaměření na projektivní metody.
V prvé řadě jde o Tematicko-apercepční test (TAT), který díky manuálu Cramerové
(1991) umožňuje zjišťovat různě zralé formy obranných mechanismů popření, projekce a
identifikace z příběhů, které děti uvádějí k podnětovým tabulím. Výhodou této metody je
podle mého názoru alespoň částečně standardizovaný postup při skórování obran, existují
jasná vodítka pro jednotlivé kategorie obran i běžné formy výpovědí dětí u jednotlivých karet,
které pak pro obranné fungování ega spíše nesvědčí. Lze také porovnat výsledky mnou
zjištěných informací s výsledky Cramerové a diskutovat tato data například z perspektivy
české populace, neboť podobný výzkum, týkající se zjišťování obranných mechanismů u dětí,
na našem území ještě realizován nebyl. Rovněž pozitivní se mi zdá možnost dítěte na základě
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podnětového materiálu projikovat opravdu volně, vytvářet příběh, který v sobě může
potenciálně skrývat jakoukoliv nenaplněnou potřebu či záměr dítěte a také obranu proti
tlakům z vnějšího prostředí. Jako nevýhodné pak vnímám to, že se manuál zaměřuje
explicitně pouze na tři výše uvedené obranné mechanismy, byť v rozličných podobách jejich
komplexnosti a zralosti (více viz teoretická část práce) a dále nemožnost spolehlivě srovnávat
tyto obranné mechanismy s jinými skóry TAT, jejichž normy nejsou pro českou dospělou
populaci, natož děti, k dispozici.
Druhou metodou, která by měla výše uvedené nedostatky TAT v určitém smyslu
suplovat, je Test pohádek Cariny Coulacoglou (2002). Zde se již můžeme opřít o normy
týkající se jednotlivých skórů u dětí mladšího školního věku, kterým je primárně určen.
Zároveň existují jistá vodítka pro výzkumníky, kteří tento test chtějí využít i ke zjišťování
obranných mechanismů, a to co do počtu zjišťovaných obran dokonce v širším rozsahu, než je
tomu u TAT. Výsledky zjišťování obranných mechanismů v různých kulturních kontextech
jsou k dispozici.
Je zde tedy možné uvažovat i o konsekvencích využití obranných mechanismů a
některých významných skórů, jako např. anxiety, deprese, touhy po nadřazenosti či sexuality.
Jako vhodné vnímám pohádkové prostředí, v němž se s dítětem při zjišťování obranných
mechanismů pohybujeme, a to z důvodu univerzality jazyka pohádek, které k dětem i
dospělým promlouvají symbolických jazykem již po mnoho generací. Zároveň je toto
prostředí pro dítě v mnohém bezpečnější, může zde své projekce lépe, bezpečněji a možná i
snadněji „instalovat“ do pohádkových postav a jejich akcí. Nevýhodou naopak může být
polostrukturovaný proces zisku výpovědí od dětí a právě ona vázanost na konkrétní pohádky
se známým dějem, v němž se může část potenciálně výzkumně cenných informací ztratit a
také skutečnost, že objevení obran je zde více vázáno na subjektivní posouzení examinátora,
jeho vnímavost, úsudek a zkušenosti.
Domnívám se tedy, že kombinací obou projektivních metod mohu potenciálně získat
širší paletu obranných mechanismů, zahlédnout větší část krajiny, pokud bych se vrátil
k metafoře z úvodu praktické části mé diplomové práce, neboť proces projekce je u každé
z těchto metod poněkud odlišný, týká se jiného podnětového materiálu, doplňují se zde volný
a polostruktrurovaný sběr dat, potenciální obrany vzniklé na základě identifikace
s pohádkovými postavami, které existují v rámci nějakého dějového kontextu s potenciálně
latentně přítomnými konflikty (např. vztah matky a dcery u podnětových karet Červené
Karkulky apod.) jsou kombinovány s volným projikováním do příběhů na základě
podnětových karet TAT.
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Záznamový arch TP měl klasickou, standardní podobu, vlastnoručně vytvořený
záznamový arch pro skórování potřeb, emocí, tlaků i obranných mechanismů z výpovědí dětí
v TAT, samozřejmě uvádím v příloze (příloha 5).
Rovněž podobu dotazníku na typické projevy dítěte při zátěžových a konfliktních
situacích a inventáře typických projevů chování dítěte čtenář v příloze nalezne (příloha 6).
Neboť jde v tomto

případě o

mnou vytvořenou metodu, která nesplňuje řadu

psychometrických kritérií, rád bych se u ní na chvíli zastavil a popsal blíže můj záměr jejího
zařazení mezi výzkumné metody a teoretická východiska, na nichž je inventář chování dětí
založen.
Zatímco obranné mechanismy a jejich využívání jsou v případě projektivních technik
zjišťovány v převažující, i když ne výlučné, míře z výpovědí dětí, třetí metoda má za cíl
zaměřovat se na pozorovatelné chování dítěte v zátěžové či konfliktní situaci, v případě
inventáře chování dítěte pak na jeho každodenní projevy. Oblast chování dítěte v zátěži a jeho
vztahování ke světu, k blízkým lidem, pečovatelům, přátelům, ale i ke svým potřebám, k sobě
samému jsou velmi cenným ukazatelem sebepojetí dítěte. Jde však o výzkumně obtížně
uchopitelné projevy, zejména pro svou komplexnost.
Cílem první části třetí výzkumné metody je, aby se dva nejbližší vychovatelé dítěte
zamysleli nad projevy dítěte v situacích konfliktu a nad způsoby jejich vyrovnávání se
s těmito situacemi. Blíže tyto situace specifikuji ve třech obecněji pojatých otázkách
týkajících se jak tělesných, emocionálních i behaviorálních projevů dítěte a časové
perspektivy těchto projevů. Odpovědi vychovatelé formulují vlastními slovy.
Ve druhé části třetí metody jsem pak vypracoval inventář možných projevů dětí, který
vychází z teorie kontaktních stylů a přerušení či narušení kontaktu dítěte s figurou jeho zájmu
v nejširším smyslu tohoto slova (více viz teoretická část). Může jít o jeho potřebu, o vztah
s blízkými lidmi i vztah k sobě samému, toto narušení ale mnohdy může být fixováno
v typických vzorcích chování člověka a na tom lze posléze stavět určité diagnostické úvahy.
Pro větší rozmanitost takového vztahování jsem uvažoval nejen ony mnohdy negativně
chápané styly narušení kontaktu (retroflexe, deflexe, desenzitizace, konfluence, egotismus,
projekce a introjekce), ale i jejich polaritní dimenze (impulzivita, vnímavost, citlivost, stažení,
spontaneita, přivlastnění a odmítnutí). Rád bych předestřel, že jakékoliv ulpívání v některé
z těchto polarit může být vnímáno jako obranné chování, které ve své extrémní, rigidní
podobě může vést k rozvoji četných problémů a patologií jedince, neodráží totiž kreativní
přizpůsobování jedince svému prostředí a svým aktuálním potřebám a kompetencím, což je
ideálně považováno za zdravý způsob bytí ve světě.
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Úkolem vychovatelů je zde na pětistupňové ordinální škále (nikdy, výjimečně, občas,
často, velmi často) u každé ze 14 polarit (7 škál modifikací kontaktu) posoudit jejich četnost
výskytu u konkrétního dítěte. Cílem je zde do určité míry kvantifikovat typické projevy dítěte
s hypotézou následného snadnějšího hledání souvislostí využívání obranných mechanismů
zjištěných u jednotlivých dětí napříč různými metodami a rovněž pro zjišťování frekvence
výskytu jednotlivých modifikací kontaktu v tomto věkovém období. Skórování v rámci
jednotlivých škál pak probíhá tak, že u položek polarit retroflexe, deflexe, desenzitizace,
konfluence, egotismus, projekce a introjekce jsou jejich frekvenci výskytu (nikdy, výjimečně,
občas, často, velmi často) přiřazeny číselné hodnoty od 1 do 5. Naopak, u položek k polaritám
impulzivita, vnímavost, citlivost, stažení, spontaneita, přivlastnění a odmítnutí frekvence
jejich výskytu nabývají hodnot od 5 do 1. U jednotlivých dimenzí vztahování lze tak získat
celkové skóre četnosti a síly využívání jednotlivých polarit od 2 do 10, data jsou navíc
průměrována, neboť jsou získána od dvou vychovatelů, čímž se může zvýšit objektivita
získaných dat. Pearsonův koeficient korelace u hodnocení obou vychovatelek je u mého
výzkumu r =0,64.
Jako další důležitou metodu, která může přispět k zodpovězení výzkumných otázek,
jsem zvolil test inteligence CFT – 20 – R (Culture Faire Inteligence Test). Test postihuje
obecné intelektové schopnosti související s Cattelovým pojetím fluidní inteligence. Je
neverbální, je možné jím určit úroveň schopností pochopení figurálních vztahů a formálnělogických myšlenkových operací, což umožňují vždy 4 typy subtestů (série, klasifikace,
matrice a topologie) ve dvou částech o 56, resp. 45 položkách. Čas administrace v části 1 je 5
minut pro úlohy subtestu série a klasifikace, 4 minuty pro vypracování subtestu matrice a
topologie. Ve druhé části je pouze tříminutový interval na všechny úlohy v každém subtestu.
Zadávání testu probíhalo standardním způsobem, normy a standardizace byly provedeny na
německé dětské populaci, česká standardizace v současnosti probíhá. Pro orientační vyšetření
intelektových předpokladů však považuji německé normy za dostačující, neverbální povahu
testu pak celkově za vhodnější, neboť ve výzkumném vzorku se nacházejí děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí, mnohdy citově i smyslově deprivované, výchovně zanedbané a
často s podprůměrnými školními výsledky a znalostmi.
Důvodem zařazení této metody mezi metody výzkumné byla předchozí vědecká
zjištění, že nejen stupeň zralosti kognitivních procesů související s věkem dítěte, ale i úroveň
jeho intelektových schopností vyjádřená koeficientem IQ, je významným prediktorem
frekvence a kvality využívaných obranných mechanismů (Cramer a Block, 1998,
Coulacoglou, 2008). Není zatím prokázáno, jakým způsobem a za jakých podmínek tato
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interakce mezi častějším využíváním obranných mechanismů u dětí s nižším IQ probíhá, a
které oblasti či úrovně fungování osobnosti se na této dynamické interakci dále podílejí, u
dospělých však např. existují vědecké důkazy o tom, že využívání nezralé obrany popření u
dospělých s nižším IQ (skóre pod 90) statisticky významně souvisí s vyšší úrovní fungování
ega (více např. viz Cramer, 1999 a 2004).
Pro CFT – 20 – R, jako metodu posuzující neverbální, názorovou, složku inteligence,
jsem se pak rozhodl zejména kvůli mému výzkumnému vzorku dětí, jež pocházejí
z problematického sociokulturního prostředí, byly a jsou vystaveny silné deprivaci
emocionálních potřeb, mnohdy jsou silně výchovně a výukově zanedbané.

7.3 Administrace výzkumných metod a výzkumný vzorek
Mého výzkumu se v různých jeho fázích zúčastnilo celkem 29 dětí (17 dívek, 12
chlapců) ve věku mladšího školního věku, tedy mezi 6. a 12. rokem života (viz graf 6),
s nařízenou ústavní výchovou, umístěných v Dětském domově a Školní jídelně Nechanice.
Důvodem jejich umístění do ústavní péče jsou zejména sociální důvody. Testovány byly
všechny děti mladšího školního věku, které v době výzkumu pobývaly v DD a ŠJ Nechanice,
pouze 1 chlapec byl vyřazen kvůli kombinovanému postižení v anamnéze, zejména pak
závažnému sluchovému postižení (pouze 10% sluchu na jednom uchu).
Já v tomto dětském domově pracuji již osmým rokem jako psycholog, část informací,
které zde budu v souvislosti s výzkumem obranných mechanismů prezentovat, tak pochází
primárně z mé pracovní diagnostické činnosti, které po potřeby zařízení vykonávám. Jedná se
zejména o orientační vyšetření intelektových schopností a osobnosti dítěte, neodmyslitelnou
složkou zahrnutou do výzkumu jsou pak rovněž některé anamnestické údaje dětí. Souhlas
s využitím těchto údajů pro výzkumné účely uvádím v příloze 4. Souhlasy rodičů dětí
s nařízenou ústavní výchovou s psychologickými službami našeho zařízení a možnost
anonymního využití takto získaných dat k pedagogickým a psychologickým výzkumům jsou
součástí celé baterie souhlasů (mimo jiné se zdravotnickými úkony), které rodiče, pokud je to
možné, podepisují při umístění jejich dětí do ústavní výchovy. Ne všechny děti výzkumné
skupiny mají tyto souhlasy podepsané, v žádném případě tomu tak není z důvodu odmítnutí
zdravotnické či psychologické péče, které dětem naše zařízení poskytuje, popřípadě
zprostředkovává po dobu umístění dětí v našem zařízení, rodiči dětí.
Tak jak jsem se postupně seznamoval s výzkumnou oblastí týkající se obranných
mechanismů a s jednotlivými metodami, které se k jejich zjišťování využívají, zaměřil jsem se
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v první části mého výzkumu na administraci Testu pohádek. Ta proběhla ve dvou vlnách,
v měsících červen, září a říjen roku 2012 a ve stejných měsících v roce 2013. Celkem bylo
tímto projektivním testem vyšetřeno 29 dětí DD a ŠJ Nechanice, z toho 11 dětí bylo
retestováno po roce od první administrace. Důvodem tohoto úbytku dětí byla fluktuace dětí
v DD a ŠJ Nechanice, některé děti v průběhu výzkumu odešly zpět do svých rodin či do
jiného ústavního zařízení, jiné naopak přišly.
Bližší informace o věku testovaných dětí uvádím v následujících grafech (6 a 7). U
dětí, které absolvovaly obě měření TP, uvádím do statistiky celkového přehledu jejich věk při
retestu, a to kvůli tomu, že deset z jedenácti těchto dětí absolvovalo kompletní vyšetření
všemi metodami, a tak je starší věk blíže administraci ostatních metod, což má význam pro
reliabilitu srovnávání výsledků z Testu pohádek, Tematicko-apercepčního testu a dotazníku,
resp. inventáře chování dětí.
Závěrem ještě doplním, že administrace Testu pohádek probíhala vždy jednorázově a
zcela standardním způsobem. Po odvyprávění pohádek Červená Karkulka a Sněhurka a sedm
trpaslíků a po otázce na znalost nějaké pohádky s obry byly odpovědi dětí na otázky
související s podnětovými kartami zaznamenávány podle sekvence těchto otázek v
záznamovém archu.
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Graf 6: Počty probandů v jednotlivých věkových obdobích při administraci Testu
pohádek (N=29)
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Graf 7: Věkové rozložení probandů v test -retestové skupině u Testu pohádek (N=11)
Ve druhé fázi mého výzkumu jsem uskutečnil u sledované skupiny dětí vyšetření
Tematicko apercepčním testem. V únoru a březnu 2014 jsem tak získal celkem od 20 dětí
příběhy k pěti podnětovým tabulím TAT, konkrétně k tabulím 1, 2, 6BM, 7GF a 17BM.
Výběr jednotlivých tabulí respektoval DMM, respektive mnou vybrané tabule podle
tohoto manuálu umožňují zjišťování obranných mechanismů. Dále jsem při jejich výběru
vycházel z dřívějších výzkumů u dětí mladšího školního věku, u nichž byly mnou použité
tabule rovněž využity (např. Cramer a Brilliant, 2001, Cramer, 2007 aj.), či výzkumů, které
rovněž redukovali počet tabulí TAT ze standardního počtu 20 na menší a zjišťovali rovněž
obranné mechanismy (např. Hibbard a Porcerelli, 1998). Bylo pro mě rovněž podstatné, aby
na tabulích byl přibližně stejný počet mužských a ženských postav (zde pět dívek či žen a
čtyři chlapci, resp. muži).
Administrace TAT probíhala tak, že po přibližně dvouminutovém rozhovoru s dítětem,
který zasazoval vyšetření do kontextu předchozích vyšetření, jež se mnou kdy absolvovalo
(např. Test pohádek, CFT – 20 – R, Lüscherova klinická diagnostika, Test kresby postavy
apod.) a který nejčastěji směřoval k otázce, zda si test chce vyzkoušet a pomoci mi tak
s úkolem do školy, následoval dotaz, zda dítěti nevadí nahrávání vyprávěných příběhů.
Musím říci, že žádné dítě z mého výzkumu jak administraci, tak nahrávání výpovědí
neodmítlo, raport byl podle mého názoru velmi dobrý, založený na vztahu, který s dětmi mám
mimo tyto diagnostické situace.
Má instrukce k administraci testu TAT měla následující podobu, přičemž vycházela
z anglické verze uvedené v Murryho příručce k administraci TAT: Toto je test na vyprávění
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příběhů. Mám zde nějaké obrázky, které ti budu ukazovat a chtěl bych, abys pro každý
obrázek vymyslel/a nějaký příběh. Řekni mi, co se tam dříve stalo a co se tam odehrává nyní.
Pověz, co lidé na obrázcích cítí a co si myslí a také jak celý příběh skončí. Můžeš si vymyslet,
jakýkoliv příběh chceš, rozumíš? Tak tady je první obrázek, máš přibližně pět minut na to,
abys vymyslel první příběh. Uvidíme, jak dobře ti to půjde.“
Tuto instrukci jsem ještě dítěti zopakoval po získání výpovědi k první tabuli, navíc
jsem k tomu přidával ocenění toho, jak dítě pracovalo, popřípadě jsem pojmenoval to, co se
ve výpovědi neobjevilo a co by tam být mohlo s tím, abych se vyhnul hodnocení ve smyslu,
že něco z výpovědi dítěte je dobře či špatně. Někdy jsem dítěti v průběhu administrace
pomohl otázkou s tím, jak má začít (nejčastěji „Tak co se tam asi teď děje?, „Kdopak tam asi
na tom obrázku je a co si myslí nebo jak se cítí?“), v případě příběhů výrazně překračujících 5
minut jsem pak dítě oslovil s otázkou „A jak to celé skončí?“.
Po administraci TAT, která trvala zpravidla kolem 20 minut, jsem všechny příběhy
dětí přepsal, orientačně oskóroval jednotlivé proměnné do vlastnoručně vytvořeného
záznamového archu (viz příloha) akcentujícím Murryho doporučení pro analýzu výpovědí
TAT a pro zjišťování jednotlivých obranných mechanismů jsem využil DMM Cramerové.
Třetí metodu, dotazník na typické projevy dítěte při zátěžových a konfliktních
situacích a inventář typických projevů chování dítěte (viz příloha), vyplňovaly dvě kmenové
vychovatelky (vychovatelky bytu, na kterém dítě žije) v březnu 2014. Vychovatelky jsem
kromě standardního zadání vyzval, aby dotazník nevyplňovaly v práci či bezprostředně po
potenciálním konfliktu s dítětem a rovněž aby ho vypracovávaly samostatně – vysvětlil jsem
jim účel svého výzkumu.
Celkem se mi podařilo těmito všemi třemi metodami získat data týkající se 20 dětí (13
dívek, 7 chlapců) umístěných v DD a ŠJ Nechanice (věkové rozmezí viz graf), z toho 10 dětí
absolvovalo retest Testem pohádek po roce. K bližší charakteristice mého výzkumného
vzorku mohu dále uvést, že aritmetický průměr jejich věku v době administrace první
výzkumné metody, tedy Testu pohádek, byl 9 a půl roku (medián 9,15). Průměrná doba jejich
pobytu v ústavní výchově byla v této době 3 roky a 3 měsíce, medián, který je zde patrně více
vypovídající hodnotou centrální tendence, byl 2 a půl roku (nejdéle 8 a půl roku, nejkratší
pobyt 3 měsíce). Čtyři děti z dvaceti byly romského původu, všechny děti měly češtinu jako
svůj rodný jazyk.
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Věkové rozložení dětí absolvujících
kompletní vyšetření
5
4
3
Počty probandů v
jednotlivých věkových
rozmezích

2
1
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Graf 8: Počty dětí vyšetřených všemi výzkumnými metodami v jednotlivých věkových
rozmezích mladšího školního věku (N=20)
Čtvrtou- doplňkovou- metodou, jež jsem v souvislosti s mým výzkumem využil, byl test
inteligence CFT-20 – R. Tento test je primárně určen pro děti ve věku 8,5 -19 let a k jeho
administraci je potřeba znalost základních písmen (a, b, c, d, e). Proto tímto testem nebyly
vyšetřeny děti předškolní (ačkoliv ve věku mladšího školního věku) a děti mladší osm let
(celkem 5 dětí). Všechny tyto děti však byly v době administrace testu přijaty do 1. třídy
základní školy, nebo ji již navštěvovaly, což samo o sobě s velkou pravděpodobností svědčí o
intelektu vyšším, než by odpovídal lehké mentální retardaci.
Celkově lze shrnout, že u 5 dětí z 29, které se zúčastnily některé části mého výzkumu
obranných mechanismů (u 3 dětí z výzkumného souboru absolvujících kompletní vyšetření
všemi metodami) byla testem CFT-20-R naměřena hodnota IQ nižší než 70, což odpovídá
hladině lehké mentální retardace.
Úroveň intelektových schopností měřených tímto testem byla pak celkově u výzkumné
skupiny podprůměrná, pouze 2 děti dosáhly při vyšetření hodnot IQ skóru vyšších než 100.
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8. Výsledky výzkumu a jejich diskuse
V této části prezentuji nejdůležitější výsledky vyplývající z mého výzkumu, data jsou
rovněž diskutována v souvislosti s obdobnými vědeckými poznatky v této oblasti. Struktura
textu směřuje k postupnému zodpovězení všech výzkumných otázek.
8.1 Výzkumná otázka 1
Při zodpovězení otázky „Jaké obranné mechanismy lze použitými výzkumnými
metodami u dětí mladšího školního věku zaznamenat a jaká je četnost jejich užití?“ je důležité
si uvědomit, že data mezi jednotlivými projektivními metodami mého výzkumu nelze
smysluplně kvantitativně porovnávat mezi sebou. Oba testy a způsob jejich administrace i
vyhodnocování jsou rozdílné a spíše se z hlediska poznání obranných mechanismů v rámci
osobnosti dítěte doplňují, než že by se navzájem potvrzovaly. Proto výsledky všech
výzkumných metod diskutuji odděleně.
8.1.1 Data z Testu pohádek
Celkem jsem ve 40 protokolech Testu pohádek dětí mladšího školního věku nalezl 147
obranných mechanismů. Aritmetický průměr činí přibližně 3,5 obranného mechanismu na 1
protokol (modus 3, medián 3). V každém protokolu jsem nalezl minimálně jeden obranný
mechanismus, pro zajímavost, maximální četnost výskytu pak byla 8 obran u jednoho
šestiletého chlapce (modus 3, medián 3). Relativní četnost výskytu jednotlivých obran
zobrazuje následující graf 9.
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Graf 9: Relativní četnost výskytu jednotlivých obranných mechanismů zjištěných
v Testu pohádek u dětí mladšího školního věku výzkumné skupiny
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Oproti výzkumům, které provedla Testem pohádek Coulacoglou (2008), v mé
výzkumné skupině většina dětí využívala více obranných mechanismů než jeden.
Coulacoglou (2008) uvádí, že méně než 5 procent dětí prezentovalo při administraci testu více
než dva rozdílné obranné mechanismy. Naopak u mého výzkumného vzorku dětí jsem tři
rozdílné obranné mechanismy zaznamenal u 18 dětí, v pravdě šlo o nejčastější variantu
výskytu (62% dětí). Tento rozdíl je podle mého názoru spjat s charakteristikami mé
výzkumné skupiny, kdy děti pocházející ze sociálně problematického prostředí, vystavené
dlouhodobé deprivaci některých svých potřeb, mnohdy rovněž s významnou traumatickou
zkušeností v anamnéze a žijící v dlouhodobé separaci od rodičů pravděpodobně potřebují
k uchování osobní integrity využívat větší množství obranných mechanismů. Co se týče větší
různorodosti obran, považuji ji spíše za zdravější aspekt využívání obranných mechanismů.
Omezené či rigidní, fixované schopnosti self nevědomě se vyrovnávat s psychickou zátěží
svědčí o nižší schopnosti kreativního přizpůsobení jedince svému prostředí.
V neposlední řadě může být za četnějším výskytem zjištěných obranných mechanismů
jak v Testu pohádek, tak v Tematicko-apercepčním testu, skutečnost, že jsem jako výzkumník
neměl dostatek zkušeností s administrací a vyhodnocováním těchto testů. Ačkoliv jsem se
snažil při vyhodnocování obou projektivních metod držet pravidla, které Cramer ve svém
manuálu navrhuje pro situace, kdy má výzkumník pochybnosti, zda obranný mechanismus
skórovat („When in doubt, let it out“), nemohu jako psycholog zkoumající mnohdy
neuvědomované kognitivní procesy vyloučit, že jsem někdy i já nepodlehl efektu „kdo hledá,
najde“, tedy že jsem v některých případech mohl udělat při vyhodnocování obran chybu, a to
např. i v důsledku vlastní snahy nalézt obranný mechanismus ve výpovědích a projevech dětí,
které neměly obrannou funkci. Sám na sobě cítím s každým dalším ohodnoceným protokolem
vlastní zvyšující se kompetentnost a zručnost při vyhodnocování jak Testu pohádek, tak TAT
a jak více chápu souvislosti týkající se fungování jednotlivých obranných mechanismů.
Řecko
Odčinění 17.3%

Výzkumná skupina
Popření + minimizace
15 %

Popření 15.8%

Potlačení 13,5 %

Negace 14.5%

Agování 9,5%

Projekce 7.2%

Odčinění
(přejmenování) 9%
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Reakt. formace 7%

Negace a
Racionalizace 8%

Tabulka 5: Srovnání procentuální četnosti nejčastějších obranných mechanismů dětí
mladšího školního věku podle výzkumů Testem pohádek v Řecku (podle Coulacoglou,
2008) a mé výzkumné skupině
Při pohledu na tabulku 5 lze zjistit, že úroveň mechanismu popření a jeho derivátu
minimizace je přibližně stejná jak u vzorku řeckých dětí, u nichž Coulacoglou (2008) test
standardizovala, tak v mé výzkumné skupině. Mezi pět nejčastěji zjištěných obran zde shodně
patří ještě odčinění a negace.
Domnívám se rovněž, že ekvivalentně lze hodnotit výskyt reaktivní formace u
Coulacoglou (2008, 2009), respektive agování u mé výzkumné skupiny, neboť jde o
mechanismy někdy obtížně rozlišitelné a hodně zde záleží na výzkumníkově subjektivním
posouzení těchto obran. Reaktivní formace přeměňuje nevědomá přání či ohrožující impulzy
do jejich opaku, což může být manifestováno jak v chování dítěte, tak pouze v jeho postoji, v
opačném přesvědčení. Je mechanismem komplexnějším a má podle mého názoru potenciál při
jejím silném užití zasáhnout až do kvality osobnostních rysů člověka. Já jsem naopak spíše
posuzoval a skóroval odpovědi, které by bylo možné připsat reaktivní formaci, ale rovněž
odčinění (angl. undoing) či agování – které se v mém výzkumu projevovalo na úrovni
opačného chování dítěte či pohádkové postavy k potřebám, impulzům, emocím apod., o
kterých dítě mluvilo nebo je zjevně prožívalo (strach, smutek, agrese) – právě agování, neboť
pro mne v testové situaci nejvýznamněji vystupovala do popředí impulzivita při reakci na
ohrožující podnět či uvědomění plynoucí z neuspokojení některých potřeb dítěte a rovněž
skutečnost, že projevy referovaného i zjevného chování dítěte, resp. postav jeho odpovědí
nebyly zcela jednoznačně opačné a extrémní, jak tomu u reaktivní formace je.
Závěrem bych ještě rád zmínil, že jsem při analýze obranných mechanismů v Testu
pohádek ve výzkumné skupině nezaznamenal žádné výrazné rozdíly co do četnosti či zralosti
uplatňovaných obran z hlediska rodových rozdílů.
8.1.2 Data z TAT
Jak jsem již uvedl, data z TAT jsem získal celkem od 20 dětí dětského domova, ve
kterém pracuji. Celkem jsem tedy analyzoval 100 příběhů dětí, v nichž jsem dle manuálu
Cramerové nalezl celkem 122 obranných mechanismů. Průměrně jsem tedy v protokolu dítěte
výzkumné skupiny (5 příběhů) nalezl více jak 6 míst, kdy dítě využívalo podle Defense
Mechanism Manual (Cramer, 1991) obranný mechanismus, protože však některé protokoly
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dětí byly na četnost výskytu obranných mechanismů velmi bohaté (maximum 18), více o
hodnotách středu rozložení četnosti zaznamenaných obran vypovídají modus a medián, oba
mají hodnotu 4.
Graf 10 znázorňuje relativní a procentuální četnost výskytu 3 obranných mechanismů
zaznamenatelných tímto testem. Můžeme z něj vyčíst, že u dětí mladšího školního věku mé
výzkumné skupiny se obranné mechanismy popření a projekce vyskytují s přibližně stejnou
četností. Oproti výzkumům Cramer (souhrnně 2009) jsem tak u dětí mé výzkumné skupiny
zaznamenal větší průměrné množství obranných mechanismů na 1 protokol, které byly
zároveň méně zralé (více k diskusi mnou zjištěných dat v souvislosti s výzkumy Cramer
v diskusi k vývojovým tendencím těchto obranných mechanismů).

Procentuální četnost využití
obranných mechanismů v TAT
Identifikace
15%

Relativní četnost
výskytu:
popření - 0,52
projekce - 0,51
identifikace - 0,19

Popření
43%
Projekce
42%

Graf 10: Relativní a procentuální četnost výskytu obranných mechanismů popření,
projekce a identifikace v jednotlivých příbězích k podnětovým tabulím TAT
Z hlediska srovnání rodových rozdílů při užití obran v TAT můžeme pozorovat
uplatňování zralejších obranných mechanismů projekce a identifikace u dívek výzkumné
skupiny (tabulka 6). Vyšší využití identifikace zde ale může souviset s tím, že ve výzkumném
souboru je více starších dívek než chlapců stejného věku.
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kluci
(%)
51
39
10

Popření
Projekce
Identifikace

holky
(%)
37
43
20

Tabulka 6 : Procentuální četnost obranných mechanismů popření, projekce a
identifikace v TAT u výzkumné skupiny dívek (N=13) a clapců (N=7)

8.2 Výzkumná otázka 2 (Dochází u dětí v mladším školním věku k vývoji
obranných mechanismů, a pokud ano, tak v jakém smyslu?)

Vývojové tendence v užívání obranných mechanismů na základě dat získaných z Testu
pohádek demonstrují následující grafy 11, 12 a 13. Je nutné si uvědomit, že prezentovaná data
byla získána pouze na malém vzorku nereprezentativního výběru dětí s nařízenou ústavní
výchovou a např. věkové rozmezí 10 – 11 let zde reprezentují pouze 3 děti.
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Potlačení

0,60

Popření
0,40

Minimizace (popření)

0,20
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Graf 11: Relativní četnost výskytu obranných mechanismů potlačení, popření a
minimizace (derivátu popření) v jednotlivých věkových obdobích
Z úvodního vývojového grafu lze vypozorovat tendenci úbytku popření, tedy nezralé,
plně nevědomé obrany a nárůst četnosti minimizace, která je ovšem rovněž druhem popírání,
kdy nelze zcela popřít či vytěsnit ohrožující obsahy deroucí se k uvědomění či kdy jde o
neuvědomování si důležitosti něčího chování tak, aby došlo ke snížení vlastní odpovědnosti
za své chování. Zároveň narůstá využívání potlačování, které je řazeno mezi zralé obranné
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mechanismy, kdy umožní odklon pozornosti od negativních důsledků našich rozhodnutí či
akcí s konfliktním potenciálem. Člověk zde bere nepohodlí na vědomí, ale minimalizuje ho,
důsledky svých činů nejsou rovněž uvědomovány. Je možné vyslovit hypotézu, že
s narůstajícím věkem a zralostí kognitivních procesů a zkušenostmi narůstá využívání více
sofistikovanějších obranných procesů na úkor impulzivních obranných akcí či procesů
odštěpování či popírání. To se rovněž týká procesu negace, jehož frekvenci nárůstu jsem
zaznamenal kolem 10. roku (viz graf 12).
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Graf 12: Relativní četnost výskytu obranných mechanismů odčinění, agování a negování
v jednotlivých věkových obdobích
Podobný průběh frekvence výskytu mají obranné mechanismy agování a odčinění.
Nejvyšší četnost jejich výskytu jsem zaznamenal u nejmladších dětí výzkumné skupiny,
postupně jejich využívání klesalo. Dovolím si opět uvést hypotézu, proč by tomu tak mohlo
být. U mladších dětí jsem zaznamenal větší spontaneitu a impulzivitu v udávání výpovědí
k otázkám Testu pohádek a tento aspekt potvrzují i výsledky mého dotazníkového šetření
(více viz výsledky dotazníku typických projevů chování), mladší děti více reagovaly
motoricky, agovaly přímo při testové situaci, verbální výpovědi těchto dětí častěji akcentovaly
to, jak se postavy Testu pohádek chovají a co dělají, než jak se cítí a co si myslí.
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Graf 13: Relativní četnost výskytu obranných mechanismů projekce, přesunutí a
racionalizace v jednotlivých věkových obdobích
Graf relativní četnosti výskytu obran projekce, přesunutí a racionalizace v jednotlivých
věkových obdobích (graf 13) zobrazuje obrany, jejichž četnost výskytu u sledované skupiny
dětí s věkem narůstá. Projekce je podle Vaillanta (1992) řazena mezi nezralé, přesunutí
(přemístění) a racionalizace pak mezi neurotické obrany. Podstatou prvních dvou je
externalizovat nepřijatelné části své vlastní osobnosti včetně impulzů, emocí, konfliktů, nálad,
postojů a stylů myšlení, a to do druhých lidí, nebo je přemístit z ohrožujících objektů na
objekty subjektivně méně ohrožující. Zdá se, že tato mentální aktivita vyžaduje jistou
kognitivní zralost a rovněž vyšší kvalitu intelektu (viz nižší schopnost projekce u dětí
s mentální retardací). Tento požadavek se pak rovněž projevuje u obranného mechanismu
racionalizace, kdy jsem její radikální nárůst ve výzkumné skupině zaznamenal mezi
jedenáctým a dvanáctým rokem. Tento trend byl potvrzen i jinými výzkumy ( Tallandini a
Caudek, 2010, Dollingera a McGuire, 1981 nebo Cramer, 2009).
Na základě naznačených vývojových tendencí jednotlivých obran by bylo podle mého
názoru možné uvažovat o existenci globálnějších obranných tendencí, kdy se využití
obranných mechanismů jedincem mění na základě jeho vývojové úrovně, zralosti a rovněž
zkušeností. Je pravděpodobné, že některé obranné mechanismy a jejich užití souvisí s jinými,
bylo by však potřeba tyto souvislosti ověřit důkladnějším výzkumem, možná faktorovou
analýzou.
Na základě mých dat by výskyt takto pojatých obranných tendencí mohl vypadat tak,
že u skupiny dětí mladšího školního věku dominují obranné procesy spjaté s chováním,
s přímým, pozorovatelným vyjádřením obranného reagování v akcích dítěte. Tomu odpovídají
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mechanismy agování a odčinění. Komplexnější proces reaktivní formace nastupuje až
v pozdějším věku. Nejvýznamnějšími a patrně nejefektivnějšími obrannými mechanismy jsou
v mladším školním věku na základě Testu pohádek popření, potlačení, minimizace, častá je
rovněž negace. Kognitivně složitější mechanismy, které se nesoustřeďují na pouhou negaci či
popírání, ale nepřijatelné a ohrožující impulzy a emoce přesměrovávají do objektů
vyskytujících se v okolí subjektu, jsou pak využívány v pozdějších obdobích tohoto věku.
Graf 14 tak zobrazuje relativní četnost výskytu některého z obranných mechanismů
sdružených do těchto hypotetických obranných tendencí, zjištěných v protokolech Testu
pohádek u výzkumné skupiny v jednotlivých věkových obdobích. Je z něj např. patrné, že do
devátého roku dětí se nezralé mechanismy popření, potlačení či minimizace vyskytují
v protokolech dětí s četností více jak 1, či že obrany projekcí, přesunem či racionalizací
dominují u výzkumné skupiny od 11. roku věku dětí. Nemyslím si, že by znázorněné
dominance jednotlivých obran byly tak výrazné, jak je zobrazuje můj graf, vývojová křivka
by byla u běžné populace patrně „uhlazenější“ při dalším důkladném kvantitativním
výzkumném šetření s větším množstvím probandů, přesto takovýto vývojový trend obranného
chování považuji za významný a doporučoval bych ho k ověření.
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Graf 14: Relativní četnost výskytu obranných mechanismů v Testu pohádek uměle
sloučených do hypotetických škál v jednotlivých věkových obdobích
Četnost výskytu jednotlivých obranných mechanismů v protokolech TAT dětí
výzkumné skupiny ukazuje graf 15.
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Graf 15: Relativní četnost výskytu obranných mechanismů popření, projekce a
identifikace v jednotlivých příbězích k podnětovým tabulím TAT podle věkových období
Ve věkovém období 7 – 8 je extrémní nárůst využívání obran způsoben již
zmíněným extrémním počtem zaznamenaných obran u jednoho chlapce (18). Počet probandů
v jednotlivých věkových obdobích je zde natolik nízký, že nemá příliš cenu vyvozovat
z naznačených dat nějaké signifikantní závěry o vývojových tendencích obranných
mechanismů, v podstatě je zde však potvrzen vývoj těchto obran, který již popsala Cramerová
(2009).
Dominujícími obranami jsou v tomto věku popření a projekce, přičemž četnost
popření prokazatelně s věkem klesá. Vyšší frekvenci projikování nepřijatelných či ego –
ohrožujících obsahů oproti jejich popírání jsem zaznamenal od devátého roku dětí výzkumné
skupiny. Při srovnání relativní četnosti využití jednotlivých obran se i zde potvrdil trend
mírně vyšší frekvence výskytu obran u mé výzkumné skupiny, z hlediska vývojového trendu
je pak nezralá obrana popírání využívána obdobně jako projekce, zatímco Cramer (2009)
dokazuje výrazný pokles popírání a nárůst projekce mezi 6. a 8. rokem.
Obrany skrze identifikaci, jak různé procesy napodobování dovedností, vlastností,
regulace motivů a chování dítěte nebo např. zvyšování sebeúcty skrze afiliaci, diferenciaci
rolí či moralizování Cramer v The Defence Mechanism Manual (1991) nazvala, jsem u dětí
v mé výzkumné skupině rovněž zaznamenal, ovšem řekl bych, že sama povaha testu ne zcela
podporuje jejich využívání a navíc jsou svou povahou kognitivně nejnáročnější a
nejkomplexnější, a proto jejich využívání stoupá až s pozdějším věkem (Cramer, 2009).
Zralost obranných mechanismů byla tedy nižší než by odpovídalo zjištěním v jiných
výzkumech. Tuto situaci je možné diskutovat i v souvislosti s mou zkušeností, že u dětí
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vyrůstajících dlouhodobě v ústavní výchově je obtížnější vývoj poznávacích procesů
opožděný. Konkrétně fenomén decentrace pozornosti, kdy při egocentrickém způsobu
percepce okolního světa není pro dítě téměř možné akceptovat jiný motiv svého chování než
ten, který by vedl k okamžitému uspokojení potřeb dítěte. Znakem zralého vyrovnávání se se
zátěží, která odpovídá vyšším formám identifikačního procesu, který skóruje manuál
Cramerové pro zjišťování obran v TAT, je schopnost vzdát se aktuálního uspokojení ve
prospěch vyššího či hodnotnějšího cíle. S tím však jsou spojeny psychické procesy jako vůle
či metakognice, které však u dětí mladšího školního věku teprve začínají podporovat
schopnosti sebekontroly a převzetí zodpovědnosti dětí za své chování.

8.3 Výzkumná otázka 3 (S jakými fenomény využití obranných mechanismů u
sledované skupiny dětí mladšího školního věku souvisí?)
8.3.1 Data z Testu pohádek
Pro zodpovězení třetí výzkumné otázky je nutné rovněž analyzovat výpovědi dětí
svědčící o využití obranného mechanismu z hlediska toho, proč je tento obranný
mechanismus dítětem využit, před čím se já dítěte potřebuje chránit. Toto určit není mnohdy
z výpovědí dětí v Testu pohádek jednoduché, přesto, když jsem tato místa analyzoval, dospěl
jsem k následujícím výsledkům (viz graf 16). Můžeme tady vidět, že Test pohádek dobře
umožňuje postihovat situace, kdy já dítěte obranně reaguje na vnitřní impulzy a vnější
nebezpečí, které souvisejí s vyjadřováním agresivity, prožíváním strachu, úzkosti a smutku,
ohrožením sebeúcty dítěte, řešením morálních konfliktů či odolávání nepřijatelným sexuálním
impulzům. Přibližně ve dvanácti procentech se mi nepodařilo odhalit důvod využití obrany,
většinou to bylo spjato s obrannými mechanismy regrese a somatizačních tendencí dětí, a dále
při obranných mechanismech zaznamenaných v souvislosti s bizarnostmi ve výpovědích.
Intuitivně lze odtušit, že obranný mechanismus regrese souvisí s přílišnými nároky na
dítě, které vyúsťují v jeho snahu vyhnout se jim tak, že se pokouší o návrat do dřívějších
vývojových stádií. Jak je tento mechanismus Testem pohádek stimulován, je však otázkou. U
somatizačních tendencí, kdy lze jisté typické projevy dítěte vypozorovat jak z reakce na zátěž
v testové situaci či v projikované podobě ve formě somatizace v chování pohádkových
postav, je rovněž velice obtížné usoudit, z jakých psychických derivátů vznikají.
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Graf 16: Procentuální četnost témat, emocí a impulzů související se zjištěnými
obrannými mechanismy v Testu pohádek u výzkumné skupiny

Pro další výzkumné šetření v této oblasti bych rovněž doporučoval zjistit korelaci
výskytu jednotlivých obranných mechanismů a některých jiných proměnných zjišťovaných
Testem pohádek, neboť jsem se několikrát setkal s případy, kdy byly např. jednotlivé obranné
mechanismy spjaté s agresivními impulzy dítěte, a při pohledu na záznamový arch byl T-skór
u anxiety vyšší jak dvě směrodatné odchylky od průměru, obdobně někdy obrany spjaté se
sebepojetím rovněž mohly souviset s vyšším skórem na škále deprese či strachu z agresivity.
Zmiňuji se zde o této skutečnosti i proto, abych čtenáře varoval před zjednodušujícím
kauzálním pohledem na situace výskytu obranných mechanismů v protokolech Testu
pohádek, neboť obranné mechanismy jsou úzce spjaty s holistickou organizací já v celé své
komplexnosti a nedělitelnosti.
8.3.2 Data z TAT
Oproti Testu pohádek, při analýze příběhů TAT pro mě bylo obtížnější identifikovat
důvody obranného chování dětí. Nepodařilo se mi to přibližně ve čtvrtině případů, a to
zejména v situacích, vynechání, opomenutí téměř figurální postavy či objektu karty (popření
1), chybné percepce (popření 2) či neobvyklých atribucí (projekce 1). Rovněž se ukázalo, že
charakter tohoto testu stimuluje jiné odezvy dětí, projekce dětského prožívání a vlastních
životních zkušeností do vyprávěných příběhů zde funguje snadněji, co se týká obsahové
stránky. Mnohé děti výzkumné skupiny vytvářely příběhy velmi obdobné svým životním
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zkušenostem, častá byla separace od rodičů, smrt rodičů, umístění do dětského domova,
rozvod či rozchod rodičů. Také se objevilo nové téma, které nebylo explicitně zachycováno
Testem pohádek, a to pocit frustrace z překážek v uspokojování základních potřeb dětí.
V Testu pohádek se excesivní frustrace skórovala s úzkostí. Významně naopak ubylo
agresivních

impulzů, které byly lépe stimulovány Testem pohádek

v souvislosti

s pohádkovým dějem a typem podnětových karet.
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Graf 17: Procentuální četnost témat, emocí a impulzů související se zjištěnými
obrannými mechanismy v Tematicko-apercepčním testu u výzkumné skupiny
Lze tedy shrnout, že v obou projektivních testech jsou obranné mechanismy dětí
mladšího školního věku nejčastěji zjištěny v souvislosti s pocity strachu, úzkosti, smutku,
frustrace či viny spjaté s morálními imperativy, s ohrožením sebeúcty a s nepřijatelnými
vlastními agresivními impulzy. Procentuální četnosti výskytu obranných mechanismů
v souvislosti s těmito psychickými fenomény jsou si při srovnání obou testů až nápadně
podobné.
Obranné mechanismy související se sebeúctou se vyskytovaly až u starších dětí této
věkové skupiny, přibližně od 10. roku věku, často pak skrze mechanismus identifikace,
konkrétně zvyšování sebeúcty skrze afiliaci. Toto zjištění je plně v souladu s pracemi jiných
autorů, zabývajících se sebeúctou dětí (u nás např. Vágnerová, 2005), kdy se ve školním věku
postupně rozvíjí sebehodnotící emoce, zakládající sebelásku a sebeúctu dítěte a tvoří tak jednu
ze složek sebepojetí. Se vzrůstajícím věkem tak v tomto období roste i jejich vnitřní
diferenciace, dítě samo svým emocím lépe rozumí. Zároveň jsou však s uvědoměním těchto
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pocitů (např. vina, stud či zahanbení, hrdost, pýcha…) spjaty i vyšší nároky na udržení si
pozitivního sebepojetí a je tak nutné potenciálně využívat i sofistikovanější obranné
mechanismy.
Dále z mého výzkumu vyplynula zajímavá skutečnost, kdy děti s mentální retardací
využívali méně různorodé obrany, u všech jsem zaznamenal dva druhy většinou méně zralých
obran (potlačení, popření, štěpení), často právě v této sekvenci, respektive po selhávání
potlačování se často uchylovaly buď k popření, nebo přímo štěpení, ať již úzkosti, smutku či
agresivních impulzů. Rovněž co se týče kvantity zaznamenaných obranných mechanismů,
nelišila se skupina dětí s mentální retardací od dětí s průměrným intelektem a nepotvrdila se
tedy v mém výzkumu zjištění (Cramer a Block, 1998, Coulacoglou, 2008) o tom, že úroveň
intelektových schopností dětí vyjádřená koeficientem IQ, je významným prediktorem
frekvence využívaných obranných mechanismů. Pokud mohu vyslovit svůj názor založený na
zkušenosti z administrace Testu pohádek u všech dětí mé výzkumné skupiny, pak u dětí
s mentální retardací jsem zaznamenal mnohem menší schopnost projekce vlastních myšlenek
a fantazií. Mnohem striktněji se snažily držet pohádkového příběhu, kterého se podnětové
karty týkaly, a protože si ho často nepamatovaly dostatečně dobře, ulpívaly pak na
bezvýznamných detailech, snažily se odpovědi na mé otázky hledat na obrázcích karet,
neopíraly se tolik o vlastní kognitivní procesy analytického myšlení, paměť, fantazii.
Děti s mentální retardací rovněž živěji reagovaly neverbálně na podnětové karty, měly
tendenci využívat odčinění a mnohdy agovaly – impulzivně reagovali zejména na pocity
strachu podobně, jak jsem to zaznamenal u nejmladších 6 a 7 letých dětí mého výzkumného
vzorku.

8.4 Výzkumná otázka 4 (Existují souvislosti mezi analytickým pojetím obranných
mechanismů a konceptem kontakních stylů a modifikacemi kontaktu v
současné integrativní a gestalt psychoterapii u dětí mladšího školního věku?
V této části bych rád souhrnně prezentoval výsledky dětí výzkumné skupiny
vycházející z posouzení jejich způsobů chování na základě mnou vytvořeného inventáře. Jak
jsem již zmínil v části o metodách mého výzkumu, u jednotlivých dimenzí vztahování se lze
získat celkové skóre četnosti a síly využívání jednotlivých stylů kontaktu od 2 do 10, skóre
dítěte je získané průměrováním hodnocení od obou vychovatelů dítěte. Průměrnou hodnotou
je tedy 6, skóry pohybující se kolem této hodnoty lze považovat z hlediska kreativního
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přizpůsobování realitě za optimální, čím významnější odchylka k jedné či druhé polaritě, tím
můžeme uvažovat o typickém způsobu kontaktování (stylu kontaktu), který může být za
určitých situačních podmínek nevhodný a může způsobovat narušování kontaktu s prostředím
i vlastními potřebami, tělem, emocemi, uvědoměním…
Pokud se tedy podíváme na charakteristické způsoby vztahování u mé výzkumné
skupiny dětí mladšího školního věku (graf 18), můžeme říci, že v podstatě u všech polarit
vztahování se nacházíme plus minus jednu „odchylku“ od průměru, což svědčí o relativní
flexibilitě dětí v uplatňovaných formách chování. Nižší skóry jsem zaznamenal u impulzivity
a spontaneity, což je, domnívám se, vzhledem k věku probandů pochopitelné.

Polarity vztahování - průměrné skóry
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Graf 18: Průměrné skóry u jednotlivých polarit stylů kontaktu u výzkumné skupiny dětí
mladšího školního věku
U spontaneity můžeme na dalším grafu 19, jenž velmi zevrubně zobrazuje vývojový
trend jednotlivých způsobů vztahování se, vidět významnější posun k průměru, obdobně je
tomu u škály s polaritami vnímavosti - deflektování. Tento trend lze podle mého názoru
vysvětlit tak, že s rostoucím věkem začínají děti realitu více uchopovat myšlenkově, více
přemýšlí o událostech a souvislostech života kolem nich, začínají přemýšlet a posuzovat sami
sebe, rozvíjí se sebereflexe a volní vlastnosti a tak spontaneity s blížící se pubertou přirozeně
ubývá.
Obdobně posun od všímavosti blíže k deflexi lze v tomto věku a pásmu kolem
průměru vysvětlit narůstajícími schopnostmi dětí přemýšlet logicky, nebýt tolik vázané na
názor (vjemové pole), získat jistý odstup od reality, mohou více využít racionalizaci či přesun
(přemístění – viz výše) a vyrovnat se s nepříjemnými aspekty reality s humorem, bagatelizací
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či nějakou jinou kompenzací. Mírný nárůst projekce je v souladu s předchozími zjištěními
týkajícími se tohoto – nejen- obranného mechanismu v Testu pohádek a TAT.
U starších dětí jsem rovněž zaznamenal úbytek introjektů, dokážou s přibývajícím
věkem rozlišovat, jaké normy a způsoby chování přijmou za své, více vědí, co chtějí a co
nikoliv, dokážou se lépe vymezit vůči okolí, odmítnout nebo nevyužívat nefunkční způsoby
vztahování se.
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Graf 19: Vývojové tendence u jednotlivých stylů kontaktu u výzkumné skupiny
(rozdělené na mladší /N=10/ - a starší /N=10/ děti mladšího školního věku)
Velmi zajímavé je srovnání jednotlivých polarit vztahování se u dětí s mentální retardací a u
dětí s průměrným intelektem. Na grafu 20, který nám nabízí toto srovnání, můžeme vidět
významné rozdíly v četnosti introjektů mentálně retardovaných dětí, konfluentnějšího
vztahování se k okolí, téměř dvoustupňový rozdíl jsem zaznamenal u polarity vnímavost –
deflexe.
Domnívám se, že vztahování se ke světu z hlediska introjektů, tedy na základě
rigidně dodržovaných pravidel, které dítě v průběhu vývoje přijalo za své bez zpochybňování
jejich platnosti a nyní se je snaží aplikovat na různé situace bez diferenciace, zda jsou
adekvátní či funkční může u dětí s lehkou mentální retardací souviset s dříve popsaným
fenoménem horší produkce vlastních fantazií a neobranné projekce vnitřních impulzů,
mentálních obsahů a emocí do okolí a závislostí na poli, na podnětových kartách, na
nepodstatných detailech, se snahou orientovat se v testové situaci Testu pohádek. Kognitivní
deficit se zde projevuje tím, že tyto děti přijímají rády názory druhých a následně je vydávají
za své, urputně trvají na určitých pravidlech chování, argumentují rétorikou „to se musí“, „tak
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to má být“ apod. Cílem těchto projevů je zajistit si bezpečí před úzkostí z nepředvídatelného a
složitého vnějšího světa a jeho nároků.
Dalším typickým projevem těchto dětí je jejich nápadná, věku nepřiměřená
nesamostatnost, často se opičí, mají problémy se vymezit, stát si za svým. Konfluují
s druhými, někdy velmi negativně prožívají loučení a popírají vlastní pocity či realitu. I zde
lze nalézt souvislost mezi výsledky Testu pohádek, kdy děti s lehkou mentální retardací
využívaly méně zralé obrany popření, potlačení a štěpení.
Nejvýznamnější rozdíl v mém inventáři mezi dětmi s průměrným intelektem a dětmi
s lehkou mentální retardací byl zaznamenán v míře deflexe, kdy děti s kognitivním deficitem
častěji ignorují vlastní vnitřní pocity a potřeby nebo jim nerozumí, obtížně je pojmenovávají,
mnohdy působí vyhýbavě, bývají napjaté, odvádí řeč od tématu apod.
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Graf 20: Srovnání relativních četností výskytu jednotlivých polarit vztahování u dětí s
mentální retardací a bez mentální retardace

Co se týká rodových rozdílů, rozdíly mezi chlapci a děvčaty jsou téměř u všech polarit
menší než jeden stupeň škály (tabulka 7). Pouze u škály přivlastnění – projekce jsou chlapci
více jak o jeden stupeň blíže střední hodnotě 6, dívky v mé výzkumné skupině tedy využívají
projekci jako obranný mechanismus častěji než chlapci. O 0,7 bodu na stupnici četnosti
výskytu jednotlivých způsobů vztahování se průměrně chlapci a dívky liší u polarit
vnímavosti a deflexe. Zde jsou naopak dívky blíže průměrné hodnotě a při diskuzi obou
těchto největších rozdílů mezi oběma pohlavími ve výsledcích hodnocení dětí vychovatelkami
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lze podle mne opět nalézt paralelu ke zjištěním z TAT, kdy dívky častěji využívaly vývojově
vyšší úrovně obranných mechanismů projekce a zejména identifikace. Tyto rozdíly na obou
polaritách můžeme rovněž chápat tak, že chlapci více vnímají vlastní odpovědnost za své
činy, dívky případné pocity studu, viny, nedostačivosti apod., snáze externalizují - projikují či
přemísťují- do okolí. Tomu odpovídá i průměrně lepší schopnost dívek deflektovat, zabránit
plnému uvědomění či rozpoznání potenciálně ohrožujících vnitřních impulzů či podnětů
z prostředí. Chlapci jsou tu blíže pólu vnímavosti, což může být někdy nevýhodné v situacích
zahlcení podněty a horší diferenciace mezi podstatnými a méně důležitými podněty.

polarity vztahování
chlapci dívky
impulzivita -retroflexe
5,42
4,85
vnímavost- deflexe
5
5,71
citlivost- desenzitizace
5,35
5,82
stažení - konfluence
5,78
6,46
spontaneita egotismus
4,64
4,89
přivlastnění - projekce
6,21
7,32
odmítnutí - introjekce
6,93
6,85
Tabulka 7: Rodové rozdíly u jednotlivých vztahových polarit
Hypoteticky můžeme uvažovat o tom, že deflexe se často pojí z hlediska kontaktního
cyklu s přerušením kontaktu mezi mobilizací energie a akcí. Dívky tedy častěji
přesměrovávají vlastní energii, která by měla patřit akci vedoucí např. k uspokojení potřeby
na jinou aktivitu, často do denního snění, fantazírování, dívání na televizi či k počítačovým
hrám. I racionalizaci lze z tohoto pohledu někdy považovat za deflexi. Pokud již jednaly a
mělo to pro ně v nějakém smyslu negativní konsekvence, mohou snadněji než chlapci využít
mechanismus projekce (viz výše).

8.5 Kvalitativní analýza dat – hypotézy
Pouhá prezentace výsledků inventáře chování dětí výzkumné skupiny a drobná
diskuze nad možnými paralelami s výsledky dětí v projektivních testech by podle mého
názoru nestačila na dostatečné zodpovězení 4. výzkumné otázky. Je potřeba provést
důkladnou kvalitativní analýzu získaných dat, syntetizovat poznatky z jednotlivých
výzkumných metod do koherentního, smysluplného celku a následně stanovit hypotézy pro
kvantitativní potvrzení možných vztahů mezi psychoanalytickými obrannými mechanismy a
branami zakoženými na přerušení kontaktního cyklu, obecněji chápanými jako styly kontaktu,
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které využívá pro svou diagnostiku procesu terapie a vztahování klienta gestalt psychoterapie
a integrativní psychoterapie.
Při svém výzkumu jsem shromáždil značné množství dat a je nad rámec této práce
všechny zde prezentovat. Princip beneficence však, domnívám se, zůstane zachován, neboť
výsledky mého výzkumu mohu prezentovat v rámci dětského domova, vychovatelkám
jednotlivých dětí s cílem poodhalit jim některé z principů psychodynamiky, přizpůsobování se
dětí realitě, mohu jim vysvětlit základní principy funkce některých obranných mechanismů.
Domnívám se, že data získaná v rámci mnou využitých metod, mají vysokou vypovídací
hodnotu z hlediska posuzování obranných mechanismů u jednotlivých dětí.
Jak jsem se zamýšlel nad jednotlivými kazuistikami dětí, porovnával mezi sebou jejich
výsledky v jednotlivých testech a propojoval je s mými zkušenostmi s jednotlivými dětmi,
napadaly mne různé možné souvislosti, hypotetické vztahy mezi obrannými mechanismy
založenými na analytické koncepci, typickými kontaktními styly gestalt psychoterapie či
některými projevy chování dětí. Opět musím zdůraznit, že jde pouze o hypotézy, jež by bylo
nutné dalším výzkumem potvrdit či vyvrátit. Zároveň je tento typ analýzy rovněž potřeba
vnímat jako značně subjektivní, je jistě ovlivněna mými dosavadními teoretickými znalostmi
a klinickými zkušenostmi. V neposlední řadě část informací pochází i z pozorování chování
dítěte během vyšetření, které může poskytovat i vzhledem k obranným mechanismům cenné
informace, avšak může být kromě osobnostních charakteristik dítěte, o jejichž poznání nám
jde především, ovlivněno rovněž jinými faktory, jako např. nálada dítěte, nedávné události
mající vliv na změnu chování a prožívání dítěte při vyšetření, osobnostní proměnné na straně
examinátora, našeho vzájemného vztahu s dítětem, který již v době vyšetření měl nějakou
historii.
Jednou z těchto souvislostí, která není nikterak překvapivá, je vyšší výskyt
mechanismu agování u dětí, které měly nižší skór polarity impulzivita – retroflexe. Dále by
bylo zajímavé ověřit souvislost mezi projekcí jako obranným mechanismem a projekcí jako
kontaktním stylem. Obranné mechanismy projekce a přemístění využívaly častěji děti, jež
skórovaly výše v deflexi, což rovněž svědčí o tom, že mnou vytvořený dotazník by mohl
splňovat některé psychometrické nároky na to, aby se třeba jednou stal regulérní
psychodiagnostickou metodou. Sílu tohoto vztahu však na základě nízké četnosti
zaznamenaného obranného mechanismu projekce a malému výzkumnému vzorku nelze ani
přibližně odhadnout.
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Další zajímavou souvislostí je v tomto smyslu výskyt obranných mechanismů
somatizace či regrese u dětí, které skórovaly blíže k polaritě citlivosti. Dvě z těchto dětí – obě
starší 9 let- trpí noční enurézou.
Velmi zajímavým postřehem je rovněž skutečnost, že nikdo z dětí výzkumné skupiny
neměl extrémní výsledky ve všech použitých metodách. Když jsem se zamýšlel nad tím, které
dítě vyberu pro sepsání závěrečné kazuistiky, všiml jsem si, že velké množství
zaznamenaných obranných

mechanismů

v některém z projektivních

testů

zpravidla

nekorespondovalo s normálním, průměrným rozložením skórů v inventáři chování dítěte. A
naopak krajní hodnoty blížící se některé z polarit stylů kontaktů nekorespondovaly se
zvýšeným výskytem obranných mechanismů v Testu pohádek či TAT. Často jsem rovněž
uvažoval, jak se do kvality a typu využívaných obranných mechanismů promítají osobnostní
rysy extroverze – introverze, mnohdy zarážející byla překvapivá aktivita, či naopak pasivita
dětí, nebo jimi referovaných postav. Napadaly mne teoretické koncepce jako např. Locus of
Control J. B. Rottera nebo naučená bezmocnost M. Seligmana. Hrají tyto koncepty ovlivňující
kognitivní procesy jedince (někdy vyúsťují až do specifických kognitivních stylů) roli i
v kvalitě obranných mechanismů?
8.5.1 Kazuistika
V závěru této kapitoly bych rád uvedl jednu kazuistiku, která by měla ilustrovat, jak
jsem pracoval v rámci analýzy dat z jednotlivých metod a syntetizoval je do popisu případu.
Rád bych tak čtenáři ukázal, jakým stylem lze mnou použité výzkumné metody použít
v diagnostice obranných mechanismů a některých osobnostních charakteristik dítěte. Předem
upozorňuji, že kvůli zachování anonymity je jméno dítěte smyšlené a záměrně neuvádím
některé příliš důvěrné informace z rodinné a osobní anamnézy dítěte. Omezím se zde na
informace mající bezprostřední vztah k tématu obranných mechanismů.
Jolanka je dvanáctiletá dívka, žijící v dětském domově pátým rokem. Je nejmladší ze
čtyř sourozenců, v dětském domově je umístěna ještě její o pět let starší sestra. Další dva
sourozenci jsou již dospělí a nejsou s Jolankou v kontaktu. Otec Jolanky již nežije, matka žije
s dlouholetým partnerem, o Jolanku má zájem, ale kvůli špatným finančním podmínkám a
zejména zdravotnímu a psychickému stavu matky je prognóza trvalého návratu k matce nízká.
Přesto ji Jolanka pravidelně navštěvuje, matka je pro ni silná identifikační postava, v mladším
věku na ni byla hodně fixována, což po separaci od ní způsobovalo mnoho výchovných
problémů. Matku si silně idealizovala, v současnosti získává větší náhled na celou rodinnou
situaci.
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Školní prospěch dívky je průměrný, IQ v testu CFT-20-R bylo odpovídalo hodnotě 95
(1. část 98, 2. Část 90), hůře tedy pracovala pod časovým tlakem, kdy mnohdy začala jednat
impulzivně a intuitivně volila odpovědi, které nebyly založené na racionální rozvaze.
Má velmi ráda zvířata, zejména psy a vlky, je výtvarně nadaná. Za poslední rok jsem u
ní zaznamenal větší zájem o chlapce, potažmo o svůj vzhled, ráda se předvádí před zrcadlem a
zkouší různé druhy oblečení. Také pubertálně provokuje, chová se vyzývavě, někdy je drzá
vůči autoritám, revoltuje, ostentativně dává najevo své názory, jindy je stažená, uniká do světa
představ a fantazií, je ráda sama, nejlépe se zvířetem.
a) Testy pohádek
Jolanka absolvovala obě vyšetření Testem pohádek, 1. ve věku 10 let, 11 měsíců,
druhé ve 12 letech. Z kvantitativní analýzy prvního vyšetření musím zmínit několik vysokých
skórů, zejména u deprese (T skór 88), ambivalence (T skór 72) a potřeby lásky a
náklonnosti (T skór 68). Více jak 1 směrodatnou odchylku od průměru skórovala i v
proměnné agresivita jako odplata (T skór 63) a touze po nadřazenosti (T skór 66). Na
opačné straně od průměru pak je skóre Jolanky v přizpůsobení jejích odpovědí
pohádkovému obsahu (POP), a to v obou testech (T skór 22).
Při podrobnějším rozboru těchto výsledků je zřejmé, že Jolanka v testové situaci velmi
dobře projikuje vlastní vnitřní obsahy, emoce a impulzy. Výpovědi ovlivňuje její silná
fantazijní produkce, při vyprávění děje využívá přímou řeč postav a dramatizuje jejich
interakce, vytváří vlastní příběhy, je kreativní. U karet „scénky z pohádek“ o Červené
Karkulce a Sněhurce bere karty do ruky od první po třetí a vytváří souvislý děj na základě
vlastních projekcí, jen velmi zhruba se držící originálních příběhů (POP 3, respektive 5).
Deprese, a často i úzkost, je zde spojena jednak s jinou ambivalentní emocí a se ztrátou
(Trpaslík – karta 3 – „Cítí se, že chce někomu pomáhat, cítí se tak do práce šťastnej, ale
zároveň i smutnej, protože ztratil svého nejoblíbenějšího pejska“), dále se sebeúctou (Obr –
karta 1 – „Před ním utíkaj lidi, on se snaží vysvětlit, že není tak špatnej, nemůže za to, že je
jinej než oni; cítí se hodně, hodně zklamanej a smutnej“) a s frustrací (Co může zlá ježibaba
udělat? „Může někoho začarovat v žábu a pak musí do nekonečna čekat, až ho někdo políbí a
může tím té rodině způsobit smutek, nebo je také proměnit ve zlé lidi“; scénky z pohádky o
ČK, karty 1 a 2 – „Macecha na ni křičela, že se bavila s vlkem, že je zlobivá holčička a ona tu
macechu musí poslouchat a ona chce zpátky tu svou maminku. Pak Karkulka utekla, šla
hledat tu maminku, nenašla ji a tak si sedla v lese u potůčku a teď brečí…ale pak vstane a jde
hledat dál“). Potřeba lásky a ochrany se ukazuje právě v závěrečných kartách testu (scény
z Karkulky – karta 3 – „už maminku našla, mají obě vekou radost, protože ta maminka je
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hodná, pak jdou společně vyhnat macechu a pak jdou obě za tatínkem a ten dá také té maceše
co proto, protože maminku schovala“). Agresivita se objevuje často v souvislosti se sociálním
tlakem, jako obrana či odplata před nepřijetím či zavržením (kromě již uvedených trpaslíků
např. u Obra – karta3 – „Je hodně silnej a zlej, říká si „No počkejte, nemáte žádnou šanci
proti mně“, je hodně silnej, zlej, všechno zničí, je strašně rozzlobenej, má vztek, že si z něj
malé děcka dělaj srandu třeba, když spí a lidi se ho bojej. Má hodně špatný plány, třeba ho ty
lidi zradili a proto je na ně naštvanej a chce se pomstít, no.“). Zde by bylo možné z hlediska
obranných mechanismů uvažovat o racionalizaci, neboť vidíme, jak jsou postupně Jolankou
ospravedlňovány motivy plánů obra a jeho zlosti.
Jolanka umí využívat obranného mechanismu racionalizace proti pocitům viny (Vlk –
karta 2- „Ten druhej si asi myslí „Mám tu Karkulku sežrat, nemám ji sežrat?“ Cítí se
provinile, protože je na sebe naštvanej, že chce tu Karkulku sežrat, protože vypadá hezky a
hodnej“) a v jejích výpovědích jsem rovněž rozpoznal odčinění (přejmenování děje pohádky
tak, aby došlo ke změně neštěstí, depresivní nálady, odpovědi se zde zpravidla ruší; scénky
z pohádky o Sněhurce, karty 2 a 3- „Tady už ta Sněhurka poznala, že není zas až tak milej a
hodnej, spíš je na ni zlej, nevšímá si jí, nemá ji rád (rozuměj princ – pozn. autora), jen čučí na
televizi. Nakonec ty trpaslíci to zjistili a tak tomu chlapovi, vlastně princovi, šli nabančit a
pak měli radost, potěšili Sněhurku a všechno dobře dopadlo“). Suspektně by bylo u této
výpovědi rovněž možné uvažovat o regresi (Sněhurka zůstává raději trpaslíky než princem,
zde je to však zejména spojeno s nezájmem a neláskou prince, tedy s frustrací potřeby lásky,
náklonnosti, možná začlenění, strach z dospívání zde není explicitně zřejmý).
Jolanka rovněž občas v testové situaci „použila“ smích ke zmírnění emocionálního
dopadu svých výpovědí.
Zatímco při první administraci testu Jolanka postupovala až na jedinou výjimku
striktně od karty 1 ke kartě 3, v retestu zase 6 krát ze 7 sad karet začala kartou 3 a postupovala
ke kartě 1. Kromě již uvedeného nízkého skóru u POP, kvantitativní analýza proměnných u
retestu ukazuje na výrazné snížení hodnot u deprese, ambivalence i agresivity jako odplaty,
nyní jsou hodnoty u těchto skórů v pásmu průměru. Maximálních hodnot však výpovědi
Jolanky dosáhly u potřeby náklonnosti (T skór 99), a začlenění (T skór 83). Mírně za
hranicí 1 směrodatné odchylky je anxieta (T skór 61). Typicky to demonstrují následující
výpovědi Jolanky u karty Vlka 2 („Ten je smutnej“. (já: „Proč?“) „Protože, já nevím“…(cca
po půl minutě)…“protože skoro všichni lidi si říkaj, že ty vlci jsou zlí, ale on umí být taky
hodnej a taky se mu ztratila smečka“ (já: „Na co myslí?“) „Ach jo, proč nevím, kde je ta moje
smečka.“ a to je asi všechno“) či Obra 3 a 1 („Ten je naštvanej, protože ho taky jednou
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vyhnali a třeba někam zavřeli a on je rozzlobenej na lidi, přitom on jim nic neudělal a on si
říká „Je mi to líto, ale vy jste taky na mě nebyli hodný“…chystá se jim něco zbořit, třeba
dům“; „a tenhle (obr 1 – pozn. autora) je smutnej, protože třeba lidi se rozhodli, že ho
vyženou, protože je jinej než ostatní a on si říká, ať ho nechaj, že je stejnej, akorát obří, že má
taky rád svou rodinu“).
Z obranných mechanismů zde můžeme u Jolanky zaznamenat využití potlačování
uvědomění smutku, viz výše uvedené „já nevím“… a dále „a to je asi všechno“, racionalizaci
a suspektně projekci (Ježibaba – karta 1 – „Tahle, ty vago, ta první je taková…hodně
rozzlobená, ale třeba není úplně zlá a myslím si…myslí si, jako že kvůli lidem je rozzlobená,
že ty lidi přišli do jejího lesa a začli kácet stromy a zvířátkům ubližovat, je rozzlobená, že je
musí ochránit“) a rovněž regresi (scénky z pohádky o Sněhurce – karta 1- „A na tom
posledním obrázku jde Sněhurka na bál a potká tak prince a on ji vyzve k tanci a ta Sněhurka
si řekne: „Ale ne, já jdu domu“, a tak to skončí… a nebo ne, ona se zase vrátí za těma
trpaslíkama a bude s nima nejšťastnější“). O regresi jako obranném mechanismu může
svědčit i silná identifikace Jolanky se zvířátky či trpaslíky, kde je dětský aspekt jasně zřetelný,
zároveň o jisté touze uniknout potenciálně subjektivně vnímaným nadměrným nárokům
prostředí odpovídají typické charaktery Trpaslíka 2 („Je takovej vykulenej, jako kolik je 1+1,
cítí se dobře, protože je blbej a myslí na zvířátka, až si s nima půjde hrát“), Ježibaby 3 („…Já
bych chtěla být spíše ježibaba než princezna, že ony jsou takový švihlý“) a Obra 2 („Ten je
taky blbej, prostě cítí se fajn a říká si „Čau lidi, jak se máte?“, ze světa je mu fajn…někdy“).
Vyšetření Testem pohádek lze shrnout následovně. Jolanka se potýká s velmi
neuspokojivou aktuální životní situací a může mít pocit, že sama je bezmocná, mnohdy je
pasivní, než aby se o něco snažila (naučená bezmocnost) rezignuje na naději, že by mohla
sama něco ovlivnit. Ráda uniká do světa fantazie, některé její projevy mohou odpovídat dětem
mladšího věku, než je ona, svůj smutek se snaží potlačovat, vinu racionalizovat či projikovat.
Někdy raději volí únik od problému, aby necítila úzkost. Patrně touží po větším začlenění do
nějaké skupiny, tedy nejen v rámci rodiny, ale i vrstevnických skupin, přeje si být více
akceptována a uznávána. Pokud je vyprovokována, dokáže tzv. bouchnout, být agresivní,
mstít se a cítí „oprávněné“ rozhořčení, právo na to, ubližovat a být agresivní.
Zajímavé je podívat se na četnost výskytu obranných mechanismů a afektivní. Při druhém
vyšetření jsem zaznamenal vyšší četnost obranných mechanismů a nižší výskyt jak
depresivních a smutných emocí, tak agresivních impulzů. Naopak v druhém testu stoupla
anxieta. Nabízí se hypotéza, zda tato zjištění spolu nějak souvisí.
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b) Vyšetření Tematicko-apercepčním testem
Kompletní vyšetření TAT u Jolanky včetně přepisů příběhů přikládám v příloze.
Kvantitativní analýza příběhů neukázala na nějaké silně a frekventovaně zastoupené skóry.
Při kvalitativní analýze příběhů z hlediska jejich obsahu můžeme postřehnout podobná
témata, která jsme u Jolanky zaznamenali již v Testu pohádek, zejména Dominance a nátlak
z okolí (tabule 1), potřeba pasivity a téma touhy po pospolitosti a sdílení pozitivních zážitku
(tabule 2), téma smutku, bezmoci, úniku s tíživé situace – zde skrze alkohol (tabule 6 BM),
osamocení a potřeby lásky a péče od rodiny (tabule 7GF) a pubertální revolty, testování a
zesměšňování autorit, čímž si Jolanka může zvyšovat sebevědomí, vyhraňovat se jako
osobnost. Celkově je ale spíše egocentrická, mnohem více zmiňuje vlastní emocionální
prožívání a potřeby, než že by nějak výrazně pečovala, starala se o druhé, vstupovala s nimi
aktivně do sociálních interakcí. Zároveň se zdá, že již aktuálně nevnímá tlak a požadavky
prostředí na sebe jako decimující, přesahující její kompetence.
Z hlediska obranných mechanismů jsem zaznamenal popření 2 (chybnou percepci),
projekci 5 (obavy ze smrti) a projekci 6 (pronásledování, uvěznění) a identifikaci 4
(sebeúctu skrze afiliaci). Dá se říci, že co do kvality uplatňovaných obran výsledky Jolanky
odpovídají jejímu věku a je možné je diskutovat i v souvislosti s výsledky Testu pohádek.
Jolanka typicky zvyšuj svou sebeúctu identifikací s matkou, zdá se, že její emocionální
závislost na matce je stále velmi silná.
c) Dotazník typických projevů dítěte při zátěžových a konfliktních situacích a
inventář typických způsobů chování
Z volných odpovědí vychovatelek na tři otevřené otázky ohledně chování Jolanky
v zátěžových situacích se můžeme dozvědět, že:
-

Velmi často nerespektuje autoritu dospělého, k vrstevníkům se ale někdy chová také
tak;

-

v konfliktních situacích s dospělým bývá hrubá, musí mít poslední slovo, což bych
také připisovala pubertě;

-

na bytě proběhlo několik konfliktů, kdy byla obviněna s krádeže, když se jí vina
prokázala, chovala se hystericky, plakala;

-

se sestrou si někdy nadávají vulgárně a také již mezi nimi došlo ke rvačce;

-

když je jí vytýkáno nevhodné chování, snaží se ho omlouvat tím, že druhý dělá něco
špatně;
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-

Někdy se v konfliktu snaží chovat jako její matka (používá výrazy a obraty, které
nejsou z její hlavy); matka je pro ni vzorem, bere ji jako silnou osobnost;

-

Pokud se její matka na delší čas odmlčí, chování Jolanky je v zátěžových situacích
umírněnější, více používá rozum, své názory a myšlenky, „nepapouškuje“;

-

Pokud je zahnána do úzkých, lže, popírá či svaluje svou vinu na druhé, často se snaží
stáhnout někoho na svou stranu – vždy někoho slabšího; při pozdějším rozebrání
situace občas přizná svou chybu, vždy však dodá…“ale“; občas přidá omluvu.

Už z těchto volných výpovědí o chování Jolanky bychom mohli usuzovat na některé
typické strategie, které dívka využívá, aby si udržela vysokou sebeúctu a uchránila se před
pocity studu, viny či méněcennosti. Z hlediska kontaktních stylů umí patrně uplatňovat
deflexi od tématu, projekci, konfluenci s matkou, když je k dispozici, nebo s někým
z vrstevníků, aby tak rozmělnila vlastní vinu a odpovědnost. Pokud i tyto strategie selžou,
objevuje se afekt s agresivním či „histrionským“ laděním.
Po vyhodnocení obou inventářů typických způsobu vztahování se Jolanky jsem získal
následující hodnoty v jednotlivých stylech (polaritách) kontaktu.
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Graf 21: Průměrné skóry Jolanky v jednotlivých dimenzích vztahování
Z prezentovaných výsledků můžeme odečíst, že Jolanka se u šesti ze sedmi dimenzí
vztahování nachází blíže jejich spodní polaritě a je také výrazněji vzdálená od průměrů celé
výzkumné skupiny. Vidíme zde výrazný příklon k polaritě impulzivity, který je vyjádřen
frekvencí „často“. Toto odpovídá aktuálně referovaným problémům Jolanky s vulgárním
vyjadřováním, konflikty s autoritami i vrstevníky, snížené sebeovládání v zátěži. Zároveň,
z vyšetření Testem pohádek můžeme vidět neuspokojivou situaci z hlediska touhy po
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začlenění Jolanky, bylo by pro ni užitečné, kdyby se alespoň částečně naučila se svou
impulzivitou pracovat, naučit se retroflektovat či jinak přesměrovat impulzy, které někdy
v realitě vedou k tomu, že má konflikty se svým okolím. Není pro mne překvapením, že
Jolanka skórovala nízko u vnímavosti a citlivosti, přesto trochu překvapením je pro mě nízký
skór u deflexe, které by některé referované projevy chování Jolanky mohly odpovídat.
V zátěži však spíše používá jako obranu před kontaktním se s ohrožujícími pocity či impulzy
projekci. Deflexi a stejně tak i konfluenci s matkou používá patrně pouze ve zcela
specifických konfliktních situacích.

Závěr
Jedním z důvodů, proč jsem si vybral téma obranných mechanismů pro svou
výzkumnou činnost, byla má touha více proniknout do skryté dynamiky nevědomých
psychických procesů a získat jistou praxi v psychodiagnostice založené na projektivních
metodách. Jsem spokojný s tím, jakou zručnost jsem postupně prací s projektivními metodami
získal, méně již s tím, jak už to tak bývá, že se vzrůstajícími znalostmi a dovednostmi jsem si
začal stále více uvědomovat, jak obtížně uchopitelné a diagnostikovatelné mnohdy obranné
mechanismy jsou a jak dobře je potřeba znát konkrétní dítě, abychom mohli na základě
výsledků testů hovořit o nějakých hypotézách či dokonce pravděpodobnosti, že jsme odhalili
skrytou příčinu či problém způsobující např. to, že se nějaké dítě chová pro nás zcela
nesrozumitelně.
Jak jsem již uvedl, považuji za velice smysluplné, pokud výzkumník chce zkoumat
obranné mechanismy, aby použil více rozličných metod. Díky tomu, že cílovou skupinou
mého výzkumu byly děti mladšího školního věku, mohl jsem využít k výzkumu Test
pohádek, který po zkušenostech, jež jsem s ním získal, vřele doporučuji všem psychologům
zajímajícím se nejen o obranné mechanismy dětí tohoto věkového období. Každopádně
umožňuje Test pohádek potenciální zisk značného množství obranných mechanismů
vázaných na poměrně široké spektrum proměnných, které jsou zde ve hře (sebeúcta, morální
zásady a pocity viny, nepřijatelné emoční prožitky, ohrožující vnitřní impulzy…).
Pokud se ještě jednou ohlédnu za výsledky svého výzkumu, musím potvrdit, že jsem
v mnoha oblastech dospěl ke stejným závěrům jako výzkumníci přede mnou a že v podstatě
mohu potvrdit většinu ze sedmi pilířů, kterými obranné mechanismy definovala Cramer
(2009).
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Podle mého názoru existuje posloupnost ve vývoji obranných mechanismů. Na
základě dat z mého výzkumu jsem navrhl tři možné způsoby přeměny jednotlivých obranných
mechanismů v jiné, kvalitativně podobné. Jde však zatím pouze o koncept, hypotézu, kterou
je třeba výzkumně ověřit, nehledě na to, že není jasné, zda k těmto zřejmým vývojovým
změnám a přeměnám obranných mechanismů dochází zejména pod vlivem dědičnosti, zrání
kognitivních struktur, učení, specifických situačních kontextů či jakou roli zde hrají např.
rozdíly mezi pohlavími. A ačkoliv už toho dosti víme o posloupnosti a vývoji obranných
mechanismů v dětství, znalosti o tom, jak se mění obranné mechanismy z hlediska
celoživotního kontextu jsou nedostačující, respektive jde spíše o teorie a klinické modely.
Obrany jsou rovněž součástí našeho každodenního fungování. Četnost, s jakou jsem je
zaznamenal v obou testech u dětí výzkumné skupiny, o tom zcela jasně vypovídá a potvrzují
to i jiné výzkumy. Zároveň se zde potvrdila další teze o obranných mechanizmech, a to že v
obou projektivních testech se u výzkumné skupiny objevil vyšší výskyt obranných
mechanismů, což je možné diskutovat z hlediska náročných životních situací a stresů, které si
její členové ve svém životě zažili, a to zcela jistě nadprůměrně oproti skupinám referenčním.
Rovněž teze o tom, že využití obran během zátěže bude snižovat uvědomování si úzkosti
nebo jiných negativních afektů, byla podle mého názoru mým výzkumem podpořena. Tento
trend jsem zaznamenal u některých dětí v testu pohádek, a pak také při srovnání výsledků
dětí, absolvujících Test pohádek dvakrát.
V závěru bych si ještě rád trochu zateoretizoval a vyjádřil svůj osobní názor k tezím 1 a 6
Cramerové, a tedy že obranné mechanismy jsou kognitivní operace, které působí mimo
vědomí (resp. nejsou uvědomované) a že využití obran bude souviset s dalšími nevědomými a
vůlí neovlivnitelnými procesy, které jsou spojeny s emocionálním nabuzením.
Jako gestaltista, tedy člověk snažící se dívat na člověka z hlediska jeho celistvosti
zastávám přirozeně názor, že celek je více než jen suma částí a svým charakterem je
epigenetický. Člověk se tedy sice vyvíjí na podkladě genů, jejich práce je ale rovněž
ovlivňována vnějšími činiteli. Velmi inspirativní pro mne v tomto smyslu vždy byly
myšlenky Vygotského, který tvrdil, že každá psychická funkce – a zde si klidně můžeme
představit i obranný mechanismus – se při vývoji dítěte objevuje dvakrát, nejprve v sociálním
světě jako kategorie interpsychická, potom, po jejím zvnitřnění, je již svou povahou
intrapsychická. Obdobně jiní teoretici hovoří o procesech asimilace a akomodace, další o
introjekci či inkorporaci. V podobném duchu jako Vygotskij uvažuje i jeden z předních
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psychodynamicky orientovaných psychiatrů, kterého jsem ve své diplomové práci rovněž
citoval, a to Stavros Mentzsos. Ten tvrdí, že všechny obranné mechanismy se mohou
vyskytovat v podobě intrapsychických nebo interakčně organizovaných procesů, tedy
takových procesů, jež nám zajišťují psychosociální obranu. Ta je velmi důležitá a relevantní
z hlediska psychodynamiky párů,

malých

i

větších skupin

a rovněž z hlediska

makrosociálních skupin a jejich vztahů. Mentzsos se tak na tomto podkladě nevyhýbá ani
analýzám institucí, psychologii a psychopatologii války či jiné patologii sociálních systémů.
Já osobně chápu obranné mechanismy také komplexněji. Ano, mají svou kognitivní
komponentu a někdy jsou opravdu jednoduchými, kognitivními procesy, jako např. v případě
popření či vytěsnění, bez dalších zjevných konsekvencí. Někdy jsou ale aktivovány tak
komplexní adaptivní procesy člověka, jako např. u sublimace, reaktivní formace, regrese či
kompenzace, že jsou funkcí obranného mechanismu ovlivněny jak kognitivní, tak
emocionální a rovněž i behaviorální, výkonové aspekty člověka. V dlouhodobém horizontu a
u predisponovaných jedinců, může podle mě docházet k fixaci takovýchto odezev, člověk
ustrne, stává se ve svých projevech vyrovnávání se se zátěží rigidní, může dojít až k ovlivnění
jeho charakterových rysů či temperamentových vlastností.
Začlenění konceptu obranných mechanismů do nějaké ucelené teorie osobnosti, jiné než
vycházející z psychoanalýzy, je rovněž zajímavým úkolem pro budoucnost. Plně souhlasím
s tvrzením Cramerové o souvislosti obranných mechanismů s dalšími, vůlí neovlivnitelnými
procesy, které jsou spojeny s emocionálním nabuzením. Někdy jsem měl při vyšetřeních dětí
dokonce silný pocit, že kvalita obranných mechanismů je do značné míry závislá na
temperamentových vlastnostech dítěte a docela se mi z tohoto pohledu líbí některé nové
koncepty psychologů rozpracovávajících teorie temperamentu, kdy např. J. Gray
(žák H. J. Eysenka), jenž se mimochodem zabýval individuální citlivostí jednotlivých
temperamentových typů na situace podmiňování odměnami a tresty, přidal k Eysenkovým
dimenzím neuroticismu a extroverze, na základě rotace některých faktorů ve faktorové
analýze, ještě dimenze impulzivity a také defenzivnosti, která vyjadřuje rozdíly v reakcích na
nepodmíněné averzivní podněty a její póly jsou vymezeny obrannou ve formě reaktivní
agrese (bojem) anebo únikem do bezpečí (útěk). Více k této teorii viz např. Blatný a kol.
(2010).
Je zřejmé, že mezi těmito dvěma póly je spousta prostoru pro více či méně
sofistikované jiné obranné mechanismy, ale pro kvalitní propojení teorie obranných
mechanismů s dalšími koncepcemi v rámci osobnosti je před výzkumníky ještě spousta práce.
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Přílohy
Příloha 1: Obranné a copingové mechanismy měřené inventářem CPI (California
Psychological Inventory) - upraveno podle Diehl a kol., 2013)
Copingové

Popis

Obranné

mechanismy
Objektivita

Popis

mechanismy
Člověk odděluje myšlenky

Izolace

Způsobuje naprosté oddělení

(úsudky) od pocitů a myšlenky

afektů od myšlenek, ke kterým

od sebe navzájem tak, aby

se vztahovaly tak, že se zdá

mohlo být dosaženo

nemožné dát je zpět dohromady.

objektivního posouzení situace.

Užití intelektu

Osoba je schopná odpoutat se

Intelektualizace

Jedinec ustupuje od afektů

od omezení prostředí a

využitím slov a abstrakcí, které

angažovat se při nezaujatém

jsou často nepřiměřené

analyzování situace. Formuluje

specifickým situacím. Může při

a symbolizuje přitom pocity

tom také používat žargon a

tak, aby přispěly kognitivním

rádoby podstatné fráze.

procesům.

Logická analýza

Člověk hloubavě a pečlivě

Racionalizace

Osoba přijde na první pohled

analyzuje příčinné aspekty

s věrohodným zdůvodněním a

situace, a to osobní i ostatní.

vysvětlením svého chování nebo
úmyslů - opomenutím důležitých
aspektů situace.

Tolerance

Jedinec se dokáže vyrovnat

Zpochybňování

nejednoznačnosti s kognitivní a emocionální

Člověk zpochybňuje validitu
svých vlastní percepcí a má

komplexností nebo rozporností.

problémy s rozhodováním.

Šedá je tak tolerována s tím, že

Nedokáže tolerovat

ne vše musí být nutně černo-

nejednoznačnost.

bílé.

Empatie

Regrese ega

Osoba je schopná porozumět

Projekce

Člověk připisuje nepřijatelné

myšlenkám a pocitům druhých

tendence, často zahrnující moc

lidí a brát je v úvahu.

nebo obviňování, druhým lidem.

Osoba hojně a flexibilně

Regrese

Osoba se projevuje

používá předvědomé elementy,

nepřiměřeným chováním a

které nemusí souviset s aktuální

fantaziemi, aby se vyhnula

situací.

zodpovědnosti a agresi od
druhých či sebe samé.

Koncentrace

Člověk úspěšně ignoruje

Popření

Člověk ignoruje minulá či

(pozitivní či negativní) afekty

současná fakta, která mohou být

tak, že se pak může

nepříjemná a připouští si místo
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koncentrovat na konkrétní úkol.

Sublimace

toho jen ta příjemná.

Osoba si najde uspokojující a

Přesunutí

Osoba se pokouší kontrolovat

sociálně přijatelné prostředky

(vytěsnění)

nežádoucí impulzy směrem

k uspokojení obecně

k objektům nebo situacím jejich

netolerovaných afektů a potřeb.

vyjádřením tam, kde je jejich
větší tolerance.

Substituce

Tzv. „dobrá reaktivní formace“

Reaktivní

Osoba transformuje nepříjemné

zahrnuje zmírňování pocitů, ty

formace

impuzly do jejich opaku,

jsou pak flexibilnější a

vyjadřuje postoje, které jsou

přiměřenější.

v rozporu s jejími základními
hodnotami a tendencemi
(sklony).

Vědomé

Osoba zadržuje nepřiměřené

potlačení

pocity před tím, aby byly

zapomíná. Mezery v paměti jsou

vyjádřeny, než bude k dispozici

projevem naivních, neuvážených

vhodnější prostředí a objekt.

postojů.

Potlačení

Osoba nevědomě účelově

Příloha 2 – Stručná charakteristika základních obranných mechanismů
Psychotické obranné mechanismy
-

Popření – neguje senzorické vjemy, aby předešlo (vyvarovalo) jáské zkušenosti
s bolestivými aspekty reality. Využívá se za normálních i patologických stavů.

-

Zkreslení (pokroucení) reality – Přetváří vnější realitu, aby vyhovovala vnitřním
potřebám jedince. Přesvědčení (bludy), halucinace, klamy. Zachovává pocity
nadřazenosti, oprávněnosti nároků…

-

Primitivní idealizace – dodává kognitivním procesům extrémní významy, ať již
omnipotentní a absolutně dobré či nicotné nebo bezpodmínečně zlé – zveličuje vnější
objekty s velkou silou.

-

Projekce – v psychotickém modu projekce vnímá a reaguje člověk na vnitřní nároky
jako na nároky vnější. Může zahrnovat pravé bludy, perzekuční představy a působí na
vnímání.

-

Projektivní identifikace – vkládá nechtěné aspekty do jiných osob tak, že se pak
projektor cítí být s objektem totožný – příjemce modifikuje projekce a projektor je
opravuje. Vytvořeným tlakem umožňuje oboustranné prožívání stejných (velmi
podobných) pocitů.
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-

Štěpení – rozděluje externí objekty na zcela dobré a zcela špatné. Jedinec mnohdy
náhle přechází mezi extrémními postoji. Objevuje se náhlý a celkový zvrat v pocitech.
Sebepojetí zde může kolísat.

Nezralé obranné mechanismy
-

Agování – přehrává nevědomé impulzy nebo afekty, aby se afektům vyhnul. Jednání
je spíše impulzivní než obranné. Vyhýbá se napětí z odloženého vyjádření afektů či
impulzů.

-

Blokování – omezuje dočasně myšlení, afekty či impulzy. Připomíná vytěsnění, kromě
pocitů napětí.

-

Hypochondrie – přeměňuje žal, pocity osamocení a agresivní impulzy do výčitek vůči
sobě, bolesti či somatické nemoci. Člověk se tak vyhýbá zodpovědnosti, obchází
pocity viny. Zdravotní problémy v důsledku egu cizí povaze introjektů.

-

Identifikace – je klíčová pro vývoj ega. Může se ale také využívat k jeho obraně, např.
při identifikaci s objektem lásky, aby zabránil bolesti a úzkosti, ať už skutečné, tak
hrozící. Osoba přijímá vlastnosti (ale i třeba symptomy) toho, vůči němuž by se mohla
cítit provinile, identifikuje se s agresorem.

-

Introjekce – ačkoliv nepostradatelná při vývoji, když je využívána jako obrana, může
vymazat rozdíl mezi subjektem a objektem. Zabraňuje bolestivému uvědomování si
oddělenosti, hrozeb, ztrát. Zabraňuje uvědomění si obávaných objektů jako u
identifikace s agresorem.

-

Pasivně-agresivní chování – jedinec vyjadřuje agresi nepřímo např. skrze selhávání,
prokrastinaci či nemoc, která ovlivňuje více druhé, než sebe.

-

Projekce – připisuje vlastní nepřijatelné aspekty, zejména pocity druhým kvůli jejich
vědomé netolerovatelnosti nebo bolestivosti.

-

Regrese – Člověk se pokouší o návrat k dřívějšímu (ranějšímu) fungování a vyhnout
se tak napětí v současnosti. Je ale také do jisté míry významná pro rozvoj kreativity.

-

Schizoidní fantazie – autistické stažení, které má zabránit intimitě, zisku uspokojení.
Excentricita je zavrhnuta.

-

Somatizace – přeměňuje psychické deriváty do somatických symptomů
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Neurotické obranné mechanismy
-

Kontrolování – Jedinec se snaží nadměrně kontrolovat prostředí, aby se vyhnul
úzkosti.

-

Přesunutí (přemístění) – emoce či potřeby jsou přesouvány z jednoho objektu či
představy na objekt, resp. představu jinou, ve vědomí jsou tedy symbolické
reprezentace méně stresující

-

Rozštěpení – drasticky pozmění osobní identitu či charakter osoby tak, aby bylo
zabráněno prožívání distresu. Zahrnují se sem stavy fugy, hysterických konverzí
(disociativní stupor), disociativní porucha osobnosti.

-

Externalizace – jedinec skrze ní vnímá v okolních objektech i druhých lidech části své
vlastní osobnosti včetně impulzů, konfliktů, nálad, postojů a stylů myšlení.

-

Vytěsnění – vyloučí nebo odmítne myšlenky z vědomí. Primárně omezí vstup
negativních myšlenek do vědomí, sekundárně vylučuje to, co jednou ve vědomí bylo.
Nedojde však ke skutečnému zapomenutí, vytěsněné obsahy se navíc mohou objevit
v symbolizované podobě. Mohou se rovněž ztratit cenné cíle, ke kterým jedinec
směřoval.

-

Inhibice – aby se člověk vyhnul úzkosti plynoucí z konfliktů s aktuálními potřebami,
utlumí nebo se záměrně vzdá některých funkcí ega.

-

Intelektualizace – zabraňuje vyjádření afektů, zkušeností (zážitků), vztahů. Pomocí
intelektualizace není vnější realita tolik spjata s negativními pocity, vnímání detailů
není spjato s celkem…

-

Izolace – umožňuje oddělit myšlenky od jim příslušných emočních prožitků.
Umožňuje lépe se bránit negativním emocím spjatým například s koncem či ztrátou
důležitého objektního vztahu.

-

Racionalizace – nabízí logické vysvětlení k ospravedlnění impulzivního, intuitivního
chování, instrumentálně založených postojů, různých iracionálních tendencí.

-

Reaktivní formace a zvrat – pomáhají přeměňovat jinak nepřijatelné impulzy v jejich
opak, mohou však vést až k obsesivním a kompulzivním projevům při častém
využívání.

-

Sexualizace – propůjčuje sexuální význam objektu nebo funkci
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Zralé obranné mechanismy
-

Altruismus – umožňuje zažívat zprostředkované potěšení službou druhým lidem
konstruktivně a instinktivně. Reaktivní formace je zde dobrotivá a konstruktivní
služba druhým neznamená omezení v uspokojování vlastních potřeb.

-

Anticipace – jedinec předjímá, plánuje do budoucna vnitřní diskomfort, jenž je spojen
se zaměřením na cíl. Opatrné plánování nebo strachování se, předjímání pocitů hrůzy,
zoufalství, osamocení v situaci neúspěchu a selhání apod.

-

Asketicismus – jedinec eliminuje pocity potěšení a radostné zážitky. Často využívá
morálku k přidělení hodnot ke specifickým prožitkům (radostem, potěšením). Získává
potěšení ze zřeknutí se těchto předsevzatých druhů potěšení.

-

Humor – umožňuje otevřené vyjádření pocitů a myšlenek bez přílišného osobního
diskomfortu. Vtip totiž na pocitové rovině neumožní plný kontakt s emocí, která
příjemná není.

-

Potlačení – je zralým obranným mechanismem, když umožní odklon pozornosti od
negativních důsledků našich rozhodnutí či akcí s konfliktním potenciálem. Člověk se
zde problému nevyhýbá, ale potlačeno je uvědomění si důsledků našeho jednání. Bere
nepohodlí na vědomí, ale minimalizuje ho.

Další využívané obranné mechanismy – nezařazené
-

Kompenzace – funguje skrze zakrývání slabosti zdůrazněním více žádoucích rysů
jiných aktivit nebo vynikání v příhodnější oblasti zájmu

-

Minimizace – neuvědomování si důležitosti něčího chování tak, aby došlo ke snížení
vlastní odpovědnosti za své chování

-

Sublimace – přemístění energie spojené s primitivnějšími pudy (sexuálními,
agresivními…) na sociálně akceptované aktivity. Chrání před iracionálním,
impulzivním chováním, které by člověku v důsledku velmi uškodilo

-

Substituce- nahrazení vysoce ceněných nepřijatelných nebo nepřítomných objektů
méně hodnotnými, akceptovatelnými, dostupnými. Minimalizuje se tak frustrace a
zklamání z nedosažení cílů.

-

Odčinění – slouží primárně k utišení pocitů viny, která je skrze konkrétní akce člověka
odčiněna. Takové chování ruší některé nepříjemné myšlenky a pocity, cílem je
zjednání nápravy – třeba i symbolické.
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Příloha 3: Integrace gestalt perspektivy s vývojovými a transakčně analytickými koncepty
Přibližný

Fáze

Přerušení

věk dítěte

kontaktního

(polarity)

kontaktu Eriksonův
základní konflikt

cyklu

Typický příkaz
(převzatý
koncept
transakční
analýzy

podle

Tudor, 1991)
0-18 měsíců

Vnímání

Desenzitizace- Citlivost

Základní důvěra x Nepociťuj
nedůvěra

18 měsíců -3

Uvědomění

Deflexe - Vnímavost

Autonomie x Stud Neuvědomuj si

Mobilizace

Introjekce - Odmítnutí

Iniciativa x

Nemysli (nebuď

Vina

samostatný)

Snaživost x

Nejednej

roky
3-7 let

energie
7-12 let

Akce

Projekce - Přivlastnění

Méněcennost
12-15 let

Kontakt

Retroflexe- Impulzivita

Identita x

Nekontaktuj

Zmatení rolí
15 -20 let

Uspokojení

Egotizmus - Spontaneita

(Integrace)
dospělost

Stažení

Intimita x

Neužívej si

Izolace
Konfluence - Stažení

Generativita x

Neukončuj

Stagnace

(neopouštěj
kontakt)
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Příloha 4 – Souhlas s využitím osobních informací dětí DD a ŠJ Nechanice k výzkumným
účelům

119

Příloha 5 – Záznamový arch TAT
Motivy, tendence a emoce hrdiny (potřeby)
Název

Síly vycházející z prostředí k hrdinovi (tlaky)

N (ve všech

Subjektivní

příbězích)

škálování

Název

Ponížení

Afiliace přátelská

Dosažení úspěchu

Afiliace citová

Agr.(emoc. a verb.)

Agr.(emoc. a verb.)

Agr.(fyz., sociální)

Agr.(fyz., sociální)

Agr.(fyz., asociální)

Agr.(fyz., asociální)

Dominance

Destrukce majetku

Autoagrese

Dom.(nátlak)

Péče

Dom.(zabraňování)

Pasivita, relaxace

Dom.(navádění k…)

Sexualita

Péče

P. podpory, péče o sebe

Nepřijetí, odmítání,

N (ve všech

Subjektivní

příbězích)

škálování

zavržení
Zisk majetku

Nedostatek

Afiliace

Ztráta osoby,majet.

Autonomie

Fyz.neb.- ne od lidí

Vyhýbání se vině

Fyz.neb. –pád,tone

Vnímavost, znalost

Fyz. zranění, zmrzačení,
znetvoř.

Kreativita

Další typické…

Zisk úcty, respektu

Konce

+

-

Vzrušení, novost

Výsledek

Potřeby

Tlaky

Předvádění se
Vyhnutí se zranění

Obranné mech.

Konflikt, nerozhodnost

Změny emocí, labilita

Popření

Projekce

Identifikace

(Typ/N)

(Typ/N)

(Typ/N)

Vynechání, opomenutí/

Skleslost, deprese

Úzkost

Exaltovaná nálada

Neobvyklá

Napodob.

atribuce/

doved./

Chybná percepce

Hrozivé,

Napodob.

/

ohrožující/

vlastností/

Zvrat/

Magické

Regulace motivů

myšlení/

a chov. /

Zájem o

Sebeúcta skrz

ochranu/

afiliaci/

Obavy ze smrti

Práce; odložené

Negace/

Nedůvěra

Popření reality/

/

uspok./

Žárlivost

Maximalizace +

Pronásled.,

Diferenciace rolí/

minimalizace - /

uvěznění/

Neočekávané dobro/

Bizarnosti,

Moralizování

neobv.témata/

/
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Příloha 6
Dotazník na typické projevy dítěte při zátěžových a konfliktních situacích
Odpovězte prosím co nejpodrobněji na následující otázky
·
·

·

Zamyslete se prosím, jak konkrétní dítě zažíváte v situacích, kdy jste s ním v konfliktu. Jak na
vás působí? Jak se chová v zátěžových situacích, např. když má vyřešit nějaký problém?
Lze vypozorovat nějaké typické projevy, kterými se dítě s těmito situacemi vypořádává? Je
něčím toto dítě zvláštní, např. tělesnými projevy (dýchání, specifické pohyby či tiky,
somatizace…), emocionálními reakcemi (nebo jejich chyběním), typickými projevy chování
(lhaní, popírání, svalování viny na druhé, na sebe, agresivita…)?
Má toto typické reagování dítěte nějaký vývoj (jaké bylo dříve, jaké je nyní a v čem?) Liší se
reakce dítěte v kontaktu s vámi a vrstevníky?
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Posuďte u následujících způsobů chování, jak moc jsou pro konkrétní dítě typické a jak
často se podle vás podobným způsobem projevuje a chová.
1.

Dítě zadržuje své impulzy k reakcím. Bývá pasivní, stažené do sebe, příliš se neprojevuje. Často jakoby
nereaguje, působí ustrašeně, bojácně, se sníženým sebevědomím. Jeho nálada je často smutná či
jakoby utlumená. Mohou se u něj objevovat problémy se zadržováním potravy nebo naopak
s vyměšováním (enurézy) či vysokým krevním tlakem. Dýchání bývá mělké, povrchní. Mnohdy dítě dělá
samo sobě to, co by potřebovalo od druhých (pečuje o sebe sama, chce být přehnaně nezávislé,
ubližuje sobě, aby neublížilo druhým…)
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy
2.

často

velmi často

výjimečně

občas

často

velmi často

Dítě je vysoce deprivované (necitlivé na své tělesné rovině). Můžeme u něj vnímat protichůdné
projevy, jednou má spoustu energie (jako by nepotřebovalo spát), jindy bývá utlumené, unavené.
Může mít narušené rozpoznávací schopnosti pro vlastní tělo, neví, kdy si odpočinout. Dítě nemusí být
v dobrém kontaktu s tělesnými potřebami – nevnímá svůj hlad, nepříjemný posez či postoj vlastního
těla, hovoří o emocích („jsem naštvaný“, „mám radost“…), ale z jeho tónu hlasu to není poznat, stane
se mu něco závažného, ale ono říká, že nic necítí…
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy
4.

občas

Dítě často ignoruje své vnitřní pocity a potřeby, odvrací od nich (a od sebe samého v kontaktu s
druhými) záměrně pozornost. Odvádí např. řeč od tématu, může využívat humoru ke zlehčení či
bagatelizaci problému či nekonečně mluví „o ničem. Působí tedy vyhýbavě, což se týká zpravidla
určitých konkrétních situací či témat. Odkládá své povinnosti. Místo aby jednalo, raději utíká do světa
denního snění a fantazií. Na tělesné úrovni se může objevovat stálé napětí svalů.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?
Nikdy

3.

výjimečně

výjimečně

občas

často

velmi často

Dítě se jeví jako silně závislé na druhých. Nedokáže být samo, velmi potřebuje potvrzovat samo sebe
druhými (dolézá), bezvýhradně přijímá názory druhých, snaží se být jako oni (opičí se), neumí se vůči
něčemu vymezit, když by to znamenalo, že by ho ostatní neměli rádi – problémy s tím říkat „ne“, raději
se nehádá, neprosadí svůj názor. Má velké obavy z loučení, ztrát, konce. V řeči se takové dítě může
vyjadřovat pomocí zájmena „my“ (my jsme chtěli, my jsme mysleli…) místo „já“ (já potřebuji…). Někdy
má až nepřirozeně dlouhý oční kontakt („civí“). Často také může popírat své vlastní pocity a realitu.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy
5.

výjimečně

občas

často

velmi často

Dítě se projevuje přehnaným zabýváním se sebou samým (prohlížení v zrcadle, péče o vlastní tělo…),
místo aby něco dělalo, tak o tom raději jen mluví, působí jakoby zakuklené ve vlastním světě- je
zaujato vlastními myšlenkami, fantaziemi, pocity či chováním, stále „něco řeší“, hodně se zajímá o to,
co si o něm myslí druzí, jaký dělá dojem, mnohdy je přehnaně sebekritické nebo naopak nekritické
samo k sobě.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas
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často

velmi často

6.

Dítě nepřijímá či přímo aktivně odmítá některé své (nechtěné či nepříjemné) vlastnosti, myšlenky či
emoce a často je připisuje druhým lidem (např. dítě řve na mlčícího rodiče: „Neřvi na mě“, popírá svou
zlost a říká: „To oni mě nemají rádi a zlobí se na mě“, nechce cítit vinu, a proto obviňuje druhé „Oni za
to můžou“).
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy
7.

často

velmi často

výjimečně

občas

často

velmi často

Dítě je impulzivní, „nejdřív jedná a pak teprve myslí“(nedomýšlí následky, neřízená střela). Bývá živé,
plné energie až hyperaktivní. Zároveň mohou být tyto projevy nepřiměřené -nevhodné vyjadřování
pocitů či nevhodné chování, které je v praxi mnohdy pro dítě samotné či jeho okolí zostuzující či
nebezpečné (např. agresivita, vulgární vyjadřování, snížené sebeovládání v zátěži apod.)
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy
9.

občas

Dítě je nápadně - nepřiměřeně věku- nesamostatné, co se týká vlastního uvažování. Názory či
přesvědčování druhých okamžitě a bezmyšlenkovitě přijímá a chce se jimi řídit, mnohdy je vydává za
své vlastní. Tato tendence se může týkat i oblasti chtění, dítě chce zejména to, co chtějí druzí (ne pro
věc samou, ale pro to, že si myslí, že ho pak druzí budou přijímat, uznávat, mít rádi). Často urputně
trvá na nějakých pravidlech chování, i když mu už v současnosti nepomáhají. Dělá tak často něco, co
„by mělo“ či co „se musí“, místo toho, co by skutečně chtělo a potřebovalo.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy
8.

výjimečně

výjimečně

občas

často

velmi často

Dítě je otevřeno všem novým zkušenostem, dobře registruje podněty okolí, je dobře orientováno
realitou, vyjadřuje se autenticky, přirozeně, dává jasně najevo, co si myslí a cítí. Někdy může být až
přetíženo, zahlceno podněty, to když neví, které jsou pro něj podstatné – rádo by vědělo, poznalo a
zkusilo vše.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas

často

velmi často

10. Velmi citlivé dítě. Vnímá okolní svět velmi přesně a tak si také mnohdy až naléhavě uvědomuje různá
nebezpečí, která by je mohla potkat. Tak se také může projevovat jako hypochondr (je totiž citlivé i na
somatické projevy – často na zátěž či obavy reaguje bolestmi břicha, hlavy…), nebo trpí přehnanými
strachy ze samoty či nudy, které se pak snaží jakkoliv zahnat (např. až do vyčerpání se věnuje činnosti,
která ho uklidňuje, např. úklid, kontrola blízkých lidí, důležitých událostí, mají různé rituály).
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas
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často

velmi často

11. Dítě působí izolovaně, jako by ani nemělo zájem o kontakt s druhými lidmi, straní se. Spíše se ale bojí,
zda bude druhými přijato, nevěří tomu a tak je raději stranou. Mnohdy jde o reakci spojenou
s opuštěním, ztrátou rodičů či jiných blízkých osob. Dalším důvodem pro jeho izolovanost je strach
z vymezení se, z toho jít do konfliktu s druhými, bojovat za své potřeby. Často nenavazuje oční kontakt,
nebo ho udrží jen krátce. Mívá emočně utlumené reakce (projevuje malou radost, malý hněv, malý
strach…), ale někdy pak může silně vybouchnout.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas

často

velmi často

12. Dítě je spontánní, hravé, převážně dobře naladěné. Je zpravidla aktivní v navazování vztahů, živé,
dobře vyjadřuje, co chce a co nikoliv, jak se cítí. Dobře orientováno realitou, život si užívá, má radost
z kontaktu s druhými lidmi, příliš se nezabývá tím, co si o něm kdo myslí nebo jak na druhé působí,
prostě žije v přítomném okamžiku.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas

často

velmi často

13. Dítě ve zvýšené míře obviňuje sebe sama za vše, co se v jeho světě děje, mnohdy i za skutečnosti,
které objektivně nemohlo ovlivnit, bere si to na zodpovědnost (viní se za rozvod či hádky rodičů, za to,
když ho někdo bezdůvodně zmlátil…). Samo v sobě tak živí silné pocity viny.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas

často

velmi často

14. Dítě se chová velmi odmítavě už z principu. Je vzdorovité, trucuje, vynucuje si samostatnost při plnění
různých úkolů, odmítá pomoc druhých i v situacích, kdy ji opravdu potřebuje. Mohou se objevovat
fixované způsoby chování (odmítá názor druhého, aniž ho předem vyslechne a pochopí), chová se tak,
jako by nepotřebovalo lásku druhých, nemá rádo, když mu druzí věnují pozornost, někdy tak odmítá i
pochvaly. Je nedůvěřivé, má výrazný strach, aby nebylo ovládáno či manipulováno. Nadměrně spoléhá
samo na sebe.
Jak často se podle vás dítě takto projevuje?

Nikdy

výjimečně

občas

často

velmi často

Pokud Vás po přečtení a vyplnění tohoto dotazníku ještě něco ke konkrétním projevům tohoto dítěte
v souvislosti s jeho prožíváním a chováním (nejen v zátěžových situacích) napadlo, zde to můžete sdílet.

Děkuji za vyplnění.
Mgr. Jan Kratochvíla
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Příloha 7: Přepsané příběhy ke kartám TAT a analýza vyšetření ke kazuistice „Jolanka“
Karta 1
No tak co se stalo? No tak asi rodiče ho poslali, aby se učil na ty housle, že jo, no ale jemu se nechce
učit, asi to neumí, nebo ho to prostě nebaví no a tak tam sedí a říká si: „Jé, to je otrava“. No a pak
tam přijdou ty rodiče, vynadaj mu a on bude muset hrát a to je asi všechno (smích).
Analýza, skórování, obrany: Dominance- nátlak/1+2, verbání agrese/2, Pasivita/1
Karta 2
To je pole? Asi jo. (smích) Tak třeba…. No tak oni všichni pracujou u nějakýho… na nějakým statku na
poli u nějakýho farmáře, že jo, no a tahle je už starší, takže je tam spíš kontroluje, no a ten pracuje
s tím koňem a tuhle to nebaví, tak si jde číst. No a … to je těžký, ten obrázek…No tak oni to dodělaj a
večer… večer se všichni sejdou a budou mít ohýnek, budou si tam povídat a ona jim bude povídat, co
si četla. Konec příběhu.
Analýza, skórování, obrany: Nelze hovořit o hrdinovi či jednoznačné identifikaci s postavami, možná
ona mladá dívka -opět téma nudy, nebavení se, nátlaku, že se něco musí. Naznačeno téma
pospolitosti a pohody, vzájemného sdílení.
Dominance, nátlak/1, Vnímavost, znalosti/2, Afiliace přátelská/2
Obrana: Popření 1- těhotenství,
Karta 6 BM
No tak třeba…Mě to připomíná, jako kdyby byli na nějakým pohřbu, nebo něco. No takže tenhle je
smutnej no a tady ta taky no a teď se tam bude to jako, komu, kdo, co odkázal, že jo, tak babička se
kouká a tenhle je furt smutnej a chce se mu brečet. Myslí na toho mrtvýho. (já: A kdo to třeba byl?)
Třeba brácha. No a pak půjde do hospody, tam se opije a pak bude brečet a pak si půjde lehnout a
bude spát a pak se probudí a bude ho bolet hlava. (smích) A ta babička mu dá nějaký lék, aby ho ta
hlava přestala bolet. No a to je celý.
Analýza, skórování, obrany: Silně obsazeno téma smutku, bezmoci, úniku skrze alkohol. Hrdina
patrně mladší pán, jenž ztratil bratra.
Smutek/3, Ztráta osoby/3, Zisk majetku/1, Péče/2, Potřeba podpory/3, úzkost/2-pláč,
Projekce 5 – strach ze smrti,
Karta 7 GF
To je mimino, toto malý? No tak to je malá holka, to je pokojská třeba a to je panenka. A ta holka je
smutná a kouká se z okna, protože vyhlíží rodiče a furt nejedou, že jo, tak je smutná a ta pokojská si
s ní chce hrát, ale ona si s ní nechce hrát, protože to, žejo, je smutná, že nejedou. No ale pak přijedou
a bude si s nima hrát a bude šťastná, bude se usmívat. A ta pokojská bude taky šťastná, protože ona
(mladá dívka) je šťastná. No a to je asi všechno.
Analýza, skórování, obrany: Smutek, tentokrát osamocení. Změna emocionality, jak u mladé dívky,
tak u pokojské. Nejen, že se splnilo, co si dívka přeje, ale i radost z toho, že se někomu splnilo, co si
přál. Řekl bych, že Jolanka zná obě polohy, jak tu depresivní, tak tu pečující o depresivní osobu,
respektive osobu, která má problémy s alkoholem – v jejím případě matka (téma lze nahlížet i
v předchozím příběhu).
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Smutek/2, Péče/2, Exaltovaná nálada/3+1 – pokojská,
Lze uvažovat o identifikaci 4 -skrze afiliaci – potřeba afiliace (i když s vlastní rodinou) je jasně
vyjádřena, když rodiče nepřijedou, dívka si nebude hrát s pokojskou. A pokojská sama bude šťastná
rovněž teprve, až se to dívce splní. Je v tom jistá bezmocnost. Identifikace Jolanky s matkou (rodiči)
může být stále velmi silná.
Karta 17
Tak jo. Tak tenhle ten je vězeň, jo, kterej chtěl si vystřelit z krále, chtěl mu třeba… no chtěl ho nějak
vystrašit, tak ho zamkli do toho vězení a on přemýšlel, jak má utýct a co by udělal no a tak si vzal
takový lano tam bylo někde schovaný no a tak leze, leze a myslí si: „Hahá, já jsem vám utekl“, no a
má svaly, asi už lez někde takhle. No a pak půjde rovnou do hospody, sežene si oblečení, a pak se
opije, bude to, pak ho budou chtít chytit ty, ty četníci nebo jak to je, on jim bude utíkat, bude se jim
vysmívat no a pak ho chytnou – ne on vyleze na strom, bude na větvi ale jak je opilej, tak neudrží
rovnováhu, spadne do hnoje a v tom hnoji ho chytnou a půjde znovu do basy, ale pak bude zase
utíkat. Dopadne to tak, že ten král z toho bude…no bude mít z toho prostě legraci, že si řekne: „No
co, tak si ze mě vystřelil, tak ho zase pustím“ no a pustí ho. A to je konec.
Analýza, skórování, obrany: Velmi zajímavý příběh. Jaký motiv má vůbec hrdina k vystřelení si z krále
a ještě tak, že ho vystraší. Útěky zvládá s bravurou a ještě se u toho opíjí a dělá si srandu z ostatních,
a když na něj dojde, nic se neděje, znovu uteče a skrze toto chování získá sympatie krále (autority),
který mu nakonec dá milost. Hrdina je zde jednoznačný a vlastnostmi odkazuje k období puberty
Jolanky a její snahy a snad i touhy testovat autority, zesměšňovat je, nebrat nic příliš vážně. Opět
zmíněn stav opilosti – zde ve smyslu udělat si dobře, užít si svobodu, akcelerátor sebevědomí.
Kreativita/3, Autonomie/4, Předvádění se/2, Agrese fyzická-sociální/3, Exaltovaná nálada/4, Fyzické
nebezpečí – pád/1,
Obrany: Projekce 6 - zejména s opakovanou tématikou uvězňování a útěku; v přeneseném významu
Jolanka může utíkat skrze humor a vysmívání se autoritám tíživějším pocitům, spojeným
s neuspokojivými rodinnými poměry. Zároveň tak získává jistou autonomii, cítí se být silnější
osobností.
Motivy, tendence a emoce hrdiny (potřeby)

Síly vycházející z prostředí k hrdinovi (tlaky)

Název

Název

N (ve všech

Subjektivní

příbězích)

škálování

N (ve všech

Subjektivní

příbězích)

škálování

I

2

Ponížení

Afiliace přátelská

Dosažení úspěchu

Afiliace citová

Agr.(emoc. a verb.)

Agr.(emoc. a verb.)

I

2

Agr.(fyz., sociální)

Agr.(fyz., sociální)

I

3

Agr.(fyz., asociální)

Agr.(fyz., asociální)

Dominance

Destrukce majetku

Autoagrese

Dom.(nátlak)

II

3,1

Péče

Dom.(zabraňování)

II

2,2

Pasivita, relaxace

I

1

Dom.(navádění k…)

Sexualita
P. podpory, péče o

Péče
I

3

Nepřijetí, odmítání,
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sebe

zavržení

Zisk majetku

Nedostatek

Afiliace

Ztráta osoby,majet.

Autonomie

Fyz.neb.- ne od lidí

Vyhýbání se vině

Fyz.neb. –pád,tone

Vnímavost, znalost

I

2

I

1

Fyz. zranění,
zmrzačení, znetvoř.

Kreativita

I

3

Další typické…

Zisk úcty, respektu

I

1

Konce

+III

-I

Výsledek

Potřeby

Tlaky

27

16

Vzrušení, novost
Předvádění se

I

2

Vyhnutí se zranění

Obranné mech.

Konflikt,

Popření

Projekce

Identifikace

nerozhodnost

(Typ/N)

(Typ/N)

(Typ/N)

Změny emocí,

Vynechání,

Neobvyklá

Napodob.

labilita

opomenutí/

atribuce/

doved./

Chybná percepce

Hrozivé,

Napodob.

/1

ohrožující/

vlastností/

Zvrat/

Magické

Regulace

myšlení/

motivů a

Skleslost, deprese

Úzkost

II

I

3,2

2

chov. /
Exaltovaná nálada

II

4,4

Negace/

Nedůvěra

Popření reality/

Zájem o

Sebeúcta

ochranu/

afiliací/1

Obavy ze

Práce;

smrti / 1

odložené
uspok./

Žárlivost

Maximalizace +

Pronásled.,

Diferenciace

minimalizace - /

uvěznění/1

rolí/

Neočekávané dobro/

Bizarnosti,

Moralizování

neobvyklá

/

témata/
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