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ABSTRAKT:
V práci je předkládána teorie citové vazby (attachment theory) shrnutá z hlediska
pojmů, vzorců vazebného chování dětí a mentálních reprezentací citové vazby
dospělých. Popisuje stěžejní vlivy při formování citové vazby i aplikaci teorie
citové vazby do psychoterapie. Předkládá statistické souvislosti zjištěné na
reprezentativním vzorku americké populace. Výzkum se soustředí na kvalitativní
analýzu stylů citové vazby v aktuálním partnerském vztahu u specifické skupiny
respondentek - klientek azylových domů pro matky s dětmi v České republice.
Výzkumnou metodou je The Current Relationship Interview (CRI) (Crowell &
Owens, 1998). Výsledkem je 80 % vazebně nejistých (60 % odmítavých, 20 %
zapletených) a 20 % vazebně jistých žen. I ty se však pohybují na hranici vazebné
nejistoty. Jde o výrazný rozdíl vůči populaci, kde bylo identifikováno 59 %
vazebně jistých osob. Kvalitativní analýzou devatenácti vyhodnocovacích škál
CRI jsem identifikovala některé charakteristické rysy vztahování těchto žen,
například výrazný nedostatek lásky a vysoká míra konfliktu ve vztahu jejich
rodičů, nedostatek lásky s partnerem, obtížné či nepřiměřené poskytování péče
partnerovi a neschopnost péči u partnera vyhledat a přijmout. Vazebně jisté
respondentky se od nejistých výrazně odlišují ve vyšší míře láskyplnosti i
schopnosti poskytovat partnerovi péči. Výzkumná zjištění jsou diskutována
s možností edukace sociálních pracovníků a aplikace do sociální práce s těmito
ženami, kterým kromě existenčních jistot chybí i Jistá základna (Secure base), ze
které by mohly explorovat nové možnosti svého dalšího života.
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citová vazba, partnerský vztah, citové pouto, azylový dům, ženy, CRI

ABSTRACT:
In the first, theoretical part, Attachment Theory is summarized:
terms, patterns of attachment behavior of children, adults' mental
representations of attachment, attachment developement, application of
Attachment Theory into psychotherapy, as well as statistical contexts.
Research work then involves qualitative analysis of attachment styles in
current
relationships
of
women
from
shelters
for
mothers
and children in Czech Republic; here the Current Relationship Interview (CRI)
method is applied. As a result, it gives 80 % insecure (60 % dismissing, 20 %
preoccupied) and 20 % secure persons. This differs significantly from
standard population, where 59 % persons are identified as secure. Qualitative
analysis of 19 CRI scales gives some characteristic features of
relationship of such a woman, e.g., remarkable lack of love and high
conflict between her parents, lacking in love with partner, infrequent
or inadequate caregiving and inability to seek or accept care from
partner. Secure respondents differ from insecure ones by higher rate of
loving and ability to provide care, but in the total evaluation they are
on borderline of attachment insecurity. The findings are discussed with
respect to possibility of education of social workers and applications
on work with these women, which (besides lack of existential security) miss a
secure base to explore new possibilities of their lives.
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Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v lednu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
(Jaroslav Vrchlický, Okna v bouři, 1894)
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Úvod
V prosici roku 2011 jsem absolvovala proškolení v metodě Current Relationship
Interview její autorkou Judith A. Crowellovou, M.D. Tato metoda pomocí
kvalitatnivní analýzy přepisu rozhovoru o partnerském vztahu zkoumá charakter
citové vazby (attachmentu) v partnerském vztahu dospělých. Téma citové vazby
mě zajímalo již od prvního ročníku studia psychologie, zabývala jsem se jím
nepřímo i v jedné z písemných prací s tématikou optimálních podmínek pro
matku, aby mohla dobře porodit své dítě. V současné době pracuji s matkami,
které se ocitly ve vážné existenční nouzi a musely vyhledat pomoc sociálních
služeb v azylovém domě. Jde o zařízení, které pro mnohé z těchto žen slouží jako
poslední útočiště, aby mohly zůstat se svými dětmi. Sociální práce s nimi je
náročná, protože bývá velmi těžké najít v jejich životě pevné body, o které by se
mohly opřít. Své děti většinou milují, ale nedostatečné životní opory znemožňují,
aby daly optimální oporu jim. Často dostávají mnoho nevyžádaných rad ohledně
chování ke svým dětem, což přijímají většinou vzdorem, či pasivitou. Mnohdy
mám pocit, že je s těmito ženami komunikováno nikoliv jako s dospělými, ale
jako s dětmi, které mají děti a jsou vychovávány, jak mají vychovávat. Důvodem,
proč tyto ženy jsou v azylovém domě, je existenční tíseň, a proto se v rozhovorech
s nimi setkávám s nespokojeností, že s nimi nikdo neřeší to podstatné, ale stále
jim mluví do života. Tento problém, ač velmi častý, však přesto není patrný u
všech žen využívajících službu azylového domu. Některé vyjadřují spokojenost,
oceňují péči sociálních pracovnic a vidí jejich pomoc jako přínosnou. Umí
konkrétně říct v čem jim bylo pomoženo a oddělit, co je jejich osobní
odpovědnost od toho, co očekávaly a dostaly či nedostaly od sociální služby.
Respektují pravidla azylového domu a pokud se bouří, sdělí to věcně a bez
významných pocitů křivdy. Kdykoliv jsem pro sebe hledala vysvětlení tohoto
rozdílu, dospěla jsem k tomu, že se jedná o téma vztahu. Konkrétně důvěry či
nedůvěry ve vztahu k druhým, charakter očekávání a přijímání péče, pocit vlastní
jistoty v životě či nikoliv. Právě proto, že se jedná o téma vztahu, domnívám se,
že i na straně sociálních pracovnic bude jiná, mnohdy nereflektovaná, reakce na
tyto dva „typy“ klientek. Zatímco se tedy sociální služba v azylovém domě
prezentuje jako služba praktická, to co probíhá u mnohých klientek ve skrytu, je
touha konečně nalézt domov a bezpečí z něho vycházející. Pokud budeme domov
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spojovat s ochranou a bezpečím, pak můžeme uvažovat nad tím, že zde nehledají
nic méně významného, než Jistou základnu (Secure base), ze které se budou moci
odrazit do dalšího života, ale také se k ní vrátit. Jak řekla jedna klientka, která se
po dvou letech vrátila do azylového domu „mám pocit, že jsem zase doma“.
Tuto práci jsem se rozhodla napsat, protože se domnívám, že téma citové vazby je
velmi významné v životě člověka a že je při práci s lidmi často podceňované,
nebo nahlížené nezasvěceně, což může způsobit takzvaně „víc škody než užitku“.
Ráda bych touto prací přispěla k porozumění problematice citové vazby, včetně
nastínění jejího kontextu. Jde o téma, které se týká každého z nás, proto na
skupinu respondentek azylového domu je možné nahlížet nejen jako na skupinu
specifickou, ale zároveň i na jakýsi modelový příklad, sdružující v podstatě
všechny důležité aspekty teorie citové vazby – Jistá základna poskytovaná rodiči a
přijímaná dětmi i reciproční poskytování jisté základny v partnerském vztahu.
V textu přechyluji všechna ženská jména. Dále, oproti v literatuře časteji
používanému pojmu Bezpečná základna, používám pojem Jistá základna.
Domnívám se, že Jistá základna lépe vystihuje tento fenomén, který dále v textu
rozděluji na Jistou základnu pro exploraci a Bezpečné útočiště pro návrat. Jistá
základna, coby nutný předpoklad vazebné jistoty, je jistá (nikoliv bezpečná) svou
trvalou přítomností v prostoru i neměnností v čase. Pro oddělení základních
pojmů teorie citové vazby od běžné řeči používám velká písmena a pro oddělení
jednotlivých subklasifikací ve výzkumné části používám uvozovky.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

11

1 Teorie citové vazby
“Teorie attachmentu klade důraz na vztahy s druhými lidmi, nejen
na vazby mezi dítětem a rodičem, ale také na pouta mezi
příbuznými, sexuálními partnery i pouta která mohou vzniknout
mezi přáteli.” (Ainsworth, 1989, str. 709)

Autorem teorie primární citové vazby (attachmentu) je britský psychiatr
a psychoanalytik John Bowlby. Nesouhlasil se svou učitelkou M. Kleinovou, že
dětské citové problémy vycházejí z vnitřních konfliktů mezi agresivními
a libidinózními pudy. Tvrdil, že jejich příčinou jsou reálné zážitky z rodinného
života. Již v průběhu studia si začal všímat emocionálních problémů matek dětí
s poruchami chování a začal upozorňovat na zásadní význam rodinných vztahů
v raném dětství. Posléze došel k názoru, že terapeut by měl pomoci především
matce dítěte poznat a zpracovat její vlastní pocity z dětství. Zdůrazňoval, že
mentální stav jedince je po celý život výrazně ovlivněn interpersonálními vztahy.
Jejich harmoničností, vřelostí či brutalitou, úzkostností, citovým odstupem nebo
chladem. Stěžejní myšlenku své teorie připoutání dítěte na matku objevil na
základě pozorování chování dětí i jejich matek v klinické praxi a osobním
experimentem s imprintingem u husích mláďat (Karen, 1998).
Teoretickým rámcem mu byla zpočátku psychoanalýza, kterou později shledal
jako nevyhovující a rozvinul vlastní paradigma, které zahrnuje psychoanalytické
myšlení modifikované zásadami z oborů etologie a teorie řízení. Takto se dle
svého tvrzení mohl vyhnout abstraktním pojmům psychické energie a pudů,
a navázat spojení s kognitivní psychologií. Přednosti svého paradigmatu Bowlby
vidí v tom, že jeho koncepty jsou psychologické a dobře přizpůsobené klinickým
datům, a zároveň slučitelné s koncepty neurofyziologie a vývojové psychologie.
Splňují také běžné požadavky vědeckého oboru. Výsledná teorie, kterou nazval
teorií citové vazby (Attachment theory), se zabývá stejnými fenomény, které se do
té doby zkoumaly pomocí pojmů „potřeba závislosti“, „objektní vztahy“ či
„symbióza a individuace“. Zabývá se jimi však dle svého tvrzení ve zcela jiném
kontextu i významu (Bowlby, 2010, 2012, 2013).
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1.1 Pojem vztah – citové pouto – citová vazba
V současné době panuje pojmová nejednotnost. Bowlbyho blízká spolupracovnice
Ainsworthová (1989), která teorii citové vazby převedla do oblasti výzkumu i
psychodiagnostiky viz dále, upozorňovala, že citová pouta (affectional bounds)
nejsou synonymem pro vztahy (relationships). Odlišují se od vztahů ve třech
bodech: 1. Citová pouta jsou relativně dlouhodobá, zatímco vztahy mohou, či
nemusí přetrvávat. 2. Vztahy jsou dyadické, zatímco citová pouta jsou
charakteristická pro jedince, ne pro dyádu – jde o individuální mentální
reprezentace jedince. 3. Vztah zahrnuje celou řadu komponent, které jsou pro
tvorbu a udržování citového pouta irelevantní.
Pojmy citové pouto a citová vazba definovala takto:


Citové pouto (affectional bound) je relativně dlouhodobý svazek, ve
kterém je partner důležitý jako unikátní jedinec a je nezaměnitelný s
nikým jiným. Citové pouto k druhé osobě s sebou nese touhu udržovat s ní
blízkost. U starších dětí a dospělých může být tato blízkost udržována i na
větší vzdálenost v době nepřítomnosti druhé osoby. Přesto je však trvale
přítomná touha po obnovení blízkosti a interakce s druhou osobou i
potěšení – často radost – při setkání. Neobjasněné separace vyvolávají
stres a trvalá ztráta působí zármutek.



Citová vazba (attachment) je citovým poutem, a tudíž vazebná osoba
(attachment figure) nikdy není plně zaměnitelná či nahraditelná jinou
osobou, ačkoliv mohou existovat další lidé, ke kterým je jedinec také
připoután. U citové vazby, stejně jako u jiných citových pout, je trvale
přítomna potřeba udržovat blízkost, stres při neobjasněné separaci,
potěšení či radost při setkání a žal nad ztrátou vazebné osoby. Specifickým
kritériem pro citovou vazbu je navíc prožívání pocitů jistoty a útěchy
(security and comfort) ve vztahu s partnerem, a zároveň možnosti opustit
tuto Jistou základnu (secure base) poskytovanou partnerem a s důvěrou se
zapojit i do jiných aktivit. Protože ne všechny citové vazby jsou jisté, toto
kritérium by mělo být dle Ainsworthové modifikováno na vyhledávání
blízkosti, které v případě úspěchu vyústí v pocit jistoty a bezpečí za
přítomnosti vyhledané osoby (Ainsworth, 1989, str. 711).
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Ainworthová (1989) vymezovala pojem attachment pouze na primární citovou
vazbu dítěte s pečující osobou. Ostatní druhy vazebných vztahů, vznikajících až
v pozdějším věku, rozdělovala na:


citovou vazbu (attachment) dospělého ke svým rodičům,



citové pouto (affectional bound) matky k malému dítěti,



citové pouto (affectional bound) otce k dítěti,



citová pouta (affectional bound) sexuálního páru,



citová pouta (affectional bound) k přátelům, společníkům a blízkým lidem,



citová pouta (affectional bound) se sourozenci a dalšími příbuznými.

V současných textech zabývajících se teorií a výzkumem citové vazby a citových
pout však toto rozlišení není dodržováno a převážně je používán pojem
attachment (citová vazba) bez ohledu na druh citového pouta, které je zkoumáno.
Ve své práci budu používat pojem citová vazba jako synonymum k pojmu citové
pouto.

1.2 Behaviorální systém
Bowlby (2010) používá pojem behaviorální systém, kterým označuje vrozený
vzorec komplexního chování, který se aktivuje pouze za specifických podmínek
a slouží specifickým účelům. Jednotlivých behaviorálních systémů je mnoho
a jsou přítomné u lidí i u zvířat. Jedná se o vnitřně dané vzorce chování, sloužící
k regulaci a koordinaci behaviorálních a afektivních reakcí jedince. Waters (1981)
dodává, že nalýza behaviorálních systémů zohledňuje kromě klasického schématu
podnět-reakce i kontext situace, v jaké se daná reakce vyskytla např. pláč z radosti
a pláč z bolesti. Marvin a Britner (2008) tvrdí, že přestože je možné pozorovat
individuální odchylky či odchylky v rámci populace určité rasy, jsou behaviorální
systémy druhově univerzální. V souvislosti s teorií citové vazby se pozornost
soustředí na behaviorální systémy vazebného chování, explorace, péče,
reprodukce či ostražitosti, které pomáhají přežít.
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1.3 Vazebné chování
Vazebné chování (attachment behavior system) je stěžejním behaviorálním
systémem pro teorii citové vazby1. Vazebné chování je aktivováno v případě
pocitu ohrožení či psychického rozrušení a vede k vyhledání osoby, ke které je
jedinec připoután citovou vazbou s očekáváním, že mu tato poskytne útěchu a
bezpečí. Jedná se dle Bowlbyho (2008) o jakoukoliv formu chování, která vede k
udržování blízkosti k pro něj významné osobě, představující někoho, kdo se umí
lépe vyrovnat s okolním světem. Nejvýrazněji se vazebné chování projevuje vždy
v časech strádání a zmírní se útěchou či pozorností. I když vazebné chování není
aktivováno, vědomí, že vazebná osoba je dostupná, vnímavá a reagující, dává
jedinci silný pocit jistoty a tím ho povzbuzuje k oceňování a udržování vztahu.
Bowlby (2010) upozorňuje na skutečnosti, že ačkoliv je vazebné chování nejvíce
patrné v raném dětství, je možné ho pozorovat v průběhu celého životního cyklu,
především ve stavu nouze. Vzhledem k tomu, že je toto chování patrné prakticky
u všech lidských bytostí napříč kulturami, je Bowlbym považováno za nedílnou
součást lidské přirozenosti, kterou sdílíme v různých podobách i s dalšími
živočišnými druhy. Biologickou funkcí, kterou přisuzuje tomuto chování je
ochrana (Bowlby, 2010).

1.4 Jistá základna (Secure Base)
Pojem Jistá základna je stěžejním pojmem teorie citové vazby. Jeho význam
vyjadřuje fenomén jistého místa, které poskytuje vazebná postava. Místa, kam je
možné se kdykoliv vrátit, načerpat energii, nalézt útočiště. Bezpečí spočívá v
pocitu jistoty, že kdykoliv je možné přijít a budu vítán. Díky této jistotě není
nutné se touto základnou zabývat a je možné se zabývat tím, co je vně. Dítě, které
v sobě nosí pocit jisté základny, se nebojí pouštět na “výzkumné výpravy” do
světa. Více exploruje a rychleji se uklidní, pokud ho vyvede z rovnováhy strach.
Dítě, které pocit jisté základny nemá, je na ní více vázáno, má starost, aby jí
neztratilo, musí ji hlídat. Proto mnohem méně exploruje okolí a mnohem více
zjišťuje, jestli se má kam vrátit, popřípadě zajišťuje, aby se mít kam vrátit mohlo
(Bowlby, 2008; Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 2002).

1

Komplementárním behaviorálním systémem k vazebnému chování je systém pečujícího chování.
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1.5 Procesy obranného vyloučení
Bowlby (2013) zavedl ve své době nový způsob vysvětlení jevů, které do té doby
popisovala pouze psychoanalýza2. Na základě teorie popisující procesy selektivní
pozornosti konstatoval, že kromě vylučování aktuálních senzorických informací
ve formě percepčního blokování, může docházet i k vylučování informace již
uložené do dlouhodobé paměti. Toto vyloučení se následně projevuje ve formě
určitého stupně amnézie. Zatímco v dětství může být výběrové vylučování
informací adaptivní, při přetrvávání do dospělosti se stane maladaptivním.
Bowlby pro tyto případy selektivního vylučování informací s pouze dočasnou
adaptivní funkcí navrhuje používat pojem „obranné vyloučení“. Dopad tohoto
procesu považuje Bowlby za klíčový pro psychopatologii. Já jej považuji za velmi
důležitý pro pochopení vyhodnocovacího systému v mé navazující výzkumné
práci. Proto se mu budu věnovat podrobněji.
Bowlby (2013) uvádí, že byl inspirován Tulvingem, který v roce 1972 publikoval
následující rozlišení mezi dvěma způsoby uložení informace:
a. Epizodicky – tj. autobiograficky, podle osobních zážitků. Tyto
informace jsou v paměti uloženy sekvenčně, podle časově
datovaných událostí a podle časoprostorových vztahů mezi těmito
událostmi. Nedílnou součástí zapamatovaného prožitku je jeho
odkaz na vědomí osobní identity daného člověka. Ve vztahu
k rodičům tohoto člověka se epizodicky ukládají vzpomínky na
každý jednotlivý akt chování a slova rodičů. Dominantní část
uložených informací pochází z vlastního vnímání situací a pouze
menší část z toho, co se o dané epizodě říká.
b. Sémanticky – tj. podle smyslu, podle příspěvku k osobnímu
poznání. V tomto způsobu uložení informací existují vzpomínky
jako zobecněné výroky o světě, odvozené z vlastní zkušenosti
i z toho, co daný jedinec slyšel od druhých. Vstup do sémantického
paměťového systému je vždy odkázán na existující kognitivní
strukturu. Ve vztahu k rodičům budou sémanticky ukládána
zobecnění o matce, otci a vlastní osobě. Tato zobecnění Bowlby
nazývá pracovními či reprezentačními modely. Dominantní část
2

obranné mechanismy ega
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informací, které se ukládají sémanticky, pochází dle Bowlbyho
z toho, co říkají druzí, nikoliv z toho, co si dotyčný sám myslí.
Pokud dojde k situaci, že se informace uložené v těchto dvou systémech
neshodují, a obzvláště pokud jde o informace o vlastních rodičích, nastane silný
emocionální konflikt. Oba systémy se pak v různé míře liší ve vnímání,
vyhodnocování a interpretaci události. S touto diskrepancí se setkáváme mj.
i klinicky. „Během terapeutické práce není nijak neobvyklé, že se odkryje velký
nesoulad mezi tím, jak pacient obecně pojímá své rodiče a tím, co vyplývá
z některých zapamatovaných epizod, jak se rodiče k němu skutečně chovali a co
říkali v konkrétních situacích“ (Bowlby, 2013, str. 62). Tento fenomén nazvala
později Mainová (George, Kaplan, & Main, 1996) a v navazující práci
Crowellová (Crowell & Owens, 1998) idealizací.
Bowlby (2013) dále uvádí svou klinickou zkušenost, že pokud je komunikace
mezi systémy sémantické a epizodické paměti omezená, pak pacienti při popisu
sebe a rodičů přisuzují větší platnost obrazům z epizodické paměti a s nimi se více
ztotožňují. Takový člověk pak dle Bowlbyho bude tu část vlastního já, která má
k těmto obrazům lepší přístup, vnímat jako své skutečné já.
Za nejzávažnější důsledky obranného vyloučení Bowlby (2013) považuje stejné
jevy, které jsou v psychoanalytické literatuře popsány jako ego obrany. Používá
však vlastní vysvětlení těchto jevů. Jedná se o:
a. Úplnou či částečnou deaktivaci jednoho či více behaviorálních systémů.
Behaviorální systém se stává aktivním pouze tehdy, když do něho přijde
odpovídající kombinace vstupů ze senzorických receptorů, nebo z paměti.
Pokud dochází k systematickému vyloučení těchto vstupů, behaviorální
systém bude imobilizován, a to včetně myšlenek a pocitů, které jsou s ním
spojené.

V

psychoanalytické

terminologii

je

pojem

deaktivace

behaviorálního systému nazýván pojmem vytěsnění a dle Bowlbyho se
jedná o ústřední problém psychopatologie. Eliminace podnětů může být
úplná i částečná. V takovém případě útržky defenzivně eliminovaných
informací mohou proniknout skrz obranu a na jedinci mohou být patrné
zlomky deaktivovaného chování či pocitů ve formě nálad, vzpomínek,
snění, a člověk se o nich může zmiňovat. Pokud tato deaktivace postihne
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systém vazebného chování, považuje Bowlby dopady za zásadní.
„U citově odpoutaných dětí i dospělých, u nichž se vyvinula osobnost,
kterou Winnicott popsal jako „falešné já“ nebo Kohut „narcistická“, je
informace, která je zablokovaná, velmi specifického druhu. „To, co je za
těchto patologických okolností eliminováno, jsou jak vnější tak vnitřní
signály, které by mohly aktivovat jeho vazebné chování a které by mu
umožnily jak milovat, tak zakoušet, že je milován“ (Bowlby, 2008, str. 34).
b. Kognitivní oddělení reakcí od interpersonální situace, jež reakci vyvolává.
Pokud je oddělení úplné, může se reakce zdát zcela nevysvětlitelná a být
přisouzena zcela jiné příčině. Z tohoto důvodu hraje i tento důsledek
obranného vyloučení významnou roli v psychopatologii. Oddělení reakce
od vyvolávající interpersonální situace se projevuje jako:


Chybné rozpoznání interpersonální situace, jež vyvolává reakci.
Člověk může mylně identifikovat jiného člověka či situaci, která
jeho reakce vyvolává. Příkladem jsou dle Bowlbyho fobie3.



Přesměrování reakcí pryč od osoby, která je vyvolává. Může dojít
buď k přemístění reakcí na jinou osobu, včetně sebe, nebo
rozštěpení v případě ambivalentní reakce, kdy je milující složka
směrována k jedné osobě a zlostná složka k jiné. Častá je nadměrná
sebekritika způsobená přenesením hněvu od vazebné osoby na
sebe.



Nadměrné zabývání se osobními reakcemi a problémy. Člověk se
může tak silně upínat ke svému utrpení a detailům vlastních reakcí,
že interpersonální situaci, která je za jeho reakce odpovědná,
nevěnuje pozornost. Pozornost tudíž směruje výhradně na sebe
sama.

Zdlouhavě

se

pak

zabývá

podrobnostmi

svých

psychologických i fyziologických reakcí a zejména rozsahem
svého utrpení. Dle Bowlbyho může působit dojmem morbidně
introspektivního až hypochondrického člověka (Bowlby, 2013).
Souhrnně lze konstatovat, že funkcí procesů obranného vyloučení je odvedení
pozornosti od obtížné a citově bolestivé situace. Obranné vyloučení se dle
3

Bowlby (2012) rozlišuje pravé fobie a pseudofobie: fobický člověk se bojí přítomnosti nějakého
předmětu či situace a snaží se ji buď vyhnout, nebo z ní za každou cenu uniknout. Pseudofobický
člověk se nejvíce bojí nepřítomnosti nebo ztráty vazebné postavy či jiné jisté základny, k níž by se
jinak přiblížil. Mezi pseudofobie řadí např. školní fobii či agorafobii.
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Bowlbyho (2013) od adaptivního eliminování podnětů liší nikoliv svými
mechanismy, ale v povaze informace, která se eliminuje. Pro vysvětlení jeho
vzniku využívá teorii navrženou roku 1971 Peterfreundem, který tvrdí, že povaha
defenzivně eliminované informace bude pravděpodobně ta, která v minulosti
způsobila člověku větší či menší trápení. Jednou z příčin obranného vyloučení
může být například přijetí informace, která vyvolala pocity či jednání neslučitelné
s vlastním hodnotovým systémem, což může mít za následek vnitřní konflikt
a pocit viny4. Druhou možností je pak situace, ve které by přijetí vstupní
informace vyvolalo vážný konflikt s vazebnou osobou, a mělo za následek akutní
duševní tíseň.

4

srov. kognitivní disonance, Festinger (1957)
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2 Vzorce citové vazby
Protože, jak tvrdí Bowlby (2010), je zdárný vývoj citové vazby zásadní pro
duševní zdraví, je nezbytné umět rozlišit příznivý vývoj od nepříznivého a vědět
jaké podmínky podporují který. Podmínky, jež ovlivňují způsob formování citové
vazby jsou 1. vnímavost s jakou vazebná postava reaguje na signály a 2. množství
a povaha interakcí v rámci dané dvojice.
Již v době prvních narozenin dítěte si každá dvojice matka-dítě vypracovala svůj
vysoce typický způsob interakce, který zůstává rozeznatelný po dobu dalších let.
„Cokoliv, s čím dítě přijde, co se týče chování, matka už očekává a reaguje na to
typickým způsobem; a naopak, s čímkoliv přijde matka, dítě už to očekává
a reaguje na to obvykle také svým typickým způsobem. Každý z nich formuje toho
druhého“ (Bowlby, 2010, str. 287). Tyto typické vzorce interakcí vazebných dyád
byly popsány z hlediska rané vazby matka dítě, z hlediska vazby mladších
školních dětí na oba rodiče, z hlediska hodnocení vlastního dětství v dospělosti či
z hlediska partnerského vztahu. Byla popsána i reciproční interakce v jednotlivých
vzorcích vazebných dyád matka dítě. V této kapitole níže uvedu všechny zmíněné
typologie.
Pro posouzení kvality rané citové vazby5 Bowlby (2010) navrhuje sledovat
následující formy chování tak, jak se vyskytují v konkrétních podmínkách:
1. chování, včetně vítání, kterým začíná interakce s matkou: např.
přibližování, dotyky, objetí, šplhání po matce, schovávání tváře do jejího
klína, volání, mluvení, gesto zdvižených rukou a úsměv,
2. chování jako odpověď na matčiny interakční iniciativy a chování k udržení
interakce: vše předešlé a navíc sledování pohledem,
3. chování za účelem zabránit odloučení: např. následování, přidržování se,
pláč.
4. chování při opětovném setkání s matkou po nepříjemném odloučení:
zahrnuje vítací reakce, ale i reakce vyhýbavé, odmítavé a ambivalentní,
5. explorační chování, zejména jak je orientováno vůči mateřské postavě a
jak intenzivní a vytrvalá je pozornost dítěte k okolním věcem,
6. únikové chování (strach), jak je orientováno vůči mateřské postavě.
5

tj. vazby dítěte k primární vazebné postavě, nejčastěji k matce
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Současně je nutné brát v úvahu podmínky prostředí, ve kterých se dítě aktuálně
nachází:
1. lokalizace a pohyby matky: přítomná; na odchodu; nepřítomná; vrací se,
2. další osoby: známá osoba přítomná či nepřítomná; cizí osoba přítomná či
nepřítomná,
3. neživé prostředí: známé; mírně cizí; velmi cizí,
4. stav dítěte: zdravé; nemocné; prožívající bolest; svěží nebo unavené;
hladové nebo syté,
Jak bude v dalších podkapitolách patrné, tyto charakteristiky chování s adekvátní
modifikací vzhledem k jiné věkové skupině osob, jsou patrné jak u starších dětí,
tak i u dospělých.

2.1 Vzorce citové vazby u 12 měsíčních dětí
Diagnosticko-výzkumná metoda Neznámá situace (Strange situation), byla
navržena Ainsworthovou (in Bowlby, 2010) k vyhodnocení individuálních
odchylek v organizaci vazebného chování vůči matce u dvanáctiměsíčních dětí.
Jedná se o standardizovanou situaci narůstajícího stresu, při níž vzniká příležitost
zkoumat individuální odchylky v tom, jak dítě svou matku používá jako Jistou
základnu pro zkoumání okolí, jak od ní dokáže získat útěchu a jak se mění
rovnováha mezi vazebným a exploračním chováním během sekvence měnících se
situací.
Za užitečnou dimenzi pro vyjádření kvality citové vazby Ainsworthová (1979)
nepovažuje její „sílu“ ale „jistotu“. Dvanáctiměsíční dítě, které je „s jistotou
připoutané“ (securely attached) dokáže v neznámé situaci zcela svobodně
prozkoumávat okolí, není vylekáno při příchodu cizího člověka, má povědomí o
matčině výskytu během její nepřítomnosti a vítá ji při jejím příchodu. Na
opačném pólu jsou děti klasifikované jako „extrémně nejistě připoutané“
(insecurely attached in extreme degree), které neprozkoumávají okolí, ani když je
matka přítomna, velmi se bojí cizího člověka, v matčině nepřítomnosti upadají do
beznaděje a úzkosti a při jejím návratu ji třeba ani nevítají.
Zvláště cenným ukazatelem jistoty citové vazby se dle Bowlbyho (2010) ukázalo
pozorování, jakým způsobem dítě reaguje po krátké matčině nepřítomnosti. Jisté
dítě vykazuje organizovanou posloupnost k cíli korigovaného chování: matku
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přivítá, přiblíží se k ní a dožaduje se vyzvednutí do náruče a přivinutí, nebo
alespoň setrvává v její blízkosti. U ostatních (nejistých) dětí existují dva hlavní
typy reakcí: očividný nezájem o matčin návrat či vyhýbavost, nebo ambivalentní
reakce, kdy dítě matku zároveň chce i odmítá. Klinickým posouzením a následnou
statistickou analýzou chování dětí v průběhu „neznámé situace“ byla potvrzena
validita tří hlavních vzorců citové vazby, označené jako vzorec B, A a C.


Vzorec B – děti s jistotou připoutané k matce (securely attached)

Jde o většinu dětí ve většině souborů. Hlavním rysem chování těchto dětí je jejich
aktivita při hře a vyhledávání kontaktu, jsou-li po krátkém odloučení zneklidněny.
Tyto děti je možné snadno utěšit a brzy jsou opět plně zaujaty hrou.


Vzorec A – děti úzkostně připoutané k matce a vyhýbavé (anxiously
attached and avoidant)

Zhruba 20 % dětí u většiny souborů. Při setkání s matkou po krátkém odloučení se
jí vyhýbají, zejména po její druhé krátké nepřítomnosti. Mnohé z nich se chovají
k cizímu člověku přátelštěji než k matce.


Vzorec C – děti úzkostně připoutané k matce a vzdorující/ambivalentní
(anxiously attached and resistant/ambivalent)

Zhruba 10 % dětí. Tyto děti oscilují mezi vyhledáváním blízkosti a kontaktu
a mezi odmítáním kontaktu i interakce s matkou. Některé děti jsou výrazně více
rozzlobené než jiné děti, některé jsou naopak více pasivní (Bowlby, 2010).
2.1.1 Srovnání zjištěných vzorců chování s chováním dětí
v domácích podmínkách
Pozorování dětí v domácích podmínkách potvrzují, že klasifikace zjištěná
v podmínkách metody Neznámá situace, může nabývat obecného významu. Jak
uvádí Bowlby (2010) bylo zjištěno, že chování dítěte s matkou doma se nejen ve
většině ohledů podobá chování v Neznámé situaci, ale systematicky se liší podle
toho, do které skupiny je dítě zařazeno. Hlavní rozdíly byly patrné v rozdílu mezi
chováním dětí s jistotou připoutaných (skupina B) ve srovnání s dětmi nejistě
připoutanými (skupina A a C).
Dítě ze skupiny B při hře nebo prozkoumávání využívá matku jako jistou
základnu. Přestože se od ní vzdaluje, sleduje její pohyby a občas se k ní vrací.
Jedná se o rovnováhu mezi exploračním a vazebným chováním. Tato rovnováha
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se neobjevovala u žádného úzkostně připoutaného dítěte. Ainsworthová (1979)
píše, že naproti tomu děti, jejichž matky nebraly v potaz jejich signály nebo
reagovaly opožděně či hrubě nevhodným způsobem, neměly základ pro jistotu, že
matka bude přístupná a responzivní. Následkem toho byly úzkostné, neboť
nevěděly, co od ní mohou očekávat.
Pokud jde o tělesný kontakt, tak nejvýznamnějším zjištěním bylo, že matky
vyhýbavých dětí (skupina A) vykazovaly hluboce zakořeněnou averzi k úzkému
tělesnému kontaktu, zatímco ostatní matky nikoliv. Byly více odmítavé, častěji
rozzlobené a mnohem více omezující citové projevy než matky dětí ze skupin B a
C. „Vyhýbavost se zde ukazuje jako obranný mechanismus pro snižování úzkosti a
zlosti prožívané v konfliktní situaci a umožňující dítěti zůstávat v přijatelné
blízkosti matky“ (Ainsworth, 1979).

2.2 Vzorce citové vazby u šestiletých dětí
Mainová (Main & Cassidy, 1988) rozšířila výše uvedenou klasifikaci
Ainsworthové o popis vazebného chování 6letých dětí. Do vyhodnocovacího
systému přidala novou kategorii D6 (dezorganizovaná citová vazba) a ostatní typy
citové vazby dále rozčlenila na několik subkategorií. Ve své studii využila děti,
které již byly v minulosti hodnoceny metodou Neznámé situace 7. Srovnávacím
kritériem byl vzorec citové vazby dítěte k matce ve 12 měsících. Ze studie byly z
důvodu nízkého počtu vyřazeny děti, které byly v předchozí studii klasifikovány
jako ambivalentní.
Výsledkem bylo zjištění, že vzorec vazebného chování dítěte k matce je vysoce
předvídatelný – 86 % dětí vykazovalo v šesti letech stejný vzorec vazebného
chování k matce jako ve 12 měsících. V případě otců byl však vzorec citové
vazby předvídatelný méně – 61 % dětí vykazovalo stejný vzorec vazebného
chování v obou případech. Dále byla sledována stabilita typu citové vazby k
matce s odstupem jednoho měsíce. Specifická kategorie vyhýbavost vůči matce
byla signifikantně stabilní jak v pětileté, tak v měsíční periodě. Signifikantní
stabilita ve vyhýbavosti vůči otci se neprokázala.

6

Všechny děti, které byly zde klasifikovány jako D, byli dříve v Neznámé situaci klasifikovány
jako „neklasifikovatelní".
7
Ve 12 měsících s matkou a v 18 měsících s otcem.
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Charakteristiky jednotlivých typů vazebného chování, jak je popsala Mainová
(Main & Cassidy, 1988) jsou následující:
JISTÝ (B)
Dítě se po shledání s rodičem jeví uvolněné a dává najevo, že být s rodičem mu
činí potěšení. Iniciuje pozitivně laděné interakce, vyhledává blízkost či kontakt
s rodičem, pozitivně reaguje na iniciace ze strany rodiče. Často vypráví rodiči, co
dělalo během separace. Mainová identifikovala dva subtypy:


Jistý rezervovaný (B1, B2) – rezervovanost je patrná při vstupu rodiče do
místnosti, kdy dítě krátce setrvává u hraček, či reaguje pomalu. Následně
projevuje vůči rodiči vřelost.



Velmi jistý (B3) – dítě iniciuje kontakt a blízkost zcela bez ambivalence.
Nejeví známky závislosti ani vyhýbavosti a během celého času je
uvolněné.

NEJISTÝ – VYHÝBAVÝ (A)
Po návratu rodiče dítě vůči němu udržuje či rozvíjí fyzickou nebo sociálněemocionální distanci. Může se od rodiče aktivně vzdalovat, jen od něj daleko
zůstávat, nekonfrontačně ignorovat jeho přítomnost i jeho projevy. Když dítě
ignoruje nebo odchází od rodiče, bývá to se zdůvodněním, že se zabývá něčím
jiným (např. je zaujaté hračkami, hledá hračku, odpovídá výzkumníkovi).
Kontinuální zaujatost hračkami či jinými objekty je přítomna v průběhu celé
epizody. Mainová popsala dva subtypy vyhýbavého chování:


Vysoce vyhýbavý (A1) – dítě buď přímo odejde od rodiče (ve zjevném
zaměření na hračky či jiné aktivity) nebo jen zůstává fyzicky orientováno
od rodiče a ignoruje ho.



Vyhýbavé skrze neutrální ignorování (A2) – dítě se může obrátit k rodiči a
reagovat na něho, ale stále zůstává prioritou jeho zaneprázdnění činnostmi
a tváří se neutrálně. Na konci epizody může být k rodiči nepatrně citově
vřelé.
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NEJISTÝ - AMBIVALENTNÍ (C)
V pohybech, postojích a tónech hlasu dítě vypadá, že se snaží zveličovat
důvěrnost s rodičem, závislost na rodiči, i svůj relativně nezralý status. Nicméně
současně ukazuje mírné vyhýbání (například hovoří s rodičem otočené zády),
stejně jako jemnou až otevřenou hostilitu a příležitostně strach či smutek. Ve
chvíli, kdy dítě hledá blízkost nebo kontakt s rodičem, je zde patrná ambivalence.
Např. dítě se může oddaně opírat o rodiče a najednou ucuknout, nebo může ležet
rodiči na klíně a kroutit se, jako kdyby to bylo nepříjemné. Mainová opět rozlišila
dva typy ambivalentního chování:


Ambivalentní-hostilní (C1) – dítě dává najevo otevřenou hostilitu vůči
rodiči. Hostilita však nepůsobí jako součást většího úsilí ovládat rodiče
nebo situaci; dítě spíše může jednoduše rýpnout do rodiče hračkou, nebo
mít zraňující poznámky. Mezi dítětem a rodičem mohou být přítomny také
momenty vzájemných úsměvů a vřelosti.



Ambivalentní-pasivní (C2) – dítě se chová nezrale, což je patrné na
kroucení se v kontaktu s rodičem, ležení napříč rodiči na klíně, nebo
v používání neznělého/zadýchaného jemně nervózního „miminkovského“
hlasu. Dítě vytváří dojem, že se snaží „jednat“ tak, jakoby bylo v klidu, ale
jsou u něho patrné známky jemné hostility nebo fyzické ambivalence.

NEJISTÝ – OVLÁDAJÍCÍ (D)
Dítě působí, že se pokouší aktivně ovládat či řídit pozornost a chování rodiče
a přebírá roli, která je obvykle považována za vhodnější pro rodiče. Mainová
identifikovala dvě podskupiny tohoto chování:


Ovládající-trestající (punitivní) (D1) – dítě ponižuje, ztrapňuje nebo
odmítá rodiče. Ve chvíli vstupu rodiče do místnosti může dávat najevo
přání, aby se nevracel (např. „neobtěžuj/neruš mě!“), nebo mu přímo
nařídit, aby odešel. Může také dělat ponižující nebo ztrapňující poznámky
vůči rodiči (např. „jseš fakt neohrabaná“, „řekl jsem, nech oči zavřené!“,
„říkám, buď ticho!“).



Ovládající-hyperpozitivní,

přehnaně

veselé

„rozzářené“/pečující

(overbright/caregiving) (D2) – dítě může být vůči rodiči starostlivé
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a ochraňující. Tuto starost či péči demonstruje způsobem, který naznačuje,
že rodič je závislý na vedení dítětem. Např. dítě si může starostlivě hrát
rodičovským způsobem: „chceš si hrát se mnou, mami, na pískovišti?“,
„To je zábava, že jo, mami?“. Dítě také může při návratu rodiče dávat
najevo

extrémní,

nervózní

veselost

například

vyskakováním,

poskakováním a tleskáním rukama, když se rodič vrátil, nebo
„šaškováním“, jakoby pro potěchu rodiče.

2.3 Interakční vzorce vazebných dyád
Předchozí dvě kapitoly popisovaly pouze vazebné chování dětí a nezahrnovaly
komplementární chování osoby, ke které jsou děti citově připoutané. Tvůrci
terapeutické metody Kruh jistoty8 (Marvin, Cooper, Hoffman, & Powell, 2002),
rozšířili typologii vazebného chování dětí o tuto část a identifikovali čtyři typické
vzorce dyadických interakcí. Jde o jeden jistý a tři nejisté interakční vzorce. Ve
své terminologii dále rozdělují fenomén Jisté základny na dvě části: Jistou
základnu (secure base) coby místo/osoba, kterou dítě s jistotou opouští a vydává
se na výzkumnou výpravu. V pozitivním případě je svou „základnou“ ujištěno,
podpořeno, sledováno a oceňováno za své objevy pochvalou i sdílenou radostí. V
této části dítě vykazuje explorační chování. Druhou částí fenoménu jisté základny
je Bezpečné útočiště (safe haven), ke kterému se dítě vrací v situaci citového
rozrušení. V pozitivním případě je jeho návrat přijímán a vítán a dostane se mu
útěchy, uklidnění i fyzického pohodlí. V této části dítě vykazuje vazebné chování.
Kruh jistoty představuje pomyslný pohyb dítěte v kruhu – opouštějící Jistou
základnu, exploraci, návrat do bezpečí, uklidnění, další exploraci atd. Jistý
interakční vzorec vyjadřuje svobodný pohyb po tomto kruhu u obou členů
vazebné dyády. U nejistého interakčního vzorce dochází k nesvobodnému pohybu
na jedné, nebo na obou stranách tohoto kruhu. Je narušen pohyb od základny pryč
do světa, nebo pohyb zpět do bezpečí.

8

Využívané ke změně vazebných interakcí u vysoce rizikových dyád.
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JISTOTA (DÍTĚ) – AUTONOMIE (RODIČ) = JISTÝ INTERAKČNÍ
VZOREC
Autonomní rodič a jisté dítě tvoří jistý interakční vzorec, ve kterém k sobě oba
partneři navzájem snadno přistupují i vzájemně interagují. Pokud je dítě
rozrušené, interakce probíhají způsobem, který předvídatelně ukončuje vazebný
behaviorální systém dítěte a povzbuzuje jeho následnou exploraci. Změny mezi
využíváním pečovatele jako jisté základny pro exploraci a jako bezpečný přístav
pro návrat jsou u obou partnerů hladké a relativně bez úzkosti. Jistý interakční
vzorec funguje hladce na celém kruhu jistoty a mezi partnery konzistentně
nedochází k neporozumění. Blízká citová vazba mezi dítětem a pečovatelem je
samozřejmě občas narušena, ale tato narušení jsou snadno napravená či znovu
uvedená do rovnováhy. Tento cyklus adaptivního sladění-narušení-napravení mezi
partnery, aplikovaný na regulaci emocí, fyzické blízkosti a sdílené zkušenosti,
pocitů, cílů a plánů, vede k samostatnosti a vývojové kompetenci dítěte.
VYHÝBAVOST (DÍTĚ) – ODMÍTAVOST (RODIČ) = NEJISTÝ
INTERAKČNÍ VZOREC
Nejistý interakční vzorec mezi vyhýbajícím se dítětem a odmítajícím rodičem je
takový, ve kterém oba partneři mají tendenci minimalizovat intimnější vazebné
a pečující interakce ve prospěch jiných typů interakcí. Oba partneři často
„odvádějí pozornost“ sami sobě od vazebně-pečujících interakcí defenzivním
zaměřením na exploraci. Oba účastníci interakce se cítí méně pohodlně v té části
kruhu jistoty, kdy jsou aktivovány vazebné potřeby a vazebné chování dítěte.
V tomto místě se jak dítě, tak rodič matou tím, že dítě se „doopravdy“ zajímá více
o hru.
Rané odmítnutí vazebného chování a s ním souvisejících emocionálních signálů
kojence pečovatelem, vyústí v pozdější sdílený komplexní vzorec úzkostné
vyhýbavosti a odmítání intimní sdílené zkušenosti, pocitů, cílů a plánů, silné
regulaci afektu a poměrně nízkého emocionálního sebepoznání. Oba interakční
partneři za těchto okolností pečlivě pracují na tom, aby byli dostatečně naladění
na ochranu dítěte, ale nebyli tak blízko, aby se chovali intimně. Z tohoto důvodu
je jejich vzorec sladění-narušení-napravení, pokud je organizovaný, mnohem
složitější a úzkostnější, než jistý vzorec.
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AMBIVALENCE (DÍTĚ) – ZAPLETENOST (RODIČ) = NEJISTÝ
INTERAKČNÍ VZOREC
Nejistý interakční vzorec mezi ambivalentním dítětem a zapleteným rodičem je
takový, ve kterém mají oba účastníci tendenci minimalizovat dětskou nezávislou
exploraci, která je přesměrována (často ambivalentně) na vazebně-pečující
interakce a přílišnou závislost dítěte na rodiči. Z tohoto důvodu se oba účastníci
interakce cítí nepříjemně v té části kruhu jistoty, kde jsou aktivovány dětské
potřeby autonomie a explorace. Na tomto místě se dítě i rodič matou tím, že
reálně existuje něco, čeho by se měli obávat, nebo z toho být rozrušení.
Raná nekonzistence a nízká vnímavost kojence pečovatelem má za následek
pozdější sdílený komplexní vzorec úzkostné ambivalence týkající se intimity vs.
distance, problematické hranice, zapletení mezi hledisky dítěte a pečovatele, nízká
regulace afektu a zaujetí vztahem až do relativního vyloučení autonomní aktivity.
V této přespříliš

důvěrné dyádě je vzorec sladění–narušení–napravení

organizovaný, ale stejně jako v předchozím případě je složitější a úzkostnější než
jistý vzorec.
DEZORGANIZOVANÝ NEBO JINAK NEJISTÝ = NARUŠENÝ
INTERAKČNÍ VZOREC
Narušený interakční vzorec je takový, ve kterém zvýšený strach či zlost rodiče
z vazebného chování dítěte vede k dezorganizaci interakčního vzorce, a nebo
k vzdání se aktivní pečovatelské role rodiče, který neposkytuje dítěti potřebné
vedení. Tento interakční vzorec pravděpodobně souvisí s nevyřešeným dřívějším
či současným traumatem pečovatele.
V raném dětství je vazebné chování tohoto dítěte často dezorganizované s nízkou
koherencí, což naznačuje nedostatek stabilních cyklů sladění–narušení–napravení
v interakční dyádě. V důsledku přetrvávajícího strachu rodiče (který se vzdal své
komplementární pečovatelské role) z vazebného chování dítěte, a současně
pokroků dítěte v sociálně-kognitivních dovednostech, dochází v polovině
předškolního věku dítěte u některých dyád k vývoji vztahů s tzv. obrácenými
rolemi. V takovém vztahu přebírá řídící roli v organizování vysoce
emocionálních, vazebně-pečovatelských interakcích dítě, nikoliv pečovatel. Jiné z
těchto dyád rozvinou interakční vzorce, ve kterých oba partneři vykazují
kombinace vyhýbavého a zapleteného vazebného chování, zastrašování a nutkavé
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snahy o soulad, nebo vzájemné neangažovanosti tak silné, že ochranný účel
vztahu nemůže být naplněn. Ve většině takto narušených interakčních vzorců mají
oba partneři potíže s individuální i vzájemnou regulací afektů. Jejich vzorec
sladění–narušení-napravení je úzkostný a neposkytuje dítěti vhodnou ochranu a
péči s předvídatelným výsledkem. Z tohoto důvodu mají tyto dyády potíže ve
všech bodech kruhu jistoty a dokonce se na něm nemusí nacházet vůbec. V těchto
případech je nutné intervenci zaměřit jak na vytvoření kapacity sledovat aktivitu
dítěte, tak ji i v případě potřeby řídit.

2.4 Citová vazba dospělých ve vztahu k citové vazbě dětí
Pro stanovení stylu citové vazby dospělých ke svým rodičům se již nevychází
z pozorování chování, ale z mentální reprezentace vazebné postavy, zjišťované
analýzou přepisu rozhovoru zaměřeného na vzpomínky z dětství. V této kapitole
předkládám srovnání jednotlivých stylů citové vazby u dospělých s relevantním
vzorcem citové vazby dětí, jak ho popsala Mainová pro svou metodu Adult
Attachment Interview (George, Kaplan, & Main, 1996).
CHOVÁNÍ DÍTĚTE V
„NEZNÁMÉ SITUACI“


STAV MYSLI (STATE OF MIND)
DOSPĚLÉHO


Jistý (B)

V před-separační epizodě se zájmem
prozkoumává místnost a hračky.
Během separace vykazuje známky
toho, že postrádá rodiče, v průběhu
druhé
separace
často
pláče.
Jednoznačně preferuje rodiče před
cizím člověkem. Aktivně rodiče zdraví,
obvykle iniciuje fyzický kontakt.
Obvykle také při druhém shledání
kontakt udržuje, ale uklidní se a vrátí
se ke hře.

Jistý/Autonomní (F)

Rozhovor je koherentní, respondent
oceňuje citovou vazbu, konkrétní
události či vztahy zmiňované v
rozhovoru se zdají být reálné. Popis a
hodnocení vazebných zkušeností jsou
konzistentní, bez ohledu na to, zda jsou
samy o sobě příznivé nebo nepříznivé.
Diskurs je spolupracující a neporušuje
žádné z Griceových maxim9.

9

Griceova maxima = kvalita, kvantita, souvislost a způsob projevu v rozhovoru viz kap. Mentální
reprezentace citové vazby, str.34
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Při separaci od rodiče nezačne plakat,
často pokračuje ve hře, i když zůstane
zcela samo. Při shledání se rodiči
aktivně vyhýbá a ignoruje ho –
vzdaluje se, odvrací se, vyklání se z
náruče. Žádné nebo velmi malé
vyhledávání blízkosti, žádný distres,
žádné známky zlosti. Reakce na rodiče
se jeví bez emocí. V průběhu celé
procedury je zaměřeno na hračky nebo
na okolní prostředí.




Zapletený (E)

Rozhovor je nekoherentní. Respondent
je znepokojený či “posedlý” vazebnými
zkušenostmi z minulosti. Zdá se
rozzlobený, pasivní, nebo ustrašený.
Věty jsou často dlouhé, gramaticky
zamotané, nebo vyplněné vágním
obsahem „dadadada, a tak“. Porušuje
Griceova maxima souvislosti a způsobu.
Přepis bývá nepřiměřeně dlouhý, čímž
porušuje i kritérium kvantity.


Dezorganizované (D)

V přítomnosti rodiče dítě vykazuje
dezorganizované anebo dezorientované
chování, což poukazuje na selhání jeho
behaviorální strategie. Dítě může např.
„zamrznout“ s výrazem transu, ruce ve
vzduchu; může se vztyčit, když rodič
přichází a následně spadnout na břicho
a schoulit se na zemi; nebo se může
něčeho přichytit, zatímco silně pláče a
s odvráceným pohledem se odtahovat.
Tyto děti současně odpovídají i některé
z A, B, nebo C kategorií.

Odmítavý (Ds)

Rozhovor je nekoherentní. Je v něm
patrné odmítání (přezírání) vazebných
vztahů a zkušeností, normalizování
„výborná, úplně normální matka“
s generalizovanými
reprezentacemi
minulosti, nepodpořenými či aktivně si
odporujícími
autobiografickými
událostmi. Diskurs porušuje Griceovo
maximum kvality. Přepisy také bývají
nepřiměřeně krátké, čímž dochází i k
porušení kritéria kvantity.

Ambivalentní (C)

Dítě může být ostražité nebo ve stresu
ještě před separací, mírně exploruje. V
průběhu celé procedury je zcela zaujaté
rodičem, během prvního shledání může
působit rozzlobeně nebo pasivně. Při
následném setkání se nedokáže zklidnit
a vzít si od rodiče podporu, obvykle
pokračuje v zaměření na rodiče a pláči.
Selhává v návratu k exploraci.




Vyhýbavý (A)

Nevyřešený/dezorganizovaný
(U/d)

V průběhu rozhovoru o ztrátě vazebné
postavy nebo zneužívání respondent
vykazuje
nárazové
výpadky
v
pozornosti, uvažování nad věcí, nebo v
diskursu. Např. jedinec může krátce
naznačit, že mrtvý člověk ve fyzickém
smyslu stále žije, může krátce vyjádřit
přesvědčení, že dotyčný člověk byl zabit
jeho dětskou myšlenkou, upadnout do
dlouhotrvajícího ticha, nebo pochvalné
řeči. Tito jedinci současně odpovídají i
některé z Ds, E, nebo F kategorií.

Tabulka 1: Styly citové vazby dospělých ve vztahu k odpovídajícím vzorcům vazebného
chování u dětí klasifikovaných metodou Neznámá situace (George, Kaplan, & Main, 1996,
str. 74)
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2.5 Čtyřkategoriální model citové vazby dospělých
v partnerském vztahu
V roce 1987 vyšel článek Cindy Hazanové a Phillipa Shavera Romantická láska
jako vazebný proces, který se jako první zabýval problematikou citové vazby
v milostném vztahu. Jejich cílem bylo prozkoumat, zda je možné romantickou
lásku brát jako vazebný – biosociální proces, ve kterém se citové pouto formuje
mezi dospělými milenci stejně, jako se formuje citová vazba mezi kojencem a
jeho matkou. Klíčové pojmy citové vazby, které stanovil Bowlby, Ainsworthová
a další byly převedeny do pojmů odpovídajících romantické lásce a následně byl
sestaven jednoduchý sebeposuzující dotazník10. Toto převedení bylo odvozeno ze
tří hlavních vzorců citové vazby v raném věku – jisté, vyhýbavé a ambivalentní a
z předpokladu, že kontinuita charakteru vztahu je způsobena mentálními modely
(dle Bowlbyho vnitřními pracovními modely) sebe sama a sociálního života.
Mentální modely a z nich vycházející osobní styl citové vazby jsou autory studie
nahlíženy jako determinovány zejména vztahy s rodiči v dětství.
Autoři studie potvrdili, že:
a. prevalence tří základních stylů citové vazby je v dospělosti stejná jako
v raném dětství,
b. jednotlivé styly citové vazby u dospělých predikují způsob, jakým lidé
zakoušejí romantickou lásku,
c. vazebné styly jsou teoreticky propojené s mentálními modely self
a sociálních vztahů i se vztahovou zkušeností s rodiči (Hazan & Shaver,
1987).
V roce 1991 publikovali Bartholomewová a Horovitz článek, ve kterém
představili svůj čtyřkategoriální model citové vazby dospělých. Tento model
vyvinuli spolu s dotazníkovou metodou The Relationship Questionaire (RQ),
která se používá dodnes.
10

Respondenti se měli rozhodnout, která ze tří charakteristik nejlépe vystihuje jejich pocity ve
vztahu: Jistý (56 %): Připadá mi poměrně snadné dostat se blízko k druhým a cítím se příjemně,
když na ně spoléhám a nechávám je, aby se spoléhali na mě. Většinou nemám obavy, že budu
opuštěn, nebo že se někdo ke mě dostává příliš blízko. Vyhýbavý (25 %): Je mi poněkud
nepříjemné být blízko druhým; Připadá mi těžké druhým plně věřit, těžké dovolit sám sobě abych
na ně spoléhal. Když se někdo ke mně dostane příliš blízko, jsem nervózní a milostní partneři
chtějí, abych byl důvěrnější, než jak je mi to příjemné. Úzkostný/Ambivalentní (19 %): Připadá
mi, že druzí jsou neochotní se dostat tak blízko jak bych rád. Často se obávám, že můj partner mě
ve skutečnosti nemiluje, nebo se mnou nechce zůstat. Chci s druhým člověkem splynout/se plně
propojit a tato touha někdy druhé zaplaší.
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Při tvorbě tohoto modelu vycházeli z prací Bowlbyho, výše zmíněné práce
Hazanové a Shavera i z prací Mainové, která se zabývala popisem citové vazby
k rodičům od dětství až po dospělost. Výsledky studie vycházejí ze srovnání tří
zdrojů dat: rozhovoru zaměřeného na citovou vazbu ve vztahu, sebehodnotícího
dotazníku a dotazníku, ve kterém respondenta posuzoval jeho partner.
Čtyřkategoriální model citové vazby sestává ze čtyř kvadrantů, které vzniknou
zkřížením dvou bipolárních dimenzí odvozených z pracovního modelu sebe sama
a druhých:
a. pozitivní/negativní pracovní model sebe sama (jsem/nejsem hoden lásky a
péče),
b. pozitivní/negativní pracovní model druhých (druzí jsou/nejsou dostupní
a důvěryhodní).
Pracovní model

jistý

odmítavý

zapletený

ustrašený

já

pozitivní

pozitivní

negativní

negativní

druzí

pozitivní

negativní

pozitivní

negativní

Tabulka 2: Schéma pracovních modelů sebe a druhých aplikovaných na jednotlivé styly
citové vazby dospělých (Bartholomew & Horowitz, 1991).

Z těchto pracovních modelů byly následně odvozeny čtyři charakteristiky
jednotlivých stylů citové vazby viz Tabulka 3, které vyjadřují teoretický ideál, či
prototyp jednotlivých stylů citové vazby dospělých, kterým se konkrétní lidé
v různé míře přibližují. Jednotlivé prototypy charakterizovali takto:
JISTÝ
První kvadrant vyjadřuje pocit sebehodnoty – osoba je hodna lásky a očekávání,
že druzí lidé jsou všeobecně akceptující a responzivní. Protože tato kategorie
konceptuálně koresponduje se vzorcem citové vazby nazvaným s jistotou
připoutaný, označili ji jako citovou vazbu jistou (Secure).
ZAPLETENÝ
Druhý kvadrant vyjadřuje pocit bezcennosti – osoba sama sebe nevnímá jako
hodnou lásky a podpory, kombinovaný s pozitivním hodnocením druhých. Tato
kombinace charakteristik může vést k tomu, že se jedinec pro sebepřijetí snaží
zvýšit přijetí od významných druhých. Tento vazebný vzorec dle autorů
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koresponduje se stylem ambivalentní (Hazan & Shaver, 1987) i zapletený
(George, Kaplan, & Main, 1996) a nazvali ho zapletený (preoccupied).
USTRAŠENÝ–VYHÝBAVÝ
Třetí kvadrant vyjadřuje pocit bezcennosti (osoba není hodna lásky a podpory)
v kombinaci s předpokladem, že druzí budou vůči ní nastavení negativně (druzí
jsou nedůvěryhodní a odmítaví). Tento vazebný styl umožňuje vyhýbavostí
v blízkých vztazích chránit sebe sama před anticipovaným odmítnutím. Ustrašený
styl citové vazby autoři tohoto modelu zavádějí jako nový, ale podle nich částečně
odpovídá vyhýbavému stylu popsanému Hazanovou a Shaverem. Proto ho nazvali
ustrašený–vyhýbavý (fearful–avoidant).
ODMÍTAVÝ–VYHÝBAVÝ
Čtvrtý kvadrant vyjadřuje pocit, že osoba je hodna lásky a cení si jí, v kombinaci
s negativním naladěním vůči ostatním lidem. Takoví lidé chrání sebe proti
zklamání vyhýbáním se blízkým vztahům a udržováním pocitu nezávislosti
a nezranitelnosti. Tento styl konceptuálně koresponduje s odmítavým typem
citové vazby popsaného Mainovou. Proto ho nazvali odmítavý–vyhýbavý
(dismissive–avoidant).
MODEL SEBE (závislost)
Pozitivní

Negativní

(Nízká)

(Vysoká)

JISTÝ (Secure)

ZAPLETENÝ

Uvolněný v intimitě i

(Preoccupied)

MODEL

autonomií

Zapletený ve vztazích

DRUHÝCH

ODMÍTAVÝ

Pozitivní
(Nízká)

(Vyhýbavost)

Negativní

(Dismissing)

(Vysoká)

Odmítání intimity
Proti závislosti

USTRAŠENÝ (Fearful)
Strach z intimity
Sociálně vyhýbavý

Tabulka 3: Čtyřkategoriální model citové vazby dospělých (Bartholomew & Horowitz,
1991, str. 227).

Bipolární dimenze čtyřkategoriálního modelu jsou, jak je patrné z Tabulky 3,
zároveň koncipovány v pojmech závislosti a vyhýbání se intimitě. Závislost může
variovat od nízké (pozitivní sebeúcta je udržována vnitřně a nevyžaduje vnější
ocenění) k vysoké (pozitivní sebeúcta může být udržována pouze nepřetržitou
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akceptací druhými). Vyhýbání se intimitě odráží stupeň, do jakého se lidé
vyhýbají blízkému kontaktu s druhými jako výsledek jejich očekávání averzivních
konsekvencí. Odmítavý a ustrašený styl citové vazby jsou si podobné tím, že oba
představují vyhýbání se intimitě, ale odlišují se v osobní potřebě přijetí druhými
pro udržení vlastního pocitu sebehodnoty. Stejně tak zapletený a ustrašený styl
jsou si podobné tím, že oba vykazují silnou závislost na druhých k udržení vlastní
sebehodnoty, ale liší se v jejich ochotě zapojit se do blízkých vztahů. Zatímco
zapletený vazebný styl implikuje obracení se k druhým ve snaze naplnit potřeby
závislosti, ustrašený vazebný styl implikuje vyhýbání se blízkosti ve snaze
minimalizovat případné zklamání. Z tohoto důvodu jsou styly v přilehlých
kvadrantech koncepčně podobnější, než v opozičních kvadrantech (Bartholomew
& Horowitz, 1991).
Pro samotný výzkum byly výše zmíněné prototypy citové vazby využity
k formulaci charakteristik subjektivního prožívání jednotlivých vazebných stylů.
Tyto charakteristiky byly posléze použity jako součást sebeposuzujícího
dotazníku11. Jednotlivé charakteristiky jsou následující:


Jistý – Je pro mě snadné být si s druhými citově blízký. Je pro mě
příjemné spoléhat na druhé a nechat je, aby se spoléhali na mě. Nedělám si
starosti, že jsem sám, nebo že mě druzí neakceptují.



Odmítavý – Cítím se příjemně bez blízkých citových vztahů. Je pro mě
velmi důležitý pocit nezávislosti a soběstačnost. Nechci se spoléhat na
druhé (být na druhých závislý), ani aby se druzí spoléhali na mě (ani aby
druzí byli závislí na mě).



Zapletený – Chci být s druhými plně citově důvěrný, ale často zjišťuji, že
druzí se často zdráhají dostat se tak blízko, jak bych rád. Bez blízkých
vztahů se cítím nepříjemně, ale občas mám obavu, že si mě druzí neváží
tak, jak si vážím já jich.



Ustrašený – Necítím se dobře, když se dostávám blízko k druhým. Chci
citově blízké vztahy, ale je pro mě těžké plně věřit druhým nebo na ně
spoléhat/být na nich závislý. Mám obavy, že budu zraněn, když si dovolím
být příliš blízko k druhým (Bartholomew & Horowitz, 1991, str. 244).

11

Při tvorbě těchto prototypů autoři studie využili a přepracovali sebeposuzující tvrzení, které
využili ve své studii Hazanové a Shavera (1987).
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2.6 Mentální reprezentace citové vazby
V letech 1984 - 1996 vyvinuli George, Kaplan a Mainová výzkumný nástroj
Adult Attachment Interview (AAI), který byl následně několikrát revidován a stal
se jedním z nejpoužívanějších nástrojů ve výzkumu citové vazby dospělých.
Jedná se o polostrukturovaný rozhovor zaměřený na vzpomínky respondenta na
oba rodiče z doby dětství. Citová vazba je vyhodnocována z doslovného přepisu
rozhovoru12 pomocí několika subškál a zhodnocení celkové koherence rozhovoru.
Autoři popsali pět stylů citové vazby dospělých, které sestavili ze tří
organizovaných vzorců citových vazeb analogických s definicí Ainsworthové
z roku 1978. Výsledný Stav mysli (State of mind) identifikovaný v rozhovoru
úzce koresponduje s kategoriemi Neznámé situace, která hodnotí reakce dětí na
separaci a opětovné setkání s rodičem. Konkrétně: matky a otcové vazebně jistých
šestiletých dětí (hodnocených metodou „neznámé situace“), byli charakterizováni
jako oceňující citovou vazbu, a všechny další vztahy a zkušenosti popisovali
věcně. Matky a otcové nejistých vyhýbavých dětí byli charakterizováni jako
odmítající citovou vazbu a matky a otcové dětí s úzkostnou ambivalentní vazbou
byly charakterizovány jako zapletení do minulých vazebných vztahů a zkušeností
(George, Kaplan, & Main, 1996). Tyto výsledky korespondují i s výše popsanými
interakcemi vazebných dyád u předškolních dětí (Marvin, Cooper, Hoffman, &
Powell, 2002).
Při vyhodnocování rozhovoru se vychází z faktu, že z dětství je mnoho událostí
zapomenuto a co je znovu vybaveno je selektivní a subjektivní. AAI tudíž není
chápáno jako přesná zpráva o dětství respondenta. Neslouží ani ke zkoumání
struktury interakčních vzorců s vazebnými postavami, která stála v základu tvorby
vnitřního modelu citové vazby. Přepis rozhovoru je nahlížen jako vzorek
verbálního chování, utvořený kombinací zkušenosti a osobnostní struktury, která
umožňuje vhled do „stavu mysli“ respondenta v souvislosti s citovou vazbou.
Formulace výsledku je operacionalizována především v pojmech komplexního
vyhodnocovacího systému. (Brockmeyer, 2010) Vyhodnocení probíhá v pojmech
tzv. Griceových (či komunikačních) maxim – konceptu britského jazykovědce
Paula Gricea: „Jedná se o pragmatická komunikační pravidla, která jsou nutná

12

rozhovor je zaměřen a vyhodnocován u každého rodiče zvlášť
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dodržovat k tomu, aby se komunikace nezhroutila“13. Tato maxima autoři AAI
využili jako kritéria pro určování celkové koherence – soudržnosti přepisu
rozhovoru, která je chápána jako ekvivalent vazebné jistoty. Ve validačních
studiích této metody koherence silně korelovala s ranou vazebnou jistotou
(Brockmeyer, 2010).
Griceova maxima používaná k zhodnocení celkové koherence rozhovoru jsou
následující:
a. Kvalita – pravdivost a podloženost – „být pravdivý a mít
podloženo to, o čem mluvím“. Toto kritérium je porušeno, když je
například otec opakovaně popisován v pozitivních a vysoce
pozitivních obecných pojmech, ale konkrétní životní události
aktivně popírají tyto pozitivní popisy.
b. Kvantita – stručnost ale úplnost – „být stručný a přesto úplný“.
Toto maximum je porušeno, když např. respondent stroze odpoví
“nepamatuji si” na několik otázek, čili odmítne dokončit odpověď,
nebo v protikladu odpoví nepřiměřeně dlouze, hovoří daleko za
okruh otázky.
c. Relevance/souvislost – relevance a souvislost – „být relevantní
k danému tématu“. Toto maximum je porušeno, když např. dotaz
týkající se vztahu k matce v dětství, je zodpovězen s ohledem na
aktuální interakce s matkou, nebo popisem vztahu s vlastním
dítětem.
d. Způsob – jasnost a uspořádanost – „být jasný a uspořádaný“. Toto
maximum je porušeno, když např. řeč začne být gramaticky
zamotaná, je používán psychologický žargon, opakovaně se
objevují

vágní

pojmy,

nebo

když

respondent

selhává

v dokončování plně započatých vět (George, Kaplan, & Main,
1996).

13

zdroj Wikipedia http://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Grice
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Ze stejného teoretického rámce vytvořila v roce 1995 Crowellová ve spolupráci s
Mainovou polostrukturovaný rozhovor s názvem Current Relationship Interview
(CRI), zaměřený na zkoumání charakteru citové vazby mezi dospělými partnery
(Crowell & Owens, 1998). Jde o modifikaci AAI zaměřenou na prožívání
citového pouta v partnerském vztahu. Vyhodnocovací škály a typologie
vazebných stylů zůstaly stejné jako v AAI, pouze byly přeformulovány do pojmů
partnerských vztahů14. Koncept citové vazby je však posunut od nevyvážené
citové vazby dítěte k matce k vyvážené, či reciproční, citové vazbě dvou
dospělých partnerů. Není tedy posuzováno pouze nakolik daná osoba cítí Jistou
základnu ve vztahu s partnerem, ale i to, nakolik je ona schopna Jistou základnu
poskytovat. Zkoumána je reciprocita citové vazby v partnerském vztahu jako
celku.

14

Podrobný popis metody viz výzkumná část.
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3 Životní situace ovlivňující formování citové vazby
Bowlby (2012) v souvislosti s výkladem teorie citové vazby a náchylnosti člověka
ke strachu ze ztráty vazebné postavy, předkládá tři tvrzení, které považuje ve
svém myšlenkovém systému za klíčové:
1. Má-li člověk jistotu, že vazebná postava bude v případě potřeby pro něj
dostupná, bude mnohem méně náchylný jak k intenzivnímu, tak
chronickému strachu než jedinec, který z jakéhokoliv důvodu takovou
jistotu nemá.
2. Důvěra v dostupnost vazebných postav, nebo naopak její absence, se
vytváří pomalu během všech roků nezralosti – kojenectví, dětství a
dospívání – a očekávání, jež se během těchto let vyvinou, mají tendenci
setrvávat poměrně beze změny po celý zbytek života.
3. Očekávání ohledně dostupnosti vazebných postav a jejich ochoty reagovat,
jsou dosti přesným odrazem toho, co tito lidé ve skutečnosti prožili.

3.1 Formování citové vazby z hlediska teorie behaviorálních
systémů
Bowlby (2008, 2010, 2012, 2013) opakovaně zdůrazňuje, že vazebné chování
nemizí spolu s dětstvím, ale přetrvává po celý život. Zatímco výsledek chování
zůstává v podstatě stejný jako dříve, prostředky na jeho dosažení jsou stále
rozmanitější. Když starší dítě, nebo dospělý člověk udržuje citovou vazbu k
jinému člověku, dělá to rozšiřováním svého chování tak, aby zahrnovalo nejen
základní prvky vazebného chování přítomné v době prvních narozenin, ale stále
širší spektrum složitějších prvků. Všechny tyto složitější prvky jsou organizovány
jako plány se stanovenými cíli.
3.1.1 Vývoj k cíli orientovaného chování
Během prvních tří čtvrtin prvního roku se dítě nesnaží navodit podmínky, které by
mohly jeho vazebné chování ukončit. Buď tyto podmínky nastanou a dítě je
spokojené, nebo nenastanou a dítě je zneklidněné. Vazebné chování ještě není tzv.
korigováno k cíli. Když však dítě překročí osm měsíců15 a blíží se ke svým
prvním narozeninám, začíná objevovat podmínky, které ukončují jeho neklid

15

Bowlby (2010) upozorňuje na shodu s vývojovou teorií Piageta, ve které se až u osmiměsíčního
dítěte začíná objevovat záměrnost jednání a intencionalita.
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a přinášejí mu pocit bezpečí. Od této chvíle se začíná učit plánovat své chování
tak, aby byly tyto podmínky splněny. Vazebné chování začíná být vědomě
korigováno k cíli a je realizováno pomocí vazebných plánů, které si dítě postupně
vytváří. V důsledku toho se dle Bowlbyho (2010) u dítěte v průběhu druhého roku
objevuje vlastní vůle.
Stupeň složitosti konkrétního plánu se odvíjí od:
a. stanoveného cíle,
b. subjektivního odhadu vztahové situace mezi dítětem a jeho
vazebnou postavou,
c. schopnosti vymyslet plán, který by dané situaci vyhovoval.
Vazebné plány se liší především tím, zda a do jaké míry v sobě obsahují
ovlivňování chování vazebné osoby. Pokud je cílem pouze pohled na matku,
snaha, aby reagovala přátelsky, či mnohem větší aktivita matky, vyžaduje to jinak
složitá opatření. První pokusy dítěte o změnu chování partnera jsou primitivní
např. tahání, postrkování apod. S přibývajícím věkem dítě porozumí tomu, že
matka má své vlastní stanovené cíle a že i tyto se dají změnit. Sestavit plán, jehož
stanoveným cílem je změnit stanovený cíl jiného člověka, vyžaduje značnou míru
kognitivní a modelovací kompetence. Konkrétně:


schopnost přisoudit druhému člověku schopnost mít cíle a plány,



schopnost vyvozovat cíle a plány druhého člověka,



dovednost sestavit plán, který pravděpodobně způsobí,
požadovanou změnu ve stanoveném cíli druhého člověka.

Rychlost vývoje dětské schopnosti vžít se do druhého člověka (s odhlédnutím od
dalších vývojových aspektů, které přesahují rámec této práce) je dle Bowlbyho
(2010) pravděpodobně velmi ovlivněna tím, zda matka při komunikaci s dítětem
bere ohled na jeho názor. Bowlby upozorňuje na nutnost rozlišování Piagetova
pojmu egocentrismus, který se vztahuje výlučně ke kognitivní výbavě dítěte, od
pojmu egoismus. Dítě ve fázi egocentrismu může projevovat velký zájem o blaho
druhého člověka a udělat pro něj vše, co je v jeho silách. Neselhává tudíž
v dostatečné vůli zavděčit se příjemci péče, ale v chápání toho, co bylo z pohledu
příjemce žádoucí.
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Pro zdravý vývoj citové vazby u člověka je tudíž velmi podstatná i schopnost
koncepčního zaujetí perspektivy, čili schopnost vidět věci očima toho druhého.
Aby se mohlo z k cíli korigovaného chování jedince (vazebné chování dítěte)
vyvinout tzv. k cíli korigované partnerství (vazebná dyáda matka-dítě), je dle
Bowlbyho (2010) nutné, aby dítě dokázalo:
1. rozeznat u matky její vlastní cíle a zájmy odděleně od cílů dítěte,
2. brát na cíle a zájmy matky ohled.
Bowlby (2010) se domnívá, že k této přeměně dochází u většiny dětí mezi 4. – 5.
rokem života.
3.1.2 Formování partnerství
Jakmile začne být vazebné chování dítěte organizováno jako korigované k cíli,
vztah mezi ním a matkou se stává složitějším. Oběma je tímto umožněna
spolupráce, ale současně vzniká příležitost pro nepřekonatelný konflikt.
Vznik partnerství Bowlby (2010) vidí ve schopnosti dvou lidí sdílet společné cíle
a plány. Partnerství, které tímto vzniká, nahlíží jako nový interakční styl, který
získal nové vlastnosti. Tím, že partneři sdílejí společný stanovený cíl a účastní se
společného plánu k jeho dosažení, mají uspokojující pocit společného díla.
Spolupráce je však možná pouze tehdy, je-li jeden z nich připraven, pokud je to
nutné, své cíle opustit, nebo alespoň upravit do kompromisu.
Který z partnerů se přizpůsobí, závisí na mnoha věcech. Ve spokojeném
partnerství funguje neustálé dávání a přijímání, ale současně i neustálý drobný
konflikt do doby, než se stanovené cíle sjednotí. Ačkoliv se matka často
přizpůsobí svému dítěti, jsou situace, kdy to neudělá. Avšak je-li prozíravá, bude
se snažit o změnu stanovených cílů svého dítěte. Povzbuzováním, nebo
odrazováním a někdy také postrkováním, trestem nebo úplatky se matka každou
chvíli pokouší regulovat blízkost svého dítěte tak, že se snaží měnit stanovené cíle
jeho vazebného chování. Podobným způsobem se dítě zas a znovu snaží změnit
chovní své matky a přizpůsobit její blízkost, přičemž je skoro jisté, že použije
alespoň některé z metod, které používá samotná matka.
Jak dítě odrůstá, zejména po cca třetích narozeninách, se dle Bowlbyho (2010)
často jeho požadavky zmírňují. Nejen že je jeho vazebné chování méně často
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a méně intenzivně aktivováno, ale může být ukončeno novými způsoby. Dítě se
tak může cítit v bezpečí po stále delší časové intervaly, a to i bez přítomnosti
matky, pokud ví, kde matka je a kdy se vrátí, nebo je-li ujištěno, že je mu matka
k dispozici kdykoliv ji doopravdy bude potřebovat. „Když matka vnímá signály
svého dítěte a reaguje na ně pohotově a přiměřeně, dítě prospívá a vztah se rozvíjí
šťastně. Teprve když matka není vnímavá nebo když dítěti nedává to, co potřebuje,
ale místo toho něco jiného, věci se obrátí k horšímu“ (Bowlby, 2010, str. 308).
3.1.3 Vývoj organizace citové vazby od lability ke stabilitě
Během prvního roku až dvou odráží stabilita citové vazby více vlastnosti vazebné
dyády. S přibývajícími měsíci a roky se na základě opakované zkušenosti u dítěte
formuje stále stabilnější vnitřní behaviorální systém vazebného chování, který
postupně začíná odolávat změnám a odolává jim stále pevněji. Zpočátku je však
organizace citové vazby labilní.
Bowlby (2010) tvrdí, že většina výzkumů, ve kterých se potvrzuje stabilita vzorce
citové vazby, jsou výzkumy bílých rodin ze střední společenské třídy,
s neporušeným manželstvím rodičů a s vysokým stupněm kontinuity v přístupu
matky k dítěti. Upozorňuje na skutečnost, že tato kontinuita je mnohem méně
běžná u narušených rodin. Bowlby zmiňuje výzkum sta rizikových subjektů16, ve
kterém se více než u jedné třetiny dětí vzorec citové vazby klasifikovaný ve
12 měsících po šesti měsících změnil. Matky 10 dětí, jejichž vzorec jisté vazby
přešel k vazbě nejisté, uváděly, že prožily mnohem více stresových životních
událostí než matky 45 dětí, jejichž vzorec byl i nadále jistý. V několika případech,
kdy došlo k přechodu od nejisté vazby k jisté, se zdá, že příznivou úlohu sehrál
příchod babičky.
Další výzkum provedený Mainovou a Westonovou (1981) poukázal na fakt, že již
v průběhu prvního roku a půl, může dítě vykazovat odlišný vzorec v přítomnosti
každého z rodičů. Ukázalo se, že vztah ke každému z obou rodičů má vliv na to,
jak dítě přistupuje k novým lidem a k novým úkolům. Děti prožívající jistotu ve
vztahu k oběma rodičům byly nejvíce sebejisté a nejvíc kompetentní. Děti nejistě
připoutané k otci i k matce byly sebejisté i kompetentní nejméně. Děti, které měly
jistou vazbu pouze k jednomu rodiči, byly uprostřed.

16

ve kterém byla pouze polovina matek vdaných a většina mladších dvaceti let
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Bowlby (2010) jako další důkaz předkládá výzkum Ainsworthové týkající se
pláče dětí. Na začátku prvního roku nebyla mezi pláčem dětí a typem mateřské
péče žádná korelace, zatímco na konci prvního roku života ty děti, jejichž matka
reagovala rychle, plakaly mnohem méně než děti, které matky nechávaly plakat.
Takže zatímco chování matek bylo stále stejné jako na začátku, chování dětí se
změnilo.
3.1.4 Týrané a zanedbané děti
Mocné následky raných prožitků dítěte na vzorec citové vazby, a tudíž na vývoj
osobnosti, nejsou dle Bowlbyho (2010) nikde patrné lépe, než na silně narušeném
sociálním chování dětí, které byly fyzicky týrány rodičem, nebo které strávily své
první roky v ústavu. Bowlby cituje výzkumy Mainové z prostředí denního
zařízení pro děti, kde se u týraných dětí oproti dětem z rodin, které prožívaly stres,
významně častěji objevovaly útoky na vrstevníky, vydírání pečovatelů a
vyhrožování jim. Na přátelské nabídky se děti buď interakci vyhýbaly, nebo
střídaly pohyby úniku a přibližování. Podobné typy chování, ale v menším
měřítku, byly pozorovány u vyhýbavých dětí z normální populace, které korelují s
matčinou averzí k fyzickému kontaktu s dítětem a s jejím zlostným chováním k
němu. Dle Bowlbyho u všech dětí, které strávily první dva roky života v ústavu, a
které byly adoptovány před dosažením 4 let věku, se vytvořil láskyplný vztah s
novými rodiči. Avšak u těch, kteří byly adoptovaní později, se tak nestalo. Ve
škole měla nejméně polovina z nich velké potíže – byly neklidné, hádavé a
neposlušné, odmítaly kritiku a zdálo se, že mají „téměř neukojitelnou potřebu
pozornosti ze strany dospělého“ od učitelů i od cizích lidí. Citově nepřipoutané
děti z ústavu byly mnohem spíše „nadměrně přátelské“ než děti připoutané.
Bowlby na základě těchto a dalších výzkumů vyslovuje hypotézu, že „již záhy
v životě existuje citlivé období, po jehož skončení je stále obtížnější vytvořit jistou
a rozlišující citovou vazbu. Vzorec, podle nějž je vazebné chování dítěte již
organizováno, má tendenci přetrvávat a se vzrůstajícím věkem dítěte je jeho
modifikace novou zkušeností stále méně snadná a stále méně dokonalá“ (Bowlby,
2010, str. 315).
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3.2 Vznik jisté citové vazby
„Dítě, jehož matka je ochotná a citlivá, dostupná a ochotná reagovat, přijímá
chování dítěte a v kontaktu s ním spolupracuje, se vůbec nestane ukňouraným
a nespokojeným dítětem /…/. Naopak mateřská péče tohoto druhu je evidentně
slučitelná s dítětem, které si během druhého roku osvojí určitou míru
samostatnosti v kombinaci s vysokým stupněm důvěry k matce a radosti z její
společnosti“ (Bowlby, 2012, str. 325).
U dětí, kterým jejich vazebná postava poskytuje Jistou základnu, se s nejvyšší
pravděpodobností rozvine jistá citová vazba. Chování dětí s jistou citovou vazbou
popsala jako první Ainsworthová ve svých výzkumech a svá pozorování potvrdila
vytvořením diagnostické metody Strange situation. Děti, které mají jistou citovou
vazbu, se obecně méně bojí neznámých situací, jsou sebevědomější a zvídavější,
než děti které jistou vazbu nemají.
Bowlby (2008) také poukazuje na souvislost, že vytvoření jisté vazby mezi
dítětem a jeho pečovatelem je primárním protektivním faktorem vůči násilí
a antisociálnímu chování. Specifické vazebné protektivní faktory redukující
pravděpodobnost pozdější agrese a násilí obsahují:
1. schopnost regulovat a modulovat impulzy a emoce,
2. rozvíjet prosociální hodnoty, empatii a morálku,
3. ustanovení pevného pozitivního sebevědomí,
4. schopnost efektivně zvládat stres a nepřízeň osudu – resilience,
5. schopnost vytvářet a udržovat emocionálně reciproční vztahy.
K jisté citové vazbě dospělých se Bowlby vyjadřuje takto: „Paradoxně se
skutečně samostatný člověk, pohlížíme li na něj v tomto světle, zdaleka nejeví tak
nezávislým,

jak

předpokládají

kulturní

stereotypy.

Nezbytnou

součástí

samostatnosti je schopnost spoléhat se s důvěrou na druhé lidi pokud to situace
vyžaduje a vědět, na koho se obrátit. Zdravě soběstačný člověk je tudíž schopen
výměny rolí, pokud se situace změní: v jednom okamžiku poskytuje bezpečnou
základnu, z níž jeho společníci operují; v dalším okamžiku se rád spolehne na
některého ze svých společníků, aby mu na oplátku přesně takovou základnu
poskytl on“ (Bowlby, 2012, str. 326).
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3.3 Odloučení od vazebné postavy
Bowlby (2010) spolu s Robertsonem identifikovali u (hospitalizovaného) dítěte
mezi 15–30 měsíci17, které má jistý vztah s matkou a doposud od ní nebylo
odloučeno, následující posloupnost chování, když k odloučení dojde:
a. Fáze protestu – počáteční fáze – dítě je velmi nešťastné ze ztráty matky,
snaží se jí aktivně s plným zapojením svých možností získat zpět. Hlasitě
naříká, lomcuje s postýlkou, hází sebou ze strany na stranu a dychtivě
zachycuje každý pohled nebo zvuk, který by mohl pocházet od matky.
Veškeré jeho chování svědčí o pevném očekávání, že se matka vrátí.
Přitom bude odmítat všechny náhradní postavy, některé děti se přesto
zoufale upnou ke zdravotní sestře.
b. Fáze zoufalství – dítě stále myslí na svou matku, ale v chování je patrná
narůstající beznaděj. Tělesné pohyby se zmírňují nebo ustávají a dítě může
monotónně nebo přerušovaně plakat. Je uzavřené a pasivní, nemá žádné
požadavky na lidi kolem, je tiché, zdá se, že je ve stavu hlubokého
smutku. Bowlby k této fázi dodává, že někdy dochází k mylné interpretaci,
že utrpení dítěte se zmírnilo.
c. Fáze citového odcizení (detachment) – dítě již neodmítá péči od ostatních
osob, přijímá potravu i hračky. Může se i usmívat a být společenské. Tato
fáze může být mylně interpretována jako „uzdravení“. Ve skutečnosti však
dítě při setkání s matkou nevykazuje chování odpovídající jisté citové
vazbě. Nejen že matku nevítá, ale může se zdát, že jí i stěží rozpoznává.
Nepřitulí se, může být odměřené a apatické. Namísto slz je zde roztržité
odvracení tváře. Vypadá to, že ztratilo o matku zájem. Pokud navíc prožilo
opakovaně připoutání a ztrátu k dalším mateřským postavám (např. sestry
v nemocnici), začne se chovat tak, jakoby mateřská péče pro něj neměla
význam (Bowlby, 2010).
Citové odcizení je dle Bowlbyho (2012) poznatků zvláště typické při opětovném
shledání s matkou a je mnohem méně patrné při shledání s otcem. Doba citového
odcizení od matky vysoce koreluje s délkou odloučení. Je pravděpodobné, že po
opakovaném nebo velmi dlouhém odloučení v průběhu prvních tří let, může být
citové odcizení trvalé. Po kratším odloučení v řádu několika hodin či dnů
ustupuje.

17

Bowlby (2010) upozorňuje, že toto rozpětí je velmi variabilní a je pravděpodobně širší.
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3.4 Ztráta vazebné postavy
Bowlby (2013) se velmi podrobně věnoval problematice separace a ztráty vazebné
postavy, které mají velký význam pro formování citových vazeb. Uvádím zde
stručné shrnutí reakcí na ztrátu u dětí i dospělých v příznivých i nepříznivých
podmínkách.
Bowlby (2013) učinil pozorování, že normální reakce na ztrátu blízké osoby
prochází u dětí i dospělých posloupností několika fází. Tyto fáze nejsou jasně
vymezené a každý jedinec může mezi nimi různě přecházet. Přesto je však možné
vysledovat obecnou posloupnost:
a. fáze otupělosti – trvá v rozmezí několika hodin až týdne a může být
přerušována záchvaty velmi silné tísně nebo hněvu,
b. fáze toužení a hledání ztracené osoby – trvá několik měsíců, někdy i let,
c. fáze chaosu a zoufalství,
d. fáze větší či menší míry nového řádu – přijetí ztráty jako nevratné.
3.4.1 Reakce dětí na ztrátu v příznivých podmínkách
Pokud jsou dle Bowlbyho (2013) plněny tyto nutné podmínky:
1. v době před ztrátou mělo dítě se svými rodiči jistý vztah,
2. dostane pohotové a přesné informace o tom, co se stalo, bude moci klást
nejrůznější otázky, dostane na ně co nejupřímnější odpovědi a zúčastní se
všech vykonávaných pohřebních obřadů,
3. vnímá uklidňující přítomnost přežívajícího rodiče, popřípadě známého
a důvěryhodného náhradníka a dostane se mu ujištění, že tento vztah bude
pokračovat.
Běžné reakce dětí a dospívajících na ztrátu jsou následující:


toužení po zemřelé osobě a připravenost o této touze otevřeně hovořit
kdykoliv, když posluchač projeví zájem,



občas je pozorovatelné, že dítě zemřelého hledá,



může uvádět živý pocit přítomnosti zemřelého člověka,



může být rozzlobené,



může mít pocity viny,



často se obává, že ztratí svého přežívajícího rodiče či náhradního rodiče,
nebo že si smrt přijde i pro ně,
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v důsledku strachu z další ztráty bývá úzkostné a ulpívající, někdy se
tvrdohlavě přidržuje chování, které se bez znalosti kontextu jeví jako
nevysvětlitelné.

3.4.2 Reakce dětí na ztrátu v nepříznivých podmínkách
V případě, že výše uvedené podmínky splněny nejsou, konkrétní reakce na ztrátu
se bude odvíjet od typu i počtu nesplněných podmínek. Oblast patologie, která se
může vyvinout je nesmírně rozsáhlá, proto pro účely této práce shrnuji pouze
Bowlbyho (2013) obecný popis struktury reakcí, které se objevují v klinické
praxi. Poznatky nevycházejí ze statistických šetření, ale z jednotlivých případů
klinické praxe. Jedná se o:


Strach z další ztráty.



Strach, že zemře také.



Naděje na opětovné setkání/touha zemřít.



Přetrvávající obviňování, že někdo způsobil smrt rodiče.



Pocity viny.



Nadměrná aktivita: agresivní a destruktivní záchvaty.



Zesílené nutkavé pečování.



Zesílená nutkavá soběstačnost.



Euforie.



Depersonalizace a derealizace.



Identifikační symptomy – stejné symptomy jako u člověka, který zemřel.



Úrazy.

3.4.3 Narušené varianty zármutku u dospělých
Narušené varianty zármutku mohou mít dle Bowlbyho (2013) různý stupeň
závažnosti, které jsou od zdravého zármutku sotva rozeznatelné, až po varianty
velmi závažné. Ve všech případech se však vychylují dvěma způsoby:


Chronický zármutek – citové reakce na ztrátu neobvykle intenzivní
a dlouhé s převládajícím a přetrvávajícím hněvem a výčitkami proti vlastní
osobě, přičemž žal výrazně chybí. Hlavním synonymem je deprese, která
se často pojí nebo střídá s úzkostí, agorafobie, hypochondrie nebo
alkoholismus. Z hlediska fází normálního truchlení je tento stav možné
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považovat za prodloužené a deformované fáze toužení a hledání, chaosu
a zoufalství.


Dlouhodobá absence vědomého truchlení – jeví se jako pravý opak
chronického zármutku. Život člověka běží převážně jako dřív. Nicméně
může snadno onemocnět řadou duševních či fyziologických neduhů či
náhle a zdánlivě nevysvětlitelně upadnout do deprese. Tyto poruchy
pramenící z normálního zármutku jsou kognitivně i citově odděleny. Tento
stav je možné považovat za patologické prodloužení fáze otupělosti.

Společné rysy obou variant: u obou panuje přesvědčení, že se ztráta dá ještě vrátit
zpět, z čehož plyne nutkání hledat, snadno podléhá hněvu či sebeobviňování,
chybí bol a smutek. Průběh zármutku je v obou případech nedokončený. Mentální
reprezentace sebe sama a okolního světa zůstávají nezměněné a život tak stojí na
falešných základech, nebo upadá do nečekaného chaosu.


Euforie je další, méně častou formou patologického zármutku, která může
být natolik závažná, že představuje až manický záchvat.

Patologicky prožívaný zármutek vede často k mnoha formám tělesných
i duševních onemocnění, které mají vliv na celkový způsob existence jedince.
„U postiženého člověka se více či méně naruší jeho schopnost navazovat a
udržovat milostné vztahy. Často je ovlivněna schopnost postiženého zorganizovat
si zbytek svého života“ (Bowlby, 2013, str. 122).

3.5 Podmínky podporující vznik nejisté – úzkostné citové
vazby
Pokud vazebná postava neposkytuje Jistou základnu, u dítěte se vyvine nejistá
citová

vazba,

projevující

se

zvýšenou

náchylností

ke

strachu.

Dle

Bowlbyho (2012) existuje značná variabilita jedinců v tendenci reagovat na
situace strachem a míra této náchylnosti ke strachu významně souvisí s
přítomností či nepřítomností vazebných postav. V jejich přítomnosti se strach
snižuje a v osamění se strach naopak umocňuje. Jádrem úzkostné vazby je tudíž
obava z nedostupnosti a neochoty vazebných postav, která se navenek projevuje
ulpívajícím chováním. Takovéto chování je mnohdy zvnějšku hodnoceno jako
„nadměrná

závislost“,

„žárlivost“,

„majetnictví“

atd.

Bowlby speciálně

upozorňuje na pojem závislost, který se v literatuře objevuje nejčastěji, např. když
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se dítě upíná k matce, dospívající, který odmítá opustit domov, manžel či
manželka, kteří udržují úzký kontakt s matkou, invalida, který vyžaduje
společnost atd. Z hlediska teorie citové vazby, tvrdí Bowlby, obsahuje toto
označování normy hodnotitele a člověk takto označený jako závislý, pouze
vykazuje vazebné chování častěji a naléhavěji, než hodnotitel považuje za vhodné.
Dlouhodobá tendence vykazovat silné vazebné chování je dle Bowlbyho obvykle
považována za neurotickou. Pro vysvětlení příčin tohoto psychického ladění
Bowlby upozorňuje na to, že ačkoliv mohou hrát roli i jiné kauzální faktory,
nejlépe empiricky doložitelným faktorem je prožitá zkušenost, jež nahlodává
důvěru v dostupnost vazebných postav „seznámíme-li se s člověkem tohoto druhu,
brzy vyjde najevo, že necítí žádnou jistotu, že jeho vazebné postavy budou
dostupné a ochotné reagovat, když to po nich bude chtít, a že přijal strategii
setrvávat v jejich těsné blízkosti, aby si jejich dostupnost co nejvíce zajistil“
(Bowlby, 2012, str. 202).
Po období odloučení, například v případě hospitalizace, je typické dočasné
úzkostné ulpívající chování dítěte. Odloučení má dle Bowlbyho zvláště nepříznivý
důsledek na děti, jejichž rodiče mají sklon k nepřátelskému chování, výhružkám
odloučení používaným jako kázeňský prostředek, případně jejich rodinný život je
nestabilní. Míra trvalosti narušení velmi záleží na stabilitě domova a postojích
rodičů. Z výzkumu Mooreho (in Bowlby, 2012) vyplývá, že děti které se vrátily
z rezidenční péče domů, o které předtím pečovala matka, a nezažily žádné
odloučení, se zotavily dobře. U dětí, které zažily odloučení opakovaně a jejichž
domácí život byl všeobecně neklidný, včetně častých změn pečovatelské osoby
v předškolním věku, se ve věku šesti let objevovalo mnoho typických znaků
nejistoty: nadměrná závislost, úzkost, poruchy spánku a okusování nehtů.
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Pokud jde o hrozby opuštěním či sebevraždou, Bowlby (2012) uvádí, že jde
o velmi významný a podceňovaný faktor pro vznik úzkostné vazby, protože
hrozby tohoto druhu dítě téměř vždy velmi vystraší. Rozděluje tyto výhrůžky do
čtyř subkategorií vycházejících ze dvou forem – výhrůžky opuštěním jako
kázeňský prostředek, nebo v důsledku partnerské neshody:


kázeňské hrozby, že dítě bude odvedeno od rodiče
když nebude hodné odvede si je policista, půjde do polepšovny, do
školy pro zlé děti atd.,



kázeňské hrozby, že odejde rodič od dítěte
když nebude hodné, rodič odejde a dítě opustí,



kázeňská hrozba nemocí či smrtí rodiče
když nebude hodné, rodič onemocní nebo zemře,



impulzivní výhružka opuštěním
obvykle ze strany rodiče ve stavu zoufalství
může být spojená i s vyhrožováním sebevraždou,



hádky rodičů
vyvolávají strach, že jeden nebo druhý rodič odejde.

Bowlby (2012) uvádí výsledky reprezentativní studie Newsona a Newsonové18, ve
které plných 27 % rodičů připustilo, že používají výhrůžky opuštěním, jakožto
kázeňského prostředku.
Co se týče sebevražedných pokusů zahrnujících i demonstrativní pokusy,
Bowlby (2012) uvádí vlastní odhad19, že minimálně jedno z dvaceti dětí
vyrůstajících kolem roku 1973 v Edinburgu prožilo sebevražedný pokus ze strany
rodiče. U většiny z těchto dětí došlo k sebevražednému pokusu dodiče před jejich
desátými narozeninami. Výhrůžky opuštěním či sebevraždou používá větší
procento rodičů z dělnických a nižších středních vrstev, než z vyšších
společenských vrstev. Bowlby se domnívá, že celkové procento dětí, které je
vystaveno buď jen hrozbám, pokusům, či obojímu musí být značné. Z klinické
zkušenosti Bowlby (2012) tvrdí, že takoví lidé budou náchylní nejen k úzkosti
ohledně dostupnosti vazebných postav, ale že tento strach bude přetrvávat dlouho
do dospělosti.
18
19

provedené v Nottinghamu roce 1968
na základě údajů z epidemiologických studií v psychiatrii
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Strach z opuštění v důsledku rodičovských hádek bývá také mnohdy dlouho
maskován tím, že rodiče i dítě ze strachu nebo studu zatajují, co se v rodině
skutečně odehrává. Bowlby (2012) uvádí, že teprve po několika měsících trpělivé
práce je možné získat alespoň přibližný obrázek toho, jak se člěnové rodiny
k sobě navzájem chovají a co si říkají. Teprve poté je možné odvodit, jak je
psychicky narušeno a proč se bojí právě toho, čeho se bojí. Dodává, že „skutečně
si můžeme být jisti, že pokud rodiče vyhrožují opuštěním /.../ účinek každého
skutečného odloučení na dítě bude nejen umocněn, ale bude pravděpodobně
nadále přetrvávat“ (Bowlby, 2012, str. 222).

3.6 Podmínky podporující vznik obranného vyloučení
vazebného chování
Bowlby (2013) vidí pro rozvoj obranného vyloučení vazebného chování (viz kap.
1.5) jako zvlášť významné tyto dvě situace:


Vznik selektivního vyloučení negativních pocitů – dítě je svědkem
některých rysů rodičovského chování, o nichž si rodič velmi nepřeje, aby
vědělo. V terapeutické práci je pak často patrný naprosto příznivý obraz
rodiče, avšak na méně vědomé úrovni je zachycen jako přezíravý,
odmítající či zlý. V případě obranného vyloučení se tyto obrazy
uchovávají odděleně a jakákoliv informace, jež je v rozporu se stávajícím
obrazem, je eliminována.



Vznik deaktivace vazebného chování - vazebné chování je aktivováno s
velkou intenzitou, ale nevyvolá odezvu a není ukončeno. Dítě je ve velké
duševní tísni a energicky protestuje. Pokud takovou situaci zažívá
opakovaně, tíseň se prodlouží. Pokud je navíc absence ukončení provázena
aktivním odmítnutím a pokud je dítě trestáno za své reakce např. pláč,
vyžadování pozornosti, či vzdor, behaviorální systémy řídící vazebné
chování se postupně deaktivují. Dojde k vyloučení senzorického vstupu
všeho druhu, jež by mohl aktivovat vazebné chování a prožívání.
Výsledným stavem je částečné nebo úplné citové odcizení.

K deaktivaci vazebného chování dochází dle Bowlbyho (2013) především
v průběhu raného dětství. Důvodem je, že v této době se vazebné chování aktivuje
velmi snadno, přetrvává s velkou intenzitou, a po dlouhé době, kdy není k
dispozici nikdo, kdo by dítě utěšil, vede k velkému utrpení. Proto je právě malé
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dítě zvláště citlivé k období odloučení a rovněž k odmítnutí včetně hrozby
odmítnutí. Deaktivace vazebného chování se však nevyskytuje pouze u dětí, ale u
všech věkových skupin v případě některých forem patologického zármutku, či
u určitých typů osobností.
Důvodem vzniku selektivního vyloučení negativních pocitů vůči rodičům je dle
Bowlbyho (2013) především nátlak samotných rodičů, aby je dítě vidělo
v příznivém světle a nátlak na to, aby se děti tomuto požadavku podřídily. „Pod
výhružkou, že je nebudou milovat nebo dokonce že je opustí, vedou své dítě
k přesvědčení, že se od něj neočekává, aby si všímalo negativního chování vůči
němu, nebo pokud si toho všimne, aby to považovalo za pouhou spravedlivou
reakci ublíženého rodiče na špatné chování dítěte“ (Bowlby, 2013, str. 70).

3.7 Dezorganizovaná citová vazba
Základní vzorec citové vazby je vždy takzvaně organizován – vykazuje specifické
charakteristiky vazebného chování. Vznik organizované citové vazby, ať jisté či
úzkostné, vyžaduje určitou míru předvídatelnosti chování vazebné postavy.
Vzhledem k tomu, že cílem vazebného chování je zajistit si bezpečí, dítě vyvine
takový vzorec chování, který mu toto bezpečí v rámci možností poskytne.
V případě, že dítě žije v podmínkách, které jsou zcela nepředvídatelné, či přímo
ohrožující, není možné vyvinout žádný vzorec chování, který povede k zajištění
bezpečí. Citová vazba takového dítěte bude s nejvyšší pravděpodobností
dezorganizovaná – nevyjadřující žádný specifický vzorec vazebného chování.
Pojem dezorganizovaná citová vazba byl zaveden Mainovou (1988). Jde
o specifickou kategorii, která vyžaduje zvláštní pozornost. Ve výzkumu je
využívána jako kategorie doplňková, označující více či méně narušený vzorec
citové vazby. Pokud je osoba klasifikována tímto typem vazby, vždy je
hodnocena i nejvhodnějším základním typem citové vazby.
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3.8 Model rizikových faktorů vývoje zahrnující vazebnou
nejistotu
Dekleyenová a Greenberg (2008) sestavili na základě principů vývojové
psychopatologie model vymezující časný nástup poruch chování, který zahrnuje
citovou vazbu jako jeden z kritických faktorů.
Čtyři hlavní kategorie rizik, pro které podle autorů existuje značné množství
důkazů, jsou následující:
1. charakteristiky dítěte
2. kvalita raných vazebných vztahů
3. rodičovské řízení/socializační strategie
4. ekologie rodiny20

Nejistá citová vazba

Vysoce
rizikové
prostředí
rodiny

Neefektivní
rodičovství

Atypické charakteristiky
dítěte

Schéma 1: Rizikové faktory v etiologii dětské maladaptace. Jednotlivé průniky
znázorňují oblasti propojení 2,3 či všech 4 rizikových faktorů. Popisky kruhů
vyjadřují extrémně vysoký stupeň rizika v dané kategorii (Dekleyen & Greenberg,
2008, str. 640).

Tento model rizikových faktorů má dle jeho autorů obecnou platnost, neboť třídy
rizikových faktorů, které obsahuje, přispívají i k rozvoji raných psychických
poruch (úzkostné poruchy, dětská deprese a somatizace). Různé aspekty těchto
obecných rizikových faktorů však mohou predikovat různé poruchy a jejich
dopady jsou individuální. Přesto autoři tohoto modelu sestavili schéma, ve kterém
20

Pojem ekologie rodiny vychází ze systémového přístupu, soustředí se na vývoj jednotlivých
členů rodiny i na dynamiku rodinných vztahů a začlenění rodiny do širšího kontextu. Bere v úvahu
rodinné zdroje sil a zvládání, čímž je blízko teorii rodinné resilience. Mezi základní pojmy
ekologie rodiny patří rodina, potřeby, hodnoty, cíle, zdroje, zvládání, rozhodování, komunikace,
vývoj, kvalita života a kvalita prostředí. Z hlediska ekologie rodiny je nejvýraznějším exogenním
vlivem především model chování matky. Jeden ze základních předpokladů ekologie rodiny je, že
kvalita života lidí a kvalita prostředí jsou provázané (Sobotková, 2006).
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na konkrétním přikladu ilustrují, že dítě nemusí být ovlivněno žádným z těchto
rizikových faktorů, pouze jedním, nebo několika. Kruh každého ze čtyř
rizikových faktorů označuje vysoce rizikový stav (atypický temperament, nejistou
citovou vazbu, neefektivní rodičovství, vysoce rizikové rodinné prostředí).
V překrývajících se oblastech diagramu signifikantně stoupá pravděpodobnost
psychopatologie v dětství. Posouzení rizika v každém ze čtyř domén je
kvalitativní i kvantitativní. Ačkoliv je model znázorněn jako statický, autoři
předpokládají, že rizikové faktory a maladaptace jsou transakční a signifikantní
variace se mohou vyskytovat v rizikovém statusu napříč časem např. rodinné
strádání jako důsledek traumatu (Dekleyen & Greenberg, 2008).
Dekleyenová a Greengerg (2008) definovali i protektivní faktory, které naopak
snižují pravděpodobnost následků v rizikových podmínkách. Jde o:


individuální charakteristiky dítěte například temperament či inteligence,



kvalita vztahů dítěte např. jistá citová vazba k rodičům, zdravé vztahy
s vrstevníky,



ekologické faktory např. kvalita škol, bezpečnost místa kde žijí, právní
předpisy, které chrání, či podporují děti a rodiny.

Protektivní faktory interagují s rizikovými faktory následujícími způsoby:


mohou přímo snížit dysfunkci,



mohou interagovat s rizikovými faktory, a tím utlumit jejich účinek,



mohou narušit řetězec vlivů, který vede k rozvoji poruchy,



mohou ochránit při vzniku rizikového faktoru,



mohou bránit vzniku rizikového faktoru.
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4 Citová vazba dospělých v kontextu životních situací
Jak z předchozího textu, zejména z kapitol zabývajících se interakcí vazebných
dyád vyplývá, tak styl citové vazby, čili způsob jak prožíváme citové pouto
v blízkých vztazích, zformovaný v dětství, má v pozdějším věku tendenci
setrvávat. Z tohoto předpokladu je možné odvodit, že situace nebude jiná ani
v případě vlastního rodičovství. Protože se interakcím rodičů s dětmi věnuji
v předchozích kapitolách, dovoluji si toto téma shrnout následujícím citátem
„Většina, možná všichni rodiče, kteří očekávají, že o ně budou jejich děti pečovat,
mají sami zkušenost s velmi neadekvátní péčí od vlastních rodičů. Bohužel, až
příliš často sami vytvoří velké psychologické problémy svým dětem. Obrácený
vztah rodič-dítě tohoto druhu bývá např. v pozadí odmítnutí školy (školní fobie) a
agorafobie, pravděpodobně i deprese“ (Bowlby, 2008, str. 18).

4.1 Interpersonální problémy napříč vazebnými styly
Tvůrci čtyřkategoriálního modelu citové vazby (Bartholomew & Horowitz, 1991)
se ve své další studii zaměřili na zkoumání interpersonálních problémů ve vztahu
k jednotlivým stylům citové vazby. Styl citové vazby respondentů byl určen
srovnáním dvou rozhovorů zaměřených na citovou vazbu v rodině a v přátelských
vztazích s výše popsanými prototypy stylů citové vazby (Relationship
Questionnaire).21

Následně

respondenti

vyplnili

sebeposuzující

dotazník

interpersonálních problémů (Inventory of Interpersonal Problems)22.
U respondentů s jistou citovou vazbou nebyly nalezeny žádné typické
interpersonální

problémy,

průměry

interpersonálních

problémů

na

standardizovaných škálách byly konzistentně blízké nule. Nalezena byla pouze
mírná pozitivní korelace na škále expresivity „chci, aby si mě ostatní všimli“
a mírná negativní korelace na škále introvertovanosti „před druhými lidmi se
cítím trapně“.

21

Vzorek sestával z 57 % jistých, 18 % odmítavých, 10 % zapletených a 15 % strachuplných
respondentů
22
Výsledkem je kruhový graf rozdělený do oktantů, složený ze 4 bipolárních stupnic zasazených
do dvoudimenzionálního interpersonálního prostoru – vřelost a dominance. Jednotlivé oktanty
postupují po kruhu v tomto pořadí: Autokracie „snažím se druhé řídit“, Kompetitivnost „s druhými
bojuji“, Chlad „udržuji druhé v distanci“ Introvertovanost „před druhými lidmi se cítím trapně“
Neprůbojnost (subassertive) „je pro mě těžké být vůči jinému člověku asertivní“ Zneužitelnost
(exploitable) „nechávám druhé lidi, aby mě příliš využívali“ Pečovatelství „potřeby druhých
dávám před své vlastní“, Expresivita „chci, aby si mě druzí všimli“.
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Skupina respondentů s odmítavou citovou vazbou vykazovala nejvyšší průměry
na škálách odrážejících nadměrný chlad. Korelační analýza ukázala pozitivní
korelaci se škálami chladu „udržuji druhé v distanci“ a kompetitivnosti
„s druhými bojuji“ a negativní korelaci se škálou zneužitelnosti „(NE)nechávám
druhé lidi, aby mě příliš využívali“, pečovatelství „potřeby druhých (NE)dávám
před své vlastní“ a expresivity „(NE)chci, aby si mě druzí všimli“.
Respondenti se zapletenou citovou vazbou vykazovali zvýšené průměry
v kvadrantu vřelost–dominance, přičemž nejsilnější byla asociace s příliš vysokou
expresivitou „chci, aby si mě ostatní všimli“. Pozitivní korelace byla taktéž
identifikována se škálou pečovatelství „potřeby druhých dávám před své vlastní“
a autokracie „snažím se druhé řídit“. Zapletená citová vazba negativně korelovala
s chladem „(NE)udržuji druhé v distanci“, introvertovaností „před druhými lidmi
se (NE)cítím trapně“ a neprůbojností „(NENÍ) pro mě těžké být vůči jinému
člověku asertivní“.
Skupina respondentů s ustrašeným stylem citové vazby vykazovala zvýšené
průměry na škálách lokalizovaných do pasivních oktantů; nejvyšší průměr
vykazovala škála introvertovanosti „před druhými lidmi se cítím trapně“.
Korelační analýza taktéž indikovala pozitivní asociaci s introvertovaností, dále
neprůbojností „je pro mě těžké být vůči jinému člověku asertivní“ a tendenci být
zneužíván “nechávám druhé lidi, aby mě příliš využívali“. Negativně byla
ustrašená citová vazba korelována s pečovatelstvím „potřeby druhých (NE)dávám
před své vlastní“, expresivitou „(NE)chci, aby si mě druzí všimli“, autokracií
„(NE)snažím se druhé řídit“ a kompetitivností „s druhými (NE)bojuji“.
Z hlediska celkového distresu vykazovaly signifikantně vyšší míru skupiny
zapletených a ustrašených respondentů, než druhé dvě skupiny.
Předložená zjištění poukazují dle autorů studie mimo jiné na limitaci v pojímání
intimity pouze v dimenzi přílišné závislosti nebo vyhýbání se intimitě a poukazují
na nezbytnost zapojení i druhé dimenze – mentálního modelu self. Vysvětlení
podávají na srovnání různých dvojic nejistých stylů citové vazby.
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Dvě skupiny respondentů (zapletený a ustrašený) s negativním mentálním
modelem sebe sama (já jako nehodný lásky a péče) uvedly shodné
odpovědi v oblasti osobní nejistoty, ale lišily se v ochotě být důvěrný
a spoléhat na druhé (rozdílný mentální model druhých). Tyto dvě skupiny
respondentů (s negativním mentálním modelem sebe) vykazovaly
i protikladné vzorce interpersonálních problémů: zatímco problémy
zapletených respondentů byly soustředěny do oblasti dominance a vřelosti,
problémy ustrašených do oblasti pasivity a citového chladu.



Podobně, dvě skupiny respondentů (ustrašený a odmítavý) definované
jako vyhýbavé blízkým vztahům, manifestují shodné potíže v přibližování
se k druhým a spoléhání na ně, ale signifikantně se odlišují
v internalizovaném náhledu na vlastní sebehodnotu (odlišný mentální
model self). Pouze ustrašený styl citové vazby byl konzistentně spojen se
sociální nejistotou a nedostatkem průbojnosti. Běžný předpoklad, že lidé,
kteří udržují sociální distanci, jsou motivováni strachem z intimity, se na
základě těchto poznatků jeví jako přílišné zjednodušení. Vyhýbání se
intimitě však v obou případech jedincům zabraňuje v možnosti navázání
blízkých vztahů, které by jim mohly pomoci obnovit jejich mentální model
druhých.

4.2 Aplikace teorie citové vazby v psychoterapii
Teorie citové vazby inspirovala terapeutické pracovníky ke snaze využít její
poznatky v praxi při “léčbě” sociálních a vztahových problémů mezi rodiči
a dětmi i mezi partnery. Výše zmíněná terapeutická metoda Kruh jistoty23
(Marvin, Cooper, Hoffman, & Powell, 2002) byla vyvinuta pro korekci
negativního prožívání vazebného chování dětí u vysoce rizikových matek.
V předběžné analýze vzorku 75 dyád, které prošly tímto terapeutickým
programem, autoři uvádějí signifikantní posun u dětí z dezorganizované vazby na
organizovanou (z 55 % na 20 %) a vzestup počtu dětí klasifikovaných jako jistých
(z 32 % na 40 %). Současně i výrazné snížení klasifikace pečovatelů jako
dezorganizovaných (z 60 % na 15 %).

23

viz kap. Interakční vzorce vazebných dyád, str 26
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4.2.1 Terapeut jako Jistá základna a vazebné styly dospělých klientů
v psychoterapii
Farber a Metzgerová (2010) ve svém textu Terapeut jako Jistá základna popsali
rozdílný způsob prožívání psychoterapie u dospělých klientů s rozdílným stylem
citové vazby. Zabývají se tím, jak styl citové vazby klienta ovlivňuje jejich
schopnost nalézt Jistou základnu, která je nezbytná pro další pokroky,
v terapeutovi. Primárně se zaměřují na vazebně nejisté klienty, ale pro úplnost
uvádějí i rozdíl vůči jistým klientům. Protože toto téma považuji za velmi
zajímavé a svým způsobem shrnující celou teorii citové vazby, popíši jednotlivé
typy klientů podrobně.
Terapeut je dle Farbera a Metzgerové (2010), identicky s metodou Kruh jistoty
(Marvin, Cooper, Hoffman, & Powell, 2002), klientem využíván jednak jako Jistá
základna pro exploraci (v případě psychoterapie se jedná o exploraci sebe sama),
a jednak jako Bezpečný přístav, ke kterému se klient s důvěrou obrací pro útěchu
a uklidnění. Nepoužívají však pojem Bezpečný přístav, ale hovoří o první
(zajištění pocitu bezpečí) a druhé (poskytnutí základny pro exploraci) funkci
terapeuta jako Jisté základny. V této kapitole dále budu používat jejich
terminologii.
4.2.1.1 Zapletený klient
Klienti, kteří manifestují zapletený styl citové vazby, trpí vysokou vazebnou
úzkostí. Ve vztahu k terapeutovi jsou částečně schopni využívat jeho první funkci
(zajištění pocitu bezpečí), ale větší potíže mají s jeho druhou funkcí (poskytnutí
jisté základny pro exploraci). Psychologické charakteristiky zapletených jedinců
zjištěné ve výzkumech mohou přímo navést k pochopení způsobu, jak tento klient
využívá terapeuta coby Jistou základnu. Například Bartholomewová a Horowitz
(1991) zjistili, že zapletení jedinci oproti ostatním skórovali vysoko na stupnicích
sebeodhalení, vyjadřování emocí, frekvence pláče, pláče za přítomnosti druhých
lidí, spoléhání na druhé, a využívání druhých jako jisté základny. Současně
skórovali nízko na stupnicích koherence (když o svém vztahu hovořili)
a sebedůvěry. Shodný portrét se ukazuje i ve výzkumu Shavera s Mikulincerem
(2007), kteří zjistili, že ačkoliv zapletení jedinci jsou náchylní k sebeodhalování,
mají tendenci být otevření bez rozdílu i k lidem, kteří na intimní interakci nejsou
připravení a zároveň nereagovat na sebeodhalení svých partnerů.
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Celkově vzato tato zjištění podporují názor, že zapletení jedinci mohou
přistupovat k terapeutovi velmi otevřeně a s důvěrou a bez problémů vyjadřovat
své emoce. Co ale může terapeutický proces komplikovat, jsou způsoby chování,
kterým toto své naladění projevují. Tyto způsoby chování mohou ve výsledku
zapleteným klientům zabránit využití terapeuta i pro širší účel než útěchu, kterým
je explorace.
Jinými slovy, ačkoliv mohou zapletení klienti terapeutický vztah vnímat jako
bezpečný pro sebeodhalování – nechat terapeuta poznat jejich nejhlubší pocity –
nemusejí být schopní akceptovat opakované ujišťování, podporu, nebo výzvy
k prozkoumání nových možností vlastní existence a vztahování se k druhým, které
terapeut nabízí. Současně tito klienti nemusejí reagovat na propojování
a souvislosti, které terapeut nabízí mezi jednotlivými aspekty jejich zkušenosti.
Další komplikace, která zapletenému klientovi interferuje s možností činit
efektivní explanační práci, spočívá v jeho extenzivním zaměření na terapeuta
a jeho další klienty. Základna je tudíž pro zapletené klienty jistá pouze částečně,
charakterizovatelná tímto výrokem: „Věřím ti dost na to, abych na tebe vysypal
svoje záležitosti, ale ne natolik, abych přijímal jakoukoliv úvahu, kterou mi
nabízíš.“
Toto povědomí může pomoci terapeutovi, který by v situaci sebeodhalení těchto
klientů mohl předpokládat, že má katarzní efekt – jeden ze základních benefitů
sebeodhalení. U zapleteného klienta může trvat ještě dlouhou dobu, než začne
terapeutovi věřit do té míry, aby ho byl schopen využít jako dostatečně Jistou
základnu nejen pro zkoumání existujících myšlenek, ale i možností nového
náhledu na své zkušenosti, který může v konečném důsledku vést ke změně.
Mezi

zapletenými

klienty

může

docházet

i

k

nerovnoměrné

kvalitě

sebeodhalování v průběhu času. Působí, jakoby terapeutovi říkali „naposledy,
když jsme se setkali, jsi tu pro mě byl [empaticky], ale nejsem plně přesvědčen, že
tady pro mě budeš nyní stejně.“ Jinými slovy, sebeodhalení zapletených klientů
nemá tendenci vést lineárně do větší hloubky, s důvěrou, která vytváří další
důvěru. Zapletení klienti reagují na terapeuta spíše způsobem, který odráží jejich
očekávání, že bude reagovat nekonzistentně.
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4.2.1.2 Ustrašení klienti
Jedinci s ustrašeným stylem citové vazby mají naopak tendenci se blízkému
spojení s druhými vyhýbat ze strachu z odmítnutí; bylo zjištěno, že skórují
signifikantně níže než zapletení jedinci na škálách sebeodhalení, intimity,
spoléhání na druhé a používání druhých jako jisté základny (Bartholomew &
Horowitz, 1991). Farber a Metzgerová (2010) zmiňují, že citová vazba
charakterizovaná terapeutem jako „mající strach z odmítnutí“ a „odtažitá“
negativně korelovala s explorací během sezení. Potíže na začátku terapie, které
jsou u ustrašených klientů obvyklé, lze podle nich připsat vyššímu požadavku na
stupeň sebeodhalení, než ve kterém se cítí dobře. Výzkum interpersonálně
orientované terapie na vzorku žen s rekurentní depresí (Cyranowski, a další, 2002)
ukázal, že z těch žen, které na terapii benefitovaly, potřebovaly nejdelší dobu
právě ženy vysoce ustrašené.
Farber a Metzgerová (2010) se domnívají, že těmto klientům, kteří vidí sama sebe
jako nemilované, druhé jako nedůvěryhodné a současně cítí vysoký diskomfort při
sociálních interakcích, trvá déle rozvinout důvěru v psychoterapeutickém vztahu.
Výzkumy stejně jako klinický cit dle nich naznačují, že ustrašení klienti bojují jak
s akceptací terapeutické situace jako bezpečného místa, tak s využitím terapeuta
jako jisté základny pro exploraci i sebeodhalení.
4.2.1.3 Odmítaví klienti
Ačkoliv se odmítaví klienti stejně jako ustrašení vyhýbají blízkým vztahům
a nedůvěřují druhým, významně se liší tím, že s nimi nesdílí pocity bezcennosti
a sociální nejistoty. Tento rozdíl má významný dopad na způsob využívání
terapeuta jako Jisté základny. Odmítaví jedinci jsou podle Farbera a Metzgerové
(2010) v první řadě často neochotní na terapii jít, z důvodu charakteristické
nechuti požádat druhé o emocionální podporu. Pokud se do léčby dostanou
(obvykle na žádost druhých), častěji než zapletení či ustrašení klienti využívají
Jistou základnu terapeuta k diskutování a zkoumání problémů druhých, než svých
vlastních. Mohou využívat terapii jako způsob, jak dokázat sama sobě, že jsou OK
– potvrdit si přesvědčení že „je to svět, který se pokazil, ne já“.
Odmítavý klient, přesvědčený o konzistentní neresponsibilitě vazebných postav,
podle Farbera a Metzgerové (2010) opakovaně vysílá terapeutovi tuto zprávu: “Ve
skutečnosti tě nepotřebuju; nejsi v mém životě důležitý; můžeš být kdokoliv.
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Nechci tě použít pro práci na sobě, ale mohu tě využívat pro kritizování druhých
v mém životě, což je daleko méně nebezpečné.” Pokud odmítavý klient o sobě
hovoří, jeho sebeodhalení bývá spíše intelektualizované než nabité emocemi.
Může také znít jako stěžování si nebo působit povrchně, v důsledku
charakteristického vyhýbání se reálným pocitům a souvislostem. Mohou se
odkrývat více do šířky než do hloubky, zaplňovat čas popisem vlastních úspěchů,
každodenních aktivit, nebo (jak bylo napsáno výše) chyb druhých; vzácně dochází
k exploraci vlastní dynamiky či možností vlastních chyb nebo vlastního
významného vlivu na problematickou interakci. Terapeut pociťuje obranu proti
tomu, aby se dozvěděl kým klient doopravdy je, a často se cítí ve vztahu s tímto
klientem emocionálně vzdálený. Tato tvrzení jsou v souladu s výsledky výzkumu
Bartholomewové a Horowitze (1991), kteří zjistili, že tito jedinci skórují nízko na
škálách vyjadřování emocí i vřelosti, a nízko na všech škálách odrážejících
blízkost v osobním vztahu (sebeodhalení, důvěrnost, schopnost spoléhat na druhé
a používání druhých jako Jisté základny). Farber a Metzgerová (2010) dodávají,
že je možné očekávat, že odmítaví jedinci budou taktéž méně responsivní
k sebeodhalení terapeuta, než klienti s jinými styly citové vazby.
4.2.1.4 Jistá základna v terapii nejistě připoutaných klientů
Ačkoliv se zapletení, ustrašení a odmítaví klienti zřetelně odlišují jak v používání
Jisté základny, tak ve způsobu odolávání přijetí toho, co jim terapeut nabízí, nikdo
z nich nevěří ve spolehlivou odezvu vazebné postavy. Terapeutická práce s těmito
jedinci tudíž zahrnuje posunutí terapeutické situace do místa, ve kterém bude
terapeutovo (alternativní, jiné) paradigma lépe slyšet.
Podle Farbera a Metzgerové (2010) je výhodnější nepojímat základnu vztahu
pouze dichotomicky kategoriemi „jistý“ a „nejistý“, ale spíše ji pojímat jako
kontinuum se stupni pocitu jistoty jako ukazateli terapeutického procesu. Je
možné, že v terapii, zejména u nejistě připoutaných klientů, je Jistá základna
něčím slabě drženým – zažívaným jako dostatečně dobrá základna pro tuto chvíli,
která odolává, nebo se postupně buduje směrem ke stále větší jistotě. Jedním
z důležitých procesů probíhajících u nejistě připoutaného klienta může být
testování terapeuta – probíhajícího soustavně a často bez vědomého záměru –
k zjištění stupně, ve kterém je možné ho jako Jistou základnu využít. Nejistě
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připoutaní jedinci opakovaně ustanovují znovu své vlastní vazebné paradigma se
svým terapeutem a zkouší dokázat, že terapeut ve skutečnosti není dostupný.
Tím že je terapeut neustále testován, toto téma stále „visí ve vzduchu“. Terapeut
může klientovi jemně poukazovat na jeho odpor vnímat ho nově jako
důvěryhodného, i na jeho udržování tohoto postoje. Ustrašené osobě může podle
Farbera a Metzgerové (2010) nabídnout například tuto myšlenku: „Ačkoliv se ti
zkouším sdělit, že tě respektuji a pečuji o tebe, připadá mi, jako bys slyšel má
slova v první řadě jako kritická a odmítavá.“ Odmítavé osobě může říci například
toto: „Cítím se tu jako bych byl nikým; mezi námi chybí něco citového. Zajímalo
by mě, jestli mezi sezeními přemýšlíte o tom, o čem jsme hovořili, či o povaze
našeho vztahu.“
4.2.1.5 Jistí klienti
Práce s jistě připoutanými klienty je podle Farbera a Metzgerové (2010) zásadně
odlišná od terapie nejistě připoutaných jedinců. Jistí jedinci jsou predisponovaní
použít terapeuta jako Jistou základnu a to i pro „ladění“ samotného vazebného
paradigmatu, které je v jejich případě ustanovené a ceněné. Farber a Metzgerová
citují práci Satterfielda a Lyddona, kteří tuto hypotézu potvrdili z hlediska
pracovní aliance24 v oblasti psychologického poradenství. Zjistili, že jistě
připoutaní klienti – kteří nahlíží sami sebe jako hodné lásky a podpory a věří, že
druzí jsou celkově důvěryhodní, dostupní a responzivní – snáze vytvořili pouto
a domluvili smysluplné cíle s jejich poradci. Shodně, Mallinckrodt et al. (in
Farber & Metzger, 2010) zjistil, že jistě připoutaní klienti mají tendenci rozvíjet
pozitivní pracovní aliance a vnímat své terapeuty jako emocionálně responsivní
a akceptující. „Vskutku, práce s klientem, jehož bazální orientace vede skrz
důvěru a používání terapeuta k exploraci sebe sama, je velmi odlišná od práce na
transformaci hluboce zakořeněného a nejistého vazebného paradigmatu“ (Farber
& Metzger, 2010, str. 61).

24

Pojem pracovní aliance Koncipoval Bordin (1979) jako specifickou formu terapeutického
vztahu. Skládá se ze tří složek: 1. Úkoly – dohoda mezi klientem a terapeutem na způsobu
dosažení jeho cílů. 2. Cíle – v co klient věří, že terapií získá. Cíle vycházejí z potíží, které klient
terapeutovi prezentoval. 3. Pouto – vycházející z víry a důvěry, že terapeutické úkoly povedou
klienta blíže k jeho cílům.
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Jak Farber a Metzgerová upozorňují, bylo by chybou se domnívat, že jistí jedinci
nepředkládají problémy či dilemata. Jejich způsob zacházení s problémy je však
jiný, vzhledem k tomu, že jsou schopni svého terapeuta využívat jako Jistou
základnu pro exploraci, jsou schopni sebeodhalení včetně intimních myšlenek
a pocitů (zahrnujících i ty, které se vztahují k terapeutovi) a uvědomují si, že
jejich vlastní vztahové vzorce ovlivňují jak jejich osobní zkušenost, tak i druhé
lidi v životě. Toto uvědomění používaní nedefensivně ve službě růstu. Jistě
připoutaní jedinci vykazují vyšší stupeň sebeodhalení, než jedinci s nejistými typy
citové vazby. Jsou také schopnější regulovat míru svého sebeodhalení v souladu
s kontextem osoby, situace i funkcí tohoto odhalení.
Farber a Metzgerová vyslovují víru, že právě tyto dynamiky rozšiřují
terapeutickou situaci jistých klientů oproti klientům nejistým: „Jistí klienti se cítí
dobře, když se otevřou svému terapeutovi a jsou schopni přesněji než klienti
s jinými styly citové vazby odhadnout komu, kdy a do jaké míry je sebeodhalení
nejvhodnější“(Farber & Metzger, 2010, str. 62).
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5 Prevalence v populaci a statistické souvislosti citové
vazby
Závěrem teoretické části své práce uvedu statistické údaje, které se v různých
souvislostech dotýkají fenoménu citové vazby.
Hazanová a Shaver (1987) se odkazují na reprezentativní studii vzorců rané citové
vazby s tímto rozložením: 62 % jistých, 23 % vyhýbavých a 15 % úzkostných
ambivalentních dětí.
Studie provedená na reprezentativním vzorku25 dospělé americké populace
(Mickelson, Kessler, & Shaver, 1997), ve které výzkumníci mapovali citovou
vazbu dospělých v souvislosti s mnoha dalšími proměnnými, dospěla
k následujícím výsledkům: 59 % jistých, 25 % vyhýbavých, a 11 % úzkostných
dospělých. Studie potvrdila signifikantní vliv nepříznivé interpersonální situace v
dětství na nejistou citovou vazbu v dospělosti. Také potvrdila signifikantní vliv
různých druhů psychopatologie a osobnostních rysů na druh citové vazby. Protože
se jedná o výjimečnou studii svým rozsahem, předkládám dále její výsledky
podrobněji.
SOCIODEMOGRAFICKÉ SOUVISLOSTI


Respondenti klasifikovaní jako jistí byli častěji než ostatní: ženy, starší,
v manželství, běloši, lépe vzdělaní, a lépe finančně zajištění.



Respondenti klasifikovaní jako vyhýbaví byli častěji než ostatní: muži, ve
věkovém rozmezí 25–44 let, v manželství či dříve v manželství (oproti
nikdy v manželství), černoši nebo „ostatní“.



Respondenti klasifikovaní jako úzkostní byli častěji než ostatní: mladí,
v minulosti v manželství, černoši či hispánci, méně vzdělaní, s horším
finančním zázemím.

Nebyla nalezena žádná souvislost mezi stylem citové vazby a regionu či
urbanicitě.

25

vzorek 8098 respondentů ve věku 15–54 let
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NEPŘÍZNIVÉ PODMÍNKY V DĚTSTVÍ


V oblasti SEPARACE/ZTRÁTA: v případě rozvodu rodičů byla
nalezena signifikantní negativní závislost k jisté citové vazbě a pozitivní
závislost k nejisté citové vazbě, přičemž více k úzkostné, než k vyhýbavé.



V oblasti INTERPERSONÁLNÍ TRAUMATIZACE byla nalezena
negativní závislost jisté citové vazby k ohrožování zbraní, fyzickému
týrání a zanedbávání. U nejisté citové vazby byla prokázána pozitivní
závislost na všech měřených subkategoriích, nicméně nebyla nalezena
diference mezi dvěma typy nejisté vazby.



V oblasti VZTAHU RODIČŮ, byla v případě špatné kvality manželství
i fyzického násilní mezi rodiči identifikována negativní závislost s jistou
citovou vazbou a pozitivní závislost s nejistou citovou vazbou. Nebyl
prokázán rozdíl mezi dvěma typy nejisté citové vazby.



V oblasti PSYCHOPATOLOGIE RODIČŮ byla s jistou citovou
vazbou asociována pouze negativní závislost s antisociálním chováním
matky a otce. V případě nejisté vazby byla však prokázána pouze pozitivní
závislost s antisociálním chováním matky (nikoliv i otce). V případě
depresí a úzkosti byla nalezena signifikantní souvislost s nejistou vazbou v
případě matky i otce. Jedinci, jejichž matka nebo otec trpí úzkostí či
depresí, budou tudíž s větší pravděpodobností úzkostní či vyhýbaví, než ti,
jejichž rodiče těmito poruchami netrpí. V případě deprese matky byl navíc
nalezen rozdíl mezi úzkostnou a vyhýbavou vazbou. Deprese matky měla
silnější asociaci s vyhýbavou než s úzkostnou citovou vazbou. Co se týče
látkové závislosti, byla v případě otce i matky nalezena pozitivní asociace
s vyhýbavou (ale nikoliv s úzkostnou) vazbou. Sebevražedné chování otce
bylo spojeno pozitivně s oběma typy nejisté citové vazby, ale
sebevražedné chování matky pouze s úzkostnou vazbou.



V oblasti NESOCIÁLNÍCH TRAUMATICKÝCH UDÁLOSTÍ
bylo prokázáno, že život ohrožující události jsou pozitivně asociovány s
úzkostnou vazbou v dospělosti. Zážitek přírodní katastrofy je mírně
pozitivně spojen s vyhýbavostí. Relativní finanční tíseň byla pozitivně
spojena s nejistou vazbou obou typů. Úroveň vzdělání živitele rodiny
negativně korelovala s úzkostnou vazbou – zvýšení vzdělání rodiče mělo
za následek snížení vazebné úzkosti.
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Regresní analýzou byly identifikovány dva signifikantní rozdíly mezi vlivem otce
a matky na citovou vazbu:
a. Antisociální chování matky je silněji pozitivně vázáno s vyhýbavou
citovou vazbou než antisociální chování otce.
b. Dlouhá absence matky je silněji negativně vázána s jistou vazbou než
dlouhá absence otce.
CITOVÉ POUTO RODIČŮ
Citové pouto rodičů bylo měřeno z hlediska tří dimenzí vztahu rodič-dítě:


VŘELOST obou rodičů byla významným prediktorem všech tří
vazebných stylů, přičemž byla pozitivně asociována s vazebnou jistotou a
negativně s vazebnou nejistotou. Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly
mezi vyhýbavou a úzkostnou vazbou, nebyly nalezeny rozdíly ani mezi
vřelostí otce a matky ve vztahu k jednotlivým typům citové vazby.



Zajímavý výsledek byl objeven v případě rodičovské hyperprotektivity.
HYPERPROTEKTIVITA otce byla pozitivně asociována s jistou
vazbou, zatímco hyperprotektivita matky s vyhýbavou. Otcovská a
mateřská hyperprotektivita byla tudíž rozdílně spojená s vyhýbavostí –
mateřská pozitivně, zatímco otcovská negativně. Co se týče úzkostné
vazby, byla spojena pouze s mateřskou hyperprotektivitou a to tak, že čím
více jedinec cítil, že je matka hyperprotektivní, tím silněji vykazoval
úzkostnou citovou vazbu. Rozdíl mezi typem nejisté citové vazby byl však
identifikován pouze v případě hyperprotektivity otce, která byla spojena
negativně s vyhýbavou, ale pozitivně s úzkostnou citovou vazbou.
Rozdíly mezi matkou a otcem byly v oblasti hyperprotektivity
identifikovány u všech tří typů citové vazby. S jistou citovou vazbou je
otcovská hyperprotektivita spojená silněji než mateřská, u vyhýbavé citové
vazby se asociace mezi otcem a matkou neliší svou silou ale směrem (viz
výše). Na úzkostnou citovou vazbu měla mateřská hyperprotektivita
silnější vliv než otcovská.



KONZISTENCE matky i otce nerozlišovala mezi úzkostnou a
vyhýbavou vazbou, konzistence otce nebyla asociována s žádným typem
citové vazby. Signifikantní souvislost byla identifikována pouze u míry
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rozdílu v konzistenci matky a otce s úzkostnou vazbou. S úzkostnou
vazbou konzistence matky korelovala (nesignifikantně) pozitivně a
konzistence otce negativně.
PSYCHOPATOLOGIE
Ve studii bylo srovnáváno mnoho psychiatrických diagnóz dle DSM-III-R
(jednotlivé poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislosti na psychoaktivních
látkách a další diagnózy jako např. schizofrenie či antisociální porucha osobnosti).
Vyjma abúzu alkoholu, abúzu drog a schizofrenie byly všechny srovnávané
psychiatrické poruchy negativně asociovány s jistou a pozitivně s nejistou citovou
vazbou. V případě schizofrenie nebyla identifikována žádná signifikantní asociace
s jistou vazbou. Jediné psychiatrické poruchy, u kterých byl zjištěn rozdíl mezi
úzkostnou a vyhýbavou vazbou, byl abúzus alkoholu a drogová závislost. Obě
byly silněji spojeny s vyhýbavou, než s úzkostnou citovou vazbou.
OSOBNOSTNÍ RYSY
Citová vazba dospělých byla korelována i s následujícími vlastnostmi osobnosti:
sebeúcta, locus of control,26 neuroticismus, extroverse, otevřenost vůči zkušenosti
a religiosita rozdělená na obecnou religiositu a křesťanský fundamentalismus.


Obecná RELIGIOSITA byla pouze pozitivně asociována s jistou
citovou vazbou.

Ostatní měřené osobnostní rysy se ukázaly být signifikantními prediktory
všech tří typů citové vazby.


SEBEÚCTA,

INTERNÍ

LOCUS

OF

CONTROL,

EXTROVERZE A OTEVŘENOST vůči zkušenosti vykazovaly
stejný vztahový vzorec – všechny tyto rysy byly pozitivně asociovány s
jistou citovou vazbou a negativně s oběma nejistými typy citových vazeb.


Opačný vzorec vykazoval EXTERNÍ LOCUS OF CONTROL A
NEUROTICISMUS – negativní asociaci s jistou citovou vazbou a
pozitivní asociaci s oběma nejistými styly citové vazby.

26

locus of control (loc) je rozdělen na: interní loc – vnitřní řízení, spoléhání se na sebe; externí loc
– vnější řízení, spoléhání se na náhodu
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KŘESŤANSKÝ FUNDAMENTALISMUS byl spojen se všemi třemi
styly citové vazby.

Co se týče diference mezi dvěma nejistými typy citové vazby, pak sebeúcta a
interní locus of control byly silněji asociovány s vyhýbavou citovou vazbou a
externí locus of control, extroverze a křesťanský fundamentalismus byly silněji
asociovány s úzkostnou citovou vazbou.
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II.

VÝZKUMNÁ ČÁST
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6 Výzkumný záměr
To, jestli je dítě nebo dospělý ve stavu jistoty nebo úzkosti nebo
tísně, je do velké míry určeno dosažitelností a ochotou jeho hlavní
vazebné postavy. (Bowlby, 2012, str. 37)

S ženami, které jsem se rozhodla zahrnout do své výzkumné studie, dlouhodobě
pracuji jako socioterapeut. Nejedná se tedy o anonymní vzorek respondentek, ale
o ženy, které mají ke mně důvěrný vztah. Jedná se o klientky azylového domu pro
matky s dětmi, do kterého se uchylují ženy primárně z existenčních důvodů.
Sekundární důvody bývají různé (domácí násilí, kontrola OSPOD apod.). U těchto
žen často pozoruji nedůvěru či zklamání ze způsobu sociální pomoci a pasivitu či
bezmoc v řešení své situace. Z terapeutického hlediska u nich velmi často
nacházím (ať již absolutní či relativní) absenci sociální opory. Podle mého názoru
pro pocit citové jistoty v dospělosti není prioritou primární rodina (v tuto chvíli
opomíjím její vliv při formování schopnosti Bytí ve vztahu), nýbrž aktuální
partnerský vztah. Vzhledem k tomu, že všechny klientky azylového domu jsou
matkami (jejichž mateřská péče je zde vždy předmětem hodnocení sociálními
pracovníky a mnohé z nich jsou i ohrožené odebráním dítěte), nejde pouze o
romantický vztah mezi mužem a ženou, ale o plnohodnotný partnerský vztah
rodičů jednoho a více dětí (či potenciálních rodičů v případě dalšího partnerství).
Na tyto ženy jsou z jejich hlediska kladeny velmi vysoké nároky ve zvládání
životních situací, které v dobře fungující rodině řeší dva spolupracující dospělí
lidé. Položila jsem si otázku, kde hledat zdroj jistoty těchto žen, kde nalézt jejich
potenciál k růstu a větší sebejistotě, jak v otázkách vlastní existence, tak v
otázkách mateřství. Rozhodla jsem se proto podrobně analyzovat jejich citovou
vazbu v současném partnerském vztahu, coby potenciálního zdroje opory, či
naopak zátěže významně ovlivňující jejich život a schopnost rešit vlastní
problémy. Charakter citové vazby u dospělých se podle mého názoru (v souladu s
Bowlbym) promítá nejen do kvality partnerského vztahu a mateřské péče
(následně ovlivňující formování citové vazby dítěte), ale i do vztahu k institucím.
Hlubší porozumění těmto citově osamělým matkám v těžké životní situaci (v
kontextu fenoménů poskytování a přijímání péče) je podle mého názoru klíčové
pro možnost pomoci jak jim samotným, tak i jejich dětem. Jak píše Šulová
”Jednou ze základních podmínek kvality rané interakce matka-dítě je jistě její
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vztah s partnerem. Je důležité jednak vztah skutečně realizovat – společné soužití
dvojice, dále je důležitá dobrá vzájemná znalost, znalost měřítek hodnot, postojů,
způsobů řešení situací. Je důležitá vzájemná podpora v relativně náročné životní
situaci, jíž je nesporně těhotenství, porod, přijetí rodičovských rolí. Je-li vztah
partnerů stabilní, láskyplný, je to jednoznačně patrné v konkrétních interakcích s
dítětem a naopak.” (Šulová, 2004, str. 182)

7 Vzorek a metoda
7.1 Výzkumný vzorek
Vzorek tvoří 10 klientek jednoho azylového domu pro matky s dětmi27 (AD),
nacházejícího se v České republice, se kterými jsem v době rozhovoru pracovala
jako socioterapeut. Rozhovory jsem sbírala v období dvou let (5.1.2012-8.1.2014)
a oslovila jsem všechny klientky, které v době svého pobytu v AD byly v
partnerském vztahu. Žádná rozhovor neodmítla, proto v této práci předkládám
úplný vzorek klientek, které byly v uvedené době v partnerském vztahu a
využívaly služeb azylového domu pro matky s dětmi. V Tabulce 4 uvádím popis
výzkumného souboru.
.

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

41
48
11
15

32,00
37,00
-5,00
6,19

6,272
8,844
8,679
5,486

6
4
4
4

3,00
1,50
0,60
1,90

1,700
1,581
1,265
1,101

3
27

1,30
9,60

0,675
7,306

Věk
respondentek
23
partnerů
23
věkový rozdíl
-16
Délka vztahu
0,2
Počet dětí
celkem
1
se současným partnerem 0
počet vlastních dětí v pp 0
Počet otců
1
Pobyt v azylovém domě
celkový počet
1
celková délka pobytů
1

Vzdělání
respondentek
partnerů

ZŠ

SO

SŠ

6
4

2
2

2
4

Tabulka 4: Popis výzkumného souboru (N=10)

27

Z etických důvodů neuvádím konkrétní azylový dům, kvůli dohledatelnosti jednotlivých osob.
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Vzorek byl složen z žen ve věku 23 – 41 let s
partnery od 23 do 48 let. Partnera s vyšším než pěti
letým věkovým rozdílem mělo 70 % respondentek,
přičemž převládali výrazně starší partneři (50 %
Graf 1: Věkový rozdíl
respondentek vůči partnerům

respondentek mělo partnera o 10 a více let staršího),
viz uvedený histogram. Délka vztahu se pohybovala
od dvou měsíců do patnácti let.

Vzdělání u respondentek převládalo základní (60 %),

dvě uvedly, že jsou

vyučené a dvě mají středoškolské vzdělání. Partneři mají podle respondentek ve
40 % základní a středoškolské vzdělání a ve 20 % jsou vyučení. Všichni partneři
se však živí příležitostnou dělnickou prací. Žádná z respondentek v době pobytu v
AD nepracovala, všechny pobíraly sociální dávky.
Respondentky měly od jednoho do šesti dětí, přičemž nejčastěji měly děti dvě
(30 %). Tyto děti měly s jedním až čtyřmi partnery. Čtyři respondentky (40 %)
mají v současné době partnera, se kterým nemají ani jedno ze svých dětí. Zbylých
60 % respondentek má alespoň jedno ze svých dětí se současným partnerem.
Pouze dvě respondentky (20 %) mají všechny své děti se současným partnerem.
Všechny své děti má ve své péči 80 % respondentek, dvě respondentky (20 %)
mají jedno a čtyři své děti v pěstounské péči u příbuzných. Jedná se o
respondentky s největším počtem dětí (5 a 6 dětí).
Poprvé v azylovém domě je 80 % respondentek. Jedna respondentka je ve druhém
a jedna ve třetím azylovém domě. Celková doba pobytů respondentek v azylových
domech se v době rozhovoru pohybovala od 1 do 27 měsíců28.
7.1.1 Kontext azylového domu
Všechny respondentky jsou klientkami stejného azylového domu. Jedná se o malý
AD s kapacitou maximálně 8 matek, se kterými pracují 2 sociální pracovnice.
Maximální doba pobytu v AD je jeden rok. Každé klientce je přidělena jedna tzv.
klíčová sociální pracovnice, která jí pomáhá plnit tzv. individuální plán, který si
spolu s touto pracovnicí na začátku pobytu stanoví. Týká se převážně žádostí
o sociální dávky, hledání možností bydlení, popřípadě hledání pracovního místa.
28

Tento údaj vypovídá pouze o délce pobytu v AD před poskytnutím rozhovoru, nikoliv o celkové
délce pobytu v AD.
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Vzhledem k tomu, že tyto klíčové sociální pracovnice jsou v AD přítomné během
pracovní doby každý den, vytváří si s klientkami specifickou formu vztahu, do
které se podle mého názoru promítá i vazebné ladění obou zůčastněných stran. Je
možné, že sympatie a antipatie vznikající mezi klientkami a jejich sociálními
pracovnicemi jsou tímto ovlivněny a jedná se o jednu z možností dalšího
zkoumání.
Respondentky žijí v azylovém domě pouze se svými dětmi bez partnera, který je
může navštěvovat v hodinách stanovených řádem azylového domu. Není možné s
partnerem trávit v AD noc, ani delší čas na pokoji. Setkání s partnery je tedy
omezeno na společnou procházku po okolí. Odjet k partnerovi na několik dní
klientky mohou, nicméně pokud by jezdily často, bylo by na ně pohlíženo tak, že
pobyt v AD nepotřebují. Blízký kontakt s partnerem tudíž vnitřním řádem AD
spíše není podporován a je omezen především na materiální pomoc a krátká
setkání. Zajímavý je i fakt, že několik klientek způsob žití v AD přirovnalo k
pobytu ve výkonu trestu.

7.2 Popis výzkumné metody CRI
Pro zodpovězení výzkumné otázky – jaký je charakter citové vazby klientek
azylového domu pro matky s dětmi ke svým současným partnerům – jsem se
rozhodla využít kvalitativní metodu Current Relationship Interview (CRI), která
umožňuje prozkoumání této otázky v širokém individuálním kontextu života
každé

respondentky.

Jde

o

podrobnou

analýzu

přepisu

nahrávky

polostrukturovaného rozhovoru (přesné otázky viz Příloha 1), který je sestaven
tak, aby zahrnoval všechny oblasti partnerského soužití, ve kterých se citová
vazba projevuje. Konkrétně se jedná o následující tematické okruhy otázek.
7.2.1 Tematické okruhy rozhovoru
A Širší kontext zkušenosti respondentky s partnerskými vztahy


Vztah rodičů (nikoliv jiných příbuzných či pěstounů) respondenky s
ohledem na míru vřelosti (míru projevované lásky) a míru konfliktu,
kterou mezi sebou rodiče měli.



Historii

partnerských

vztahů před započetím

respondentky.
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současného vztahu



Rozhovor jsem doplnila o všechny bývalé partnery, se kterými mají
respondentky děti, a historii týkající se jejich mateřství.



Historii vztahu se současným partnerem.

B Popis současného partnerského vztahu


Popis partnerského vztahu – klíčová část rozhovoru.



Čím partner respondentku přitahoval.



Srovnání vztahu s představou dobrého vztahu.



Srovnání současného vztahu s předchozími vztahy.



Jak se partner z pohledu respondentky ve vztahu změnil.



Jak partner na respondentku reaguje.



Jak jistá se respondentka cítí, že ji partner podporuje a respektuje.

C Otázky zaměřené na Bezpečný přístav (Safe haven)


Jak se partner chová, když je respondentka emocionálně rozrušená.



Jak se partner chová, když je respondentka nemocná.



Zda partner dává prioritu partnerskému vztahu či nikoliv.



Chování respondentky vůči partnerovi, když je citově rozrušený.



Chování respondentky vůči partnerovi, když je nemocný.



Zda respondentka upřednostňuje partnerský vztah či nikoliv.

D Otázky zaměřené na Jistou základnu (Secure base)


Nakolik partner pomáhá respondentce s její seberealizací.



Nakolik partner pomáhá respondentce rozvíjet sociální vazby.



Zda partner respondentku odmítá, omezuje či ohrožuje.



Jak respondentka pomáhá svému partnerovi v jeho seberealizaci.



Zda respondentka svého partnera odmítá, omezuje či ohrožuje.



Míra závislosti obou partnerů.

E Reflexe souvislostí současného vztahu s celkovou životní zkušeností s
blízkými vztahy


Souvislost manželství rodičů se současným vztahem.



Souvislost manželství partnerových rodičů se současným vztahem.



Ztráty blízkých vztahů v minulosti a jejich dopad na současný vztah.

F Vize budoucnosti


Jaký vliv mají na partnerský vztah děti.



Jaké naděje a očekávání respondentka do vztahu vkládá.
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Jaké problémy předvídá.



Reflexe vlivu vztahu na sebe sama.



Reflexe vlivu vztahu na partnera.

7.2.2 Vyhodnocovací škály CRI
Metoda CRI vychází z kvalitativní analýzy přepisu výše charakterizovaného
rozhovoru, při které hodnotitel vyhodnocuje celkem 19 kvalitativních škál,
z jejichž výsledků posléze dovodí dle tabulky styl citové vazby. Vzhledem ke
komplexnosti tohoto pohledu na citovou vazbu je následně možné pracovat jak s
jednotlivými charakteristikami vztahu dle vyhodnocovacích škál, tak s celkovým
výsledkem typu citové vazby. Vyhodnocení vychází striktně z toho, co je řečeno.
Nejde tedy o psychologickou interpretaci řečeného ani o dojmy hodnotilete či
čtení mezi řádky, ale o důsledné sledování způsobu, jak respondent o svém vztahu
hovoří. Všechny vyhodnocovací škály jsou vyjádřeny na devítibodové stupnici
1-9, přičemž charakteristiky jednotlivých úrovní jsou popsány v manuálu. Škály
jsou následující:
A Škály hodnotící vztahovou historii respondenta:


intenzita předchozích vztahů,



manželství rodičů – vřelost, konflikt.

B Škála spokojenosti ve vztahu:


míra spokojenosti s partnerem/vztahem.

C Škály chování ve vztahu, vyhodnocuje se respondent i jeho partner:


láskyplnost,



odmítání,



nárokování,



ovládání,



závislost,



vyhledávání a přijímání péče,



poskytování péče.

D Škály hodnotící aktuální stav mysli (state of mind) respondenta:


oceňování intimity,



oceňování nezávislosti,



projev zlosti – na partnera a jiné osoby,
74



pohrdání – partnerem a citovou vazbou,



idealizace partnera či vztahu,



pasivní (neproduktivní) řeč,



strach ze ztráty (konkrétně smrti) partnera.

E Nevyřešená ztráta či trauma z předchozích vztahů – následkem rozchodu nebo
smrti partnera
F Koherence rozhovoru
7.2.3 Styly citové vazby v partnerském vztahu
Crowellová a Owens (1998) popsali celkem 11 subtypů organizované citové
vazby.

Hodnocení

je

(shodně

s

AAI)

doplněno

o

kategorii

NEVYŘEŠENÝ/DEZORGANIZOVANÝ v případě, kdy respondentovi do
prožívání současného partnerského vztahu zasahuje jeho nevyřešené vazebné
trauma z minulosti. V takovém případě je výsledek označen jako N spolu s
odpovídajícím typem organizované citové vazby. Výčet jednotlivých typů je
následující:
JISTÝ (SECURE)


S1 – „Zčásti odmítající nebo omezující citovou vazbu“ (Somewhat
dismissing or restricting of attachment).



S2 – „Jistý ve vztahu k citové vazbě“ (Secure with respective to
attachment).



S3 – „Zčásti zapletený pokud jde o/ve vztahu k citové vazbě“ (Somewhat
preoccupied with respect to attachment).

ODMÍTAVÝ (DISMISSING)


D1 – „Netečný k citové vazbě“ (Inattentive to attachment).



D2 – „Devalvující partnera/citovou vazbu“ (Devaluing of
partner/attachment).



D3 – „Omezené prožívání citové vazby ve vztahu s partnerem“ (Restricted
in feeling regarding partner/relationship).



D4 – „Strachující se ze ztráty partnera“ (Fearful of losing partner).

ZAPLETENÝ (PREOCCUPIED)


P1 – „Pasivní“ (Passive).



P2 – „Rozzlobený“ (Angry).
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P3 – „Zapletený“ (Enmeshed).



P4 – „Ovládající“ (Controlling).

7.3 Psychometrické charakteristiky metody CRI
Srovnávací studie 29 nástrojů využívaných pro klasifikaci citové vazby dospělých
zařadila metodu CRI mezi široce využívané výzkumné nástroje se silnými
psychometrickými vlastnostmi. Má dobrou stabilitu v čase a je nezávislá na
inteligenci, vzdělání, délce vztahu či sebeposouzené depresi. Distribucce
klasifikací může variovat podle stádia vývoje, například 46 % zadaných mladých
dospělých bylo klasifikováno nástrojem CRI jako jistých, oproti 71 % sezdaných
jedinců s dětmi. Shoda mezi AAI a CRI se pohybuje mezi 55 % - 71 %. CRI
predikovala kvalitu vztahu, násilí ve vztahu, rozvod a spokojenost ve vztahu.
(Ravitz, Maunder, Hunter, Sthankiya, & Lancee, 2010)

7.4 Postup výzkumu
Po dobu sběru dat jsem průběžně oslovovala k výzkumu všechny klientky
azylového domu, se kterými jsem zároveň pracovala. Oslovovala jsem je, až když
jsem s nimi navázala vztah a když byla vhodná příležitost. Poprosila jsem o
spolupráci na výzkumu partnerských vztahů klientek azylového domu, která
spočívá v tom, že se mnou absolvují rozhovor zaměřený na jejich vnímání svého
partnerského vztahu. Zmínila jsem také, že jim nemohu poskytnout žádnou
finanční odměnu, ale mohu s nimi následně o tématech, která by rozhovor otevřel,
hovořit, popřípadě pracovat. Rozhovor jim tedy může být osobně přínosný. Žádná
z respondentek neodmítla. Zpětně ho tyto respondentky hodnotily jako přínosný,
jedna toto konstatovala již na konci rozhovoru.
Rozhovory jsem nahrávala, zápisky jsem si nedělala. Otázky jsem četla buď
z monitoru počítače nebo z papíru, jinak jsem se plně věnovala respondentce.
Snažila jsem se, aby v průběhu rozhovoru nebyly přítomny děti. V některých
případech si děti hlídaly klientky vzájemně, v některých případech mi poskytl
hlídání personál azylového domu. Děti byly přítomny pouze u dvou rozhovorů,
přičemž pouze v jednom případě jsem osobně vnímala dítě jako rušivé.
Délka rozhovoru se pohybovala od 1,5 do 3,5 hodiny. Čas jsem neomezovala,
abych zachovala autenticitu odpovědí. Respondentek jsem se ptala na stejnou
sadu otázek, s možností některá témata dále rozvést. Rozhovory probíhaly
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v prostorách azylového domu, v přátelské důvěrné atmosféře se zajištěním
soukromí. Pouze s jednou respondentkou bylo nutné rozhovor přerušit a dokončit
další týden, ostatní rozhovory proběhly bez přerušení.
Dále jsem pracovala s přesným přepisem rozhovoru.
Rozhovory jsem vyhodnocovala vytištěné na papíře, podle metodiky CRI.
Průběžné zápisy jsem si dělala do skórovacích listů, které jsem dále rozšiřovala
o své vlastní tematické kategorie v průběhu vyhodnocování. Vyhodnocení jsem
provedla celkem třikrát, opakovala jsem celou analýzu vždy po dokončení všech
rozhovorů, abych alespoň částečně zvýšila validitu svého výzkumu, vzhledem k
tomu, že na něm pracuji sama.
Následně jsem výsledky přepsala do spss, ve kterém jsem vytvořila tabulky
deskriptivní statistiky. Samotné výsledky výzkumu jsem zpracovala pouze
kvalitativně, protože můj vzorek je velmi malý. Zaměřila jsem se proto více na
popis, nastínění možných souvislostí a otevírání otázek, než na konstatování
závěrů týkajících se tohoto tématu.

7.5 Postup zpracování dat
Analýza rozhovoru dle metodiky CRI, podle které jsem nejprve dle skórovacího
listu vyhodnocovala jednotlivé subkategorie citové vazby a následně podle
vyhodnocovací tabulky, která je součástí manuálu, stanovila hlavní a dílčí styl
citové vazby v aktuálním partnerském vztahu respondentky.
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8 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
8.1 Hlavní výsledky
Ve zkoumaném souboru deseti respondentek jsem pomocí analýzy rozhovoru
určovala charakter citové vazby v aktuálním partnerském vztahu. Dospěla jsem
k následujícím výsledkům.
100%

6

Zapletený
Ano

80%

4

Nejistý

60%

Odmítavý

D3

3

40%

Ne
20%

Jistý

5

Jistý

0%

2
1

S3

D2

P2
P1

Jistý

Odmítavý

Zapletený

0

Vazebná jistota Styl citové vazby Dezorganizace

Graf 2: Výsledné styly citové vazby klientek
azylového domu pro matky s dětmi: 20 % Jistý,
80 % Nejistý; 60 % Odmítavý, 20 % Zapletený;
40 % dezorganizace citové vazby z předchozího
partnerskéo vztahu (N=10)

Graf 3: Rozdělení výsledných stylů citové
vazby do subkategorií podle CRI: 20 % S3;
20 % D2, 40 % D3; 10 % P1, 10 % P2
(N=10)

Identifikovala jsem osm nejistých a dvě jisté respondentky v nejisté situaci.
Z nejistých respondentek jsem shledala šest nejistých odmítavých a dvě nejisté
zapletené. Proporce rozložení jednotlivých typů vazeb se tedy na tomto malém
vzorku respondentek zdá inverzní vůči populaci. U čtyř respondentek jsem navíc
identifikovala nevyřešený předchozí vztah do té míry, že narušuje vztah současný.
Podle subkategorií vyhodnocovacího systému CRI jsem identifikovala:


4x omezené prožívání vztahu s partnerem či citové vazby – nejistá
odmítavá D3



2x „devalvace partnera či citové vazby“ – nejistá odmítavá D2



2x „mírné zapletení z hlediska citové vazby“ – jistá S3



1x „pasivní“ – nejistá zapletená P1



1x „rozzlobený“ – nejistá zapletená P2

8.1.1 Odhad citové vazby partnerů respondentek
Odhad citové vazby partnerů k respondentkám se v této analýze odráží pouze ze
subjektivního popisu respondentek. Nejde tedy o popis toho, jací partneři skutečně
jsou, ale o to, jak o nich respondentky hovoří, čili jak ony nahlížejí vazebné
aspekty svých partnerů k nim samotným. Odhad tudíž slouží jen k dokreslení
obrazu partnerství, přesto stojí za pozornost. Partneři se z výpovědí respondentek
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jeví jako nejistí ve všech případech (hrubý odhad poukazuje na šest nejistých
odmítavých a čtyři nejisté zapletené partnery). Z tohoto odhadu se nabízí
zobecnění, že za období dvou let, ve kterých jsem sbírala rozhovory, neměla ani
jedna klientka azylového domu pro matky s dětmi vazebně jistého partnera.

8.2 Podrobné výsledky

Graf 4: Grafické znázornění frekvencí skórů jednotlivých škál CRI. V grafu je znázorněno
minimum, maximum, medián, horní a dolní kvartil (N=10).

Graf 4 zobrazuje frekvence výsledků jednotlivých škál CRI v mém vzorku deseti
respondentek. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení je kvalitativní, budu se
výsledkům na jednotlivých škálách věnovat podrobně v následujících kapitolách.
8.2.1 Popis vztahu
Speciální otázkou v rozhovoru je otázka na popis vztahu s následným
požadavkem na pět slov nebo frází, které charakterizují respondentčin
partnerský vztah. Slova, která respondentky zodpověděly, uvádím v tabulce
rozdělené podle výsledků subtypu citové vazby.
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SLOVA ČI FRÁZE CHARAKTERIZUJÍCÍ PARTNERSKÝ VZTAH
Jistý 3

1 hromada starostí
2 upřímný

Odmítavý 2

Odmítavý 3

Zapletený 1
Zapletený 2

řešení peněz
kdo chce víc
nemá nic

společný bydlení

pojítko děti

zdravotní problémy

respektování se

dáváme jeden druhýmu sílu

obětavost

1 přátelství

důvěra

vážíme si jeden druhýho

láska

tolerance

2 tolerance

úcta

láska

smutek

opora

1 hezkej

pevnej

složitej

smutnej

utrápenej-ustaranej

2 harmonický

klidný

občas hádky

zábavný

příjemné chvíle

3 obejmutí

láska

vztah k dětem

výlety

pomoc doma

4 hádání

uklízení vaření

spolehlivost

nikoho nedrbe-říká věci do očí

pracovitost

1 důvěra

opora

výchova

finance

rodina

1 nenávist

láska

nedůvěra

zklamání

pořád nás k sobě něco
přitahuje

Tabulka 5: Slova charakterizující vztah jednotlivých respondentek, řazená podle subkategorií výsledného stylu citové vazby
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Z Tabulky 5 je patrné, že samotná slova charakterizující vztah o typu citové vazby
nevypovídají. Rozhodující je jejich následné zdůvodnění a koherence se zbytkem
rozhovoru. Pokud se ale zaměříme pouze na tato slova, jsou zde patrné jisté
trendy. Jednak jde o slova úzce související s citovou vazbou – láska, opora,
nenávist, nedůvěra; slova vyjadřující problémy ve vztahu – hromada starostí;
slova popisující partnera nikoliv vztah – nikoho nedrbe; slova vyjadřující fyzickou
blízkost – obejmutí; slova související s výchovou dětí a rodinou – výchova,
rodina; slova vyjadřující trávení volného času – výlety, pomoc doma, příjemné
chvíle.
8.2.2 Manželství rodičů respondentek
Výsledek týkající se manželství rodičů respondentek se ukazuje být významným
bodem tohoto výzkumu, ačkoliv samotný rozhovor se mu věnuje pouze okrajově.
Manželství rodičů jsem vyhodnocovala z hlediska míry vnímané vřelosti
a konfliktu jejich vztahu respondentkou. Nezjišťovala jsem stejně jako v celém
výzkumu objektivní míry, nýbrž subjektivní hledisko respondentek a jejich
schopnost ho sdělit.
Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

vřelost

1,0

3,0

1,900

,9944

konflikt

4,5

9,0

6,875

1,8661

Tabulka 6: Deskriptivní statitika výsledků na škále vřelosti a konfliktu ve vztahu rodičů (N=10)

Průměrné výsledky poukazují na „výrazný nedostatek lásky“ a „vysokou míru
konfliktu“ mezi rodiči respondentek.

81

Vřelost

Konflikt
2

4

Četnost

Četnot

5

3
2

1

0

1
0

4,5
Nízká
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í míra
konfli
ktu

7
Vysok
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Graf 5: Frekvence výsledků na škále vřelost
vztahu rodičů (N=10)

Graf 6: Frekvence výsledků na škále konflikt
ve vztahu rodičů (N=8)

Při pohledu na tabulky frekvencí jednotlivých výsledků je patrné těžiště
„výrazného nedostatku lásky“ v partnerském vztahu rodičů u odmítavých
respondentek. Ostatních je málo na zobecnění, ale v tomto vzorku je patrné, že
Jisté respondentky nevypovídaly o vztahu rodičů, ve kterém by byl „naprostý
nedostatek lásky“. Všechny respondentky však vypovídají o velmi nízké vřelosti
ve vztahu rodičů a nedostatku lásky, respektu a podpory ať již přímo, či nepřímo
tím, že se o žádných situacích, které by tyto aspekty vztahu dokazovaly nezmiňují
(v celém vzorku se nevyskytuje vyšší hodnocení než 3 „nedostatek vřelosti“). Zdá
se, že respondentky pocházejí z rodin, kde vládla citová lhostejnost.
Naopak míru konfliktu mezi rodiči zmiňovaly respondentky vysokou. Třetina
respondentek uvedla „extrémně vysokou míru konfliktu“, přičemž polovina
respondentek se pohybuje na úrovni „vysoké“ až „extrémní míry konfliktu“.
Nejnižší hodnota konfliktu rodičů se ve zkoumaném vzorku pohybuje ve střední
míře. Je tedy možné konstatovat, že tyto ženy pocházejí z rodin, kde docházelo k
násilí jak fyzickému, tak psychickému, ponižování i zneužívání mezi partnery.
Tyto ženy nepoznaly lásku mezi svými rodiči ani v průměrné míře. Pokud by se
měly řídit osobní zkušenností, pak jejich představa toho, jak by měl vypadat dobrý
vztah, bude pravděpodobně postavena spíše na vymezování toho, co ve vztahu být
nemá, než vědomí toho, co ve vztahu být má.
8.2.3 Intenzita předchozích vztahů
Škála intenzity předchozích vztahů vyjadřuje, zda respondentky mají zkušenost
s partnerstvím před započetím současného vztahu, a pokud ano, nakolik byly ve
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svých předchozích vztazích citově angažované. Hodnotí se jednak, jak intenzitu
vztahu samy nahlížejí, ale i jak popisují způsob ukončení těchto vztahů. Do tohoto
hodnocení se zahrnují vešketé zmínky o minulých vztazích v celé délce
rozhovoru, nikoliv pouze odpověď na tuto otázku. Vzhledem k tomu, že rozhovor
je zaměřen na současný partnerský vztah, veškeré zmínky o minulých vztazích
vypovídají mimo jiné o jejich vyšší intenzitě.

intenzita predchozích vztahů

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

4,0

9,0

8,100

1,5951

Tabulka 7: Deskriptivní statitika výsledků na škále intenzita předchozích vztahů (N=10)

Výsledky ukazují, že všechny respondentky před současným vztahem již partnera
měly, a již z hodnoty průměru spadajícího do oblasti „silná intenzita“ je patrné, že
jejich předchozí partnerské vztahy byly většinou vysoce intenzivní.
Intenzita předchozích vztahů
Četnost

6
5
4
3
2
1
0

Zapletený

4 Příležitostné
vztahy
0

Odmítavý

1

1

1

3

Jistý

0

0

0

2

7 Silná intenzita

8 Silná intenzita

9 extrémní intenzita

0

1

1

Graf 7: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Při pohledu na detailnější rozdělení výsledků intenzity předchozích vztahů se
nejvíce odpovědí nachází v nejvyšším bodě škály – „extrémní intenzita“. Tento
výsledek je dán tím, že respondentky mají za sebou mnohdy domácí násilí,
mnohdy mají s předchozími partnery děti, často mají své minulé vztahy
nevyřešené. „Příležitostné vztahy“ související s nízkou intenzitou předchozích
vztahů má pouze jedna respondentka s výslednou klasifikací odmítavá.
Respondentky s výslednou klasifikací jistá ve vztahu mají obě nejvyšší „extrémní
intenzitu“ předchozích vztahů.
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Výsledky na této škále odpovídají teoretickému předpokladu, že lidé s klasifikací
odmítavý mohou mít nižší intenzitu prožívání citové vazby, než lidé ve vztahu
jistí či zapletení. Nelze však opomíjet rozdíl v zastoupení respondentek v
jednotlivých kategoriích, protože celá polovina odmítavých respondentek má
taktéž intenzitu předchozích vztahů v nejvyšším bodě.
8.2.4 Spokojenost s partnerem a vztahem
Škála spokojenosti s partnerem a vztahem vyjadřuje projevovanou spokojenost s
partnerem a partnerským vztahem. Její vyhodnocení vychází z konkrétních
hodnotících výroků zaměřených na partnera či vztah. Hodnocení vychází jak z
obecného popisu vztahu a uvedených přídavných jmen charakterizujících vztah,
tak ze zbytku rozhovoru, pokud je s těmito odpověďmi v rozporu. Rozhodující
úlohu mají v této škále slova respondenta. Protože spokojenost ve vztahu
ovlivňuje i míra jeho idealizace, mohou v této škále dosáhnout vysokého
hodnocení i lidé, kteří z vnějšího pohledu spokojení být “nemohou”.

spokojenost

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

7,5

5,250

2,2515

Tabulka 8: Deskriptivní statitika výsledků na škále spokojenost s partnerem a vztahem (N=10)

Průměrná spokojenost s partnerským vztahem se u mých respondentek pohybuje
ve středních hodnotách v bodě „částečně spokojený“, přičemž nejvíce
respondentek vykazovalo vyšší míru spokojenosti ve vztahu. Žádná se však
nenacházela v nejvyšších hodnotách.
Spokojenost s partnerem a vztahem
Četnost

4
3
2
1
0

Zapletený

1 silně
nespokojený
1

3 průměrně
nespokojený
0

5 částečně
spokojený
0

7 převážne
spokojený
1

7,5 převážně
spokojený
0

Odmítavý

0

1

1

3

1

Jistý

0

1

1

0

0

Graf 8: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).
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Výsledná spokojenost ve vztahu z hlediska typu citové vazby u respondentek opět
koresponduje s teorií citové vazby dospělých. Nejnižší spokojenost vykazuje
respondentka se zapletenou citovou vazbou, nejvyšší pak odmítavé respondentky
a jedna zapletená. Nadpoloviční většina odmítavých respondentek (67 %) jsou s
partnerem „převážně spokojené“. I z tohoto malého vzorku je patrné, že vazebná
jistota nemá nutnou souvislost se spokojeností ve vztahu.
Obě jisté respondentky mají ve svém aktuálním vztahu nejistotu jeho budoucího
trvání. Jedna zvažuje rozchod a druhá cítí, že ji partner opouští. Tato skutečnost se
odráží v jejich hodnocení spokojenosti s partnerem. Přesto se však jejich
spokojenost pohybuje ve středních hodnotách, což nasvědčuje jejich schopnosti
ocenit partnera i v nepříznivé situaci a nenahlížet na něho pouze negativně.
Naproti tomu zapletená respondentka se subklasifikací rozzlobená vykazuje
„silnou nespokojenost“ s partnerem, kterého chce opustit, ale současně i silnou
ambivalenci poukazující na její citové pouto (charakteristika vztahu obsahuje
slova láska, nenávist...). Nejvíce respondentek se pohybuje v oblasti vyšší
spokojenosti se vztahem, ale je nutné zohlednit skutečnost, že se jedná především
o respondentky odmítavé, které současně vykazují vyšší hodnoty na škále
idealizace.
8.2.5 Láskyplné chování
Láskyplné chování je chápáno jako chování vztahující se k jisté základně jako
celku. Jde o komplexní kategorii, zahrnující všechny ostatní škály, které
s poskytováním jisté základny souvisí. Z hlediska teorie citové vazby jde
o poskytování bezpečí pro načerpání sil a jistoty pro exploraci. Osoba, která
poskytuje Jistou základnu, je dosažitelná, poskytuje podporu, spolupracuje, je
citlivá, a to jak v každodenním životě, tak v časech strádání či potřeby. Současně
poskytuje aktivní povzbuzení a podporu v oblasti partnerových aktivit. V
neposlední řadě oceňuje partnerovy projevy lásky a péče.

láskyplnost

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

7,0

3,650

2,0283

Tabulka 9: Deskriptivní statitika výsledků na škále láskyplnost (N=10)
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Výsledky u mých respondentek pokrývají s výjimkou nejvyšších dvou stupňů
celou škálu láskyplného chování. Průměr se však nachází v oblasti „nedostatku
lásky“.

Láskyplné chování
Četnost

2

1

0
1 Výrazný 2 Výrazný
3
nedostate nedostate Nedostate
k lásky
k lásky
k lásky

4
Nedostate
k lásky

4,5
Nedostate
k lásky

5 Ani
neláskypl
ný, ani
aktivně
láskyplný

6 Ani
neláskypl
ný, ani
aktivně
láskyplný

7
Láskypln
ý

Zapletený

1

1

0

0

0

0

0

0

Odmítavý

1

0

2

1

1

1

0

0

Jistý

0

0

0

0

0

0

1

1

Graf 9: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Grafické znázornění výsledků podle jednotlivých stylů citové vazby odhaluje, že
nejméně láskyplné jsou obě zapletené respondentky a jedna odmítavá (se
subklasifikací devalvace partnera či citové vazby) u kterých jsem identifikovala
„výrazný nedostatek lásky“. Nejvyšší láskyplnost byla patrná u jistých
respondentek, přičemž jedna z nich splnila kritéria pro označení „láskyplný“ (bod
7 a výše na této škále), který již zahrnuje výše popsané charakteristiky.
Upozorňuji, že obě jisté respondentky se nalézají v nejisté vztahové situaci, a i
přesto na škále láskyplnosti skórují ve vyšších hodnotách, než spokojenější
respondentky s nejistou citovou vazbou. Tento výsledek je podle mého názoru v
souladu s tvrzením Ainsworthové (1989)29, že citové pouto je oproti vztahu
charakteristické pro jedince, nikoliv pro diádu.
8.2.6 Odmítání citové vazby
Na škále odmítání citové vazby se, jak název napovídá, nevyhodnocuje odmítání
partnera či vztahu s ním, ale míra, nakolik se osoba záměrně snaží odvádět
pozornost partnera od své osoby coby základny bezpečí. Zároveň s tím navést
partnera k větší nezávislosti. Odmítající osoba se vyhýbá výzvám partnera k větší
blízkosti, protože mu přílišná blízkost nedělá dobře.

29

viz kap. Pojem vztah – citové pouto – citová vazba, str. 13
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odmítání

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

5,0

2,350

1,5644

Tabulka 10: Deskriptivní statitika výsledků na škále odmítání (N=10)

Ve vzorku respondentek se míra odmítání citové vazby pohybuje v dolní polovině
škály, přičemž průměr spadá do oblasti „neodmítá vazbu žádným způsobem”.
Odmítání citové vazby
Četnost

5
4
3
2
1
0

1 neodmítá
vazbu žádným
způsobem
Zapletený
1
Odmítavý
2
Jistý

2

2,5 neodmítá
vazbu

3 nižší míra
4 nižší míra
5 třední míra
odmítání vazby odmítání vazby odmítání vazby

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

Graf 10: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Při pohledu na detailní rozložení výsledků je vidět, že celých 50 % respondentek
je na nejnižším bodě škály – „neodmítá vazbu žádným způsobem“, a to včetně
respondentek odmítavých. Žádným způsobem neodmítají vazbu obě jisté, jedna
zapletená a dvě odmítavé respondentky. Při zahrnutí jedné odmítavé
respondentky, jejíž výsledek již hraničí s mírným odmítáním, by se jednalo
o 60 % respondentek, které neodmítají citovou vazbu s partnerem, se zastoupením
všech stylů citové vazby.
„Nižší míru odmítání citové vazby“ vykazují tři respondentky, dvě odmítavé a
jedna zapletená se subklasifikací rozzlobená, „střední míru odmítání citové
vazby“ jedna odmítavá respondentka.
Domnívám se, že tento výsledek může být ovlivněn i situačními kontexty, protože
respondentky jednak se svými partnery nemohou být a často hovoří o tom, že se
jim stýská. Jednak tyto ženy, které jsou zároveň matkami, jsou otevřené projevům
vazebného chování svých dětí; pokud mají (s vysokou pravděpodobností)
odmítavé partnery, jejich projevy vazebného chování budou velmi sporadické. S
jistou mírou nadsázky se dá konstatovat, že tyto ženy vzhledem k partnerům
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mnohdy nemají co odmítat, protože jsou buď samy odmítány svými partnery,
popřípadě partnery nemají k dispozici například z důvodu jejich uvěznění.
8.2.7 Nárokování citové vazby
Škálu, kterou nazývám „nárokování citové vazby“, je možné nazývat i
„nadměrnou zainteresovaností vztahem“ či „akcentací citové vazby“. Osobně se
více přikláním k termínu „nárokování citové vazby“ ze dvou důvodů: 1. Nejedná
se o negativní vymezení jednoho ze základních pojmů teorie citové vazby, díky
kterému by mohla být tato škála vnímána zkresleně, ale jedná se o termín, který v
českém jazyce vyjadřuje přehnaný požadavek. 2. podle mého názoru termín
nárokování citové vazby lépe vyjadřuje protiklad k termínu odmítání citové
vazby, kterým v tomto vyhodnocovacím systému je.
Osoba, která nárokuje citovou vazbu svého partnera, se snaží tuto vazbu různým
způsobem umocňovat. Nadměrně se snaží udržovat pozornost druhého tak, že
projev jeho nezávislosti je v extrémní míře nemožný. Nárokující partner se snaží
dosáhnout stavu, který je možné nazvat partnerskou symbiózou. Cílem
nárokujícího chování však není poskytování jisté základny, ale přimět druhého k
větší zaangažovanosti do vztahu, aby se nárokující osobě zlepšily pocity pohody a
snížila se její úzkost.

nárokování

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

8,0

3,850

2,7894

Tabulka 11: Deskriptivní statitika výsledků na škále a nárokování citové vazby (N=10)

Zastoupení míry nárokování citové vazby v mém vzorku respondentek pokrývá
téměř celou škálu možností, přičemž průměr je položen do oblasti „mírných
projevů nárokování“ citové vazby.
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Nárokování citové vazby
Četnost

4
3
2
1
0
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nárokování
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0
Odmítavý
3
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0

5 střední
projevy
nárokování
0

6,5 střední
projevy
nárokování
1

7 silné
projevy
nárokování
0

8 silné
projevy
nárokování
1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

Graf 11: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

„Žádné projevy nárokování“ citové vazby jsem v rozhovoru zaznamenala u třech
odmítavých a jedné jisté respondentky.

U většiny respondentek jsem tudíž

identifikovala alespon minimální míru nárokování. Polovina respondentek
vykazovala „střední“ až „silné projevy nárokování“ citové vazby ve vztahu.
Jednalo se o jednu jistou, dvě odmítavé a dvě zapletené respondentky.
Tento výsledek, vztažený na respondentky, coby specifickou skupinu klientek
azylového domu pro matky s dětmi, považuji za souladný s jejich životní situací.
8.2.8 Ovládání
Ovládání je v tomto konceptu chápáno jako snaha vnucovat partnerovi projevy
své moci. Liší se od nárokování tím, že nejde o snahu strhnout pozornost partnera
na sebe, ale o snahu mít nad partnerem kontrolu.

ovládání

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

8,5

4,000

2,6141

Tabulka 12: Deskriptivní statitika výsledků na škále ovládání (N=10)

Výsledky na škále ovládání pokrývají stejně jako v případě nárokování téměř
všechny možnosti. Pokud jde o průměrnou hodnotu, tak ta leží na úrovni
„mírných projevů ovládání“.
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Graf 12: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Při detailnější analýze je patrné, že ovládání u odmítavých repondentek je
rozloženo rovnoměrně po celé škále. Obě jisté repondentky vykazují „mírné
projevy ovládání“, které jsou charakterizované spíše starostí o partnera a snahou
řídít ho v jeho prospěch. (Jejich partneři se v obou případech jeví jako osobnosti
závislého typu – jeden trpí depresí a závislostí na alkoholu, druhý silně podléhá
své matce).
„Silné projevy ovládání“ jsem identifikovala u zapletené respondentky se
subklasifikací rozzlobená a téměř extrémní projevy ovládání u odmítavé
respondentky se subklasifikací devalvace partnera či citové vazby.
8.2.9 Závislost
Závislost je v tomto konceptu pojímána jako opozitum vůči ovládání. Nejedná se
tedy o závislost, jak je používána v běžné řeči ve významu lpění na něčem či
závislost jako diagnostická kategorie, ale je chápána jako výraz potřebnosti či
bezmocnosti a tendenci nechat řídit svůj život druhými lidmi. Stejně jako v
případě ovládání se tyto rysy projevují i v dalších aspektech chování než jen v
partnerském vztahu.

závislost

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

3,0

8,0

4,900

1,9692

Tabulka 13: Deskriptivní statitika výsledků na škále závislost (N=10)
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V mém výzkumném vzorku se vyskytovala polovina „spíše nezávislých osob“,
průměr však leží na hranici částečně závislé osoby“. Žádná z respondentek nebyla
zcela nezávislá (z hlediska citové vazby) na svém partnerovi.
Závislost
Četnost

4
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2
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0

Zapletený

3 spíše
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osoba
0

4 spíše
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0
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0

Graf 13: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

V oblasti závislosti je patrné, že čtyři z šesti odmítavých respondentek jsou „spíše
nezávislé“, zatímco obě zapletené respondentky splnily kritéria pro hodnocení
„závislá osoba“. Jedna odmítavá respondentka, která také splnila kritéria pro
závislou osobu, je matkou čtyř dětí, přičemž nejmladšímu jsou dva měsíce.
Manžela má ve výkonu trestu a během pobytu v azylovém domě trpěla depresí.
Do návratu manžela z vězení vkládala velké naděje, že se o ně postará. U jistých
respondentek není vyjádřen trend, kromě toho, že jistá respondentka označená
jako částečně závislá je taktéž matkou čtyř dětí, přičemž nejmladšímu dítěti jsou v
době rozhovoru taktéž dva měsíce. Nejvyšší závislost vykazuje respondentka
která má celkem šest dětí (pouze dvě ve své péči) a která má velmi pohnutou
životní historii spojenou s životem na ulici. Její subklasifikace je pasivní, což
vyjadřuje kromě zapletenosti ve vztazích i velmi nízkou schopnost rozlišování
reálných a smyšlených vlivů vztahů v přítomnosti i směrem do minulosti a
současně vlastního vlivu v událostech, se kterými se setkává. Tato respondentka je
zcela závislá na vnějším vedení, které vkládá do svého partnera. Z objektivního
pohledu jde však o vedení institucionální, které jí poskytuje jak zázemí azylového
domu, tak podpora řádových sester, které navštěvuje. Tato respondentka je
specifickým příkladem matky, která, aby mohla začít aktivně milovat své dítě,
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potřebovala vnější oporu, kterou nalezla v instituci. V navazující práci se budu
podrobněji věnovat její kazuistice. Z hlediska citové vazby tato respondentka
vykazuje silnou závislost.
8.2.10 Vyhledávání a přijímání péče
Vyhledávání péče tvoří spolu se škálou poskytování péče pilíř vyhodnocovacího
systému CRI. Škála vyhledávání péče souvisí s částí jisté základny nazývané
Bezpečné útočiště30 (Marvin, Cooper, Hoffman, & Powell, 2002). V terminologii
teorie citové vazby (Bowlby, 2010) se jedná o vazebné chování31, v tomto
kontextu orientované na partnera. V rozhovoru v pozitivním případě nacházíme
důvěru v pomoc, podporu a péči partnera, schopnost si o tuto pomoc, podporu
a péči srozumitelným způsobem říci i schopnost partnerovu pomoc podporu a péči
ocenit a přijmout. Protože jde o rozhovor o konkrétním partnerském vztahu,
vztahuje se hodnocení výhradně k vyhledávání a přijímání péče tohoto partnera.
Pokud respondentka nachází péči u někoho jiného a u partnera nikoliv, je na této
škále hodnocena nízko.

vyhledávání a přijímání péče

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

3,0

6,0

4,200

1,0328

Tabulka 14: Deskriptivní statitika výsledků na škále vyhledávání a přijímání péče (N=10)

Schopnost respondentek vyhledávat péči u partnera se pohybuje v nižších
a středních bodech škály. Průměr spadá do oblasti „pravděpodobně nevyhledává
a nepřijímá péči“.

30
31

viz kap. Interakční vzorce vazebných dyád, str. 26
viz kap. Vazebné chování, str. 15
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Vyhledávání a přijímání péče
Četnost

3
2
1
0

Zapletený

3 pravděpodobně
nevyhledává a
nepřijímá péči
1

4 pravděpodobně
nevyhledává a
nepřijímá péči
0

5 průměrná
schopnot přijímat
péči
1

6 průměrná
schopnot přijímat
péči
0

Odmítavý

2

3

0

1

Jistý

0

0

2

0

Graf 14: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

V oblasti vyhledávání a přijímání péče jsou respondentky poměrně vyrovnané.
Všechny spadají do dvou kategorií v rozmezí „pravděpodobně nevyhledává a
nepřijímá

péči“

k

„průměrné

schopnosti

přijímat

péči“.

Do

oblasti

„pravděpodobného nevyhledávání a nepřijímání péče“ od svého partnera spadá
pět z šesti odmítavých respondentek a jedna zapletená, která je ale ve vztahu silně
nespokojená a ukončuje ho. Jedná se o psychické naladění, kdy osoba neočekává
a tudíž aktivně nevyhledává pomoc partnera a jeho pomoc přijímá pouze v
situacích nejvyšší nouze. Pomoc přijímá v případě nemoci. V situaci psychické
tísně musí jít pouze o extrémní situaci, aby byla osoba schopna pomoc přijmout.
(např. úmrtí rodiče). Zde se nabízí analogie se zařízením azylového domu, ke
kterému se v materiální nouzi tyto ženy obrátily o pomoc, ale o duševní podporu
si z velké většíny samy říci nedokázaly, přestože ji dobře přijímaly, pokud jim
byla zpočátku “vnucena”. Tyto ženy jsou z mého hlediska vysoce rizikovou
skupinou, protože samy o psychickou pomoc nepožádají, a tudíž se s běžně
pojímanými terapeutickými službami, vyžadujícími vstupní motivaci, nesetkají.
Co se týče oblasti „průměrné schopnosti přijímání péče“, jde o osoby, které mají
malý sklon samy péči vyhledávat, ale dobře ji přijmou, pokud je jim nabízena. Do
této skupiny se řadí i ti respondenti, kteří málo vyhledávají partnera z důvodu jeho
neochoty přijmout pečovatelskou roli. V mém vzorku se jedná o obě jisté
respondentky, jednu zapletenou a jednu odmítavou.
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8.2.11 Poskytování péče
Škála poskytování péče je druhou složkou partnerského chování přímo
souvisejícího s poskytováním jisté základny partnerovi. Jedná se o pečující
chování, které je komplementární k vazebnému chování (viz Bowlby, 2008,
2010). Jistá citová vazba v partnerském vztahu znamená schopnost recipročního
vazebného a pečujícího chování. Pečující chování je reakcí na vazebné chování,
přičemž obsahuje i schopnost reagovat na partnera, který si o pomoc přímo neříká.
Jedná se tedy o totéž, co poskytuje dítěti jeho pečovatel – citlivost, responzivitu,
pozornost. Když je dospělý nemocný, vystrašený, rozčílený nebo smutný, partner
by to měl rozpoznat a reagovat na to efektivním způsobem. Jinými slovy, na této
škále se odrází jednak zájem dávat podporu partnerovi i schopnost mu tuto
podporu poskytnout.

poskytování péče

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

3,0

5,0

3,850

,9144

Tabulka 15: Deskriptivní statitika výsledků na škále poskytování péče (N=10)

Výsledek u mých respondentek se pohybuje ve velmi podobném intervalu jako
předchozí škála přijímání péče. Průměr je však položen ještě níže. Nachází se v
oblasti „občasné či nepřiměřené poskytování péče“.

Poskytování péče
Četnost

5
4
3
2
1
0

Zapletený

2

4,5 občasné či
nepřiměřené poskytování
péče
0

Odmítavý

3

3

0

Jistý

0

0

2

3 občasné či nepřiměřené
poskytování péče

5 průměrné poskytování
péče
0

Graf 15: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Při detailnějším pohledu a srovnání se škálou předchozí je patrné, že ačkoliv
některé nejisté respondentky jsou do jisté míry schopny přijímat péči, poskytují ji
mnohem hůře. Nejvýše v mém vzorku skórovaly obě jisté respondentky a to v
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oblasti „průměrného poskytování péče“. Tento způsob péče je orientován spíše na
praktické řešení problémů a nedává příliš podpory v každodenním životě. Taktéž
jsou v této části stupnice ti respondenti, jejichž partneři nejsou ochotni přijímat
pomoc, či jsou takzvaně “neutěšitelní” tzn. v případě odmítavých či nárokujících
partnerů.
Všechny

nejisté respondentky jsou na této škále v oblasti „občasného či

nepřiměřeného poskytování péče“. Jedná se o repondenty, kteří reagují
pečovatelsky pouze zřídka, přičemž důvodů může být mnoho. Mohou přehlédnout
partnerovy signály, mohou být z potřeb partnera podráždění, mohou reagovat jen
na to, co sami považují za podstatné, a ignorovat co za podstatné nepovažují.
Může jít o respondenty, kteří jsou partnerovými problémy příliš rozrušení, než by
mu dokázali pomoci, ale také o respondenty, kteří nahlížejí na svůj vztah spíše
jako na vztah kamarádský místo na vztah partnerský.
Tyto výsledky jsou podle mého názoru dobře souladné s rodinnou historií, kterou
mají respondentky za sebou, a se vztahem jejich rodičů. Pokud ve svém životě
nemají vzor fungujícího partnerského vztahu, nevědí, co od tohoto vztahu
očekávat, ani co je do něj potřeba vkládat. Představa dobrého vztahu je tudíž
velmi vágní, velmi často postavena pouze na tom, co by jim měl poskytovat jejich
partner.
Závěrem této kapitoly si dovolím myšlenkové propojení s již popsanou mírou
životní pasivity těchto žen (ve smyslu nechávání druhých řídit jejich život) a
nepříliš efektivní sociální prací (z hlediska pomoci jim k větší soběstačnosti).
Domnívám se, že oblast poskytování a přijímání péče s tímto do jisté míry
souvisí. Schopnost poskytovat Jistou základnu druhému člověku je komplexní
psychická vlastnost, kterou člověk získává v první řadě vlastní zkušeností, a
odráží se v ní i kontext prostředí, ve kterém žije, a vlastní psychické zdraví (viz
teoretická část). Nejistý člověk, který neví, co znamená jistotu zažívat, nemůže
jistotu ani poskytovat. Vazebná (ne)jistota se promítá do celé řady dalších
životních situací. Hledat oporu v sobě znamená spojit se s integrovanou jistou
základnou, kterou nám poskytly naše vazebné postavy.
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8.2.12 Důvěrnost
Důvěrnost neboli intimita je první ze stupnic zaměřených na hodnocení
současného stavu mysli32 respondentek, na jehož základě se chovají. Tyto škály
hodnotí způsob projevu a jsou rozhodující pro hodnocení výsledné citové vazby.
Mají v hodnocení větší váhu než vztahová zkušenost jako taková.
Stupnice důvěrnosti popisuje, jakou hodnotu dává respondent důvěrnosti ve
vztahu. Popisuje jeho vztah k intimitě, nikoliv stav intimity v současném vztahu.
Proto i osoba, která žije v nešťastném vztahu, může mít vysoké skóre na této
stupnici. Důvěrnost je hlubší než přátelství či společné aktivity. Týká se
emocionální blízkosti, snahy poznat druhou osobu a být poznán tak pravdivě
a zřetelně, jak jen to je možné. Důvěrnost zahrnuje otevřenost, sdílení
i zranitelnost.

oceňování důvěrnosti

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

6,0

3,450

1,8775

Tabulka 16: Deskriptivní statitika výsledků na škále oceňování důvěrnosti (N=10)

Míra oceňování důvěrnosti se u mých respondentek pohybuje v prních dvou
třetinách stupnice. Průměr však spadá do oblasti „nízkého oceňování důvěrnosti“.
Důvěrnost
Četnost

2

1

0

1 vyhýbání 2 vyhýbání 2,5 vyhýbání
se či
se či
se či
lhostejnost k lhostejnost k lhostejnost k
důvěrnosti
důvěrnosti
důvěrnosti

4 nízké
oceňování
důvěrnosti

5 průměrné
oceňování
důvěrnosti

5,5
průměrné
oceňování
důvěrnosti

6 průměrné
oceňování
důvěrnosti

Zapletený

0

1

1

0

0

0

0

Odmítavý

2

0

1

1

2

0

0

Jistý

0

0

0

0

0

1

1

Graf 16: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Nejnižší skór v ocenění intimity mají dvě odmítavé respondentky, nicméně
celkově se v nejnižším stupni hodnocení vyskytují jak odmítavé tak zapletené
respondentky. Tato úroveň hodnocení intimity spočívá ve strachu z intimity,
32

viz kap. Mentální reprezentace citové vazby, str.35

96

v pohrdání intimitou, v neporozumění, co intimita obnáší. Toto hodnocení získá
respondent jak v případě znehodnocování snahy partnera o důvěrnost, tak při
popisu vztahu pouze jako přátelského.
Výsledek dvou jistých respondentek představuje nejvyšší ocenění důvěrnosti v
mém vzorku. Přesto jde však pouze o „průměrné oceňování důvěrnosti“. Tohoto
hodnocení dosáhly i dvě odmítavé respondentky, i když na stupnici nižší.
„Průměrné oceňování důvěrnosti“ je spojeno s vyjádřenou touhou být partnerovi
blízko bez rozporů v chování a ocenění, že partner vyhledává blízkost k nim. Toto
ocenění se však týká spíše sdílení společných aktivit než citové důvěrnosti.
8.2.13 Nezávislost
Škála oceňování nezávislosti je další škálou současného stavu mysli. Jedná se o
hodnotu, jakou respondent přisuzuje vlastní nezávislosti, která je vyjádřena mírou,
do jaké svou vlastní nezávislost prosazuje. Týká se respondentových aktivit.
Optimální míra na této stupnici je ve středních hodnotách. Respondenti
s oceňováním nezávislosti ve středních hodnotách usilují o rovnováhu mezi
aktivitami zaměřenými na partnera a aktivitami zaměřenými na sebe.

oceňování nezávislosti

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

8,0

4,750

2,2016

Tabulka 17: Deskriptivní statitika výsledků na škále oceňování nezávislosti (N=10)

Oceňování nezávislosti pokrývá u mých respondentek téměř celou hodnotící
škálu. Průměr je položen do oblasti „nízkého oceňování nezávislosti“.
Nezávislost
Četnost

3
2
1
0

1 není
vyjádřena
potřeba
nezávislosti

3 nízké
oceňování
nezávislosti

5 průměrné
oceňování
nezávislosti

6 průměrné
oceňování
nezávislosti

6,5
průměrné
oceňování
nezávislosti

7 vysoké
oceňování
nezávislosti

8 vysoké
oceňování
nezávislosti

Zapletený

0

2

0

0

0

0

0

Odmítavý

1

0

1

1

1

1

1

Jistý

0

1

1

0

0

0

0

Graf 17: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).
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Zdánlivým paradoxem může být, že jediná respondentka, u které „není vyjádřena
potřeba nezávislosti“, je respondentka odmítavá. Jedná se však o již zmíněnou
respondentku s mužem ve výkonu trestu, s vysokým skórem na škále závislosti.
Vysoký skór na stupnici oceňování nezávislosti se téměř výhradně pojí s
vazebnou odmítavostí, avšak není nutnou podmínkou. Nejvyšších hodnot na této
stupnici dosáhly v souladu s teorií respondentky odmítavé. Jisté respondentky
mají rozdílné výsledky – jedna ve středních a druhá v nižších hodnotách stupnice.
Protože se jedná o jisté respondentky se subklasifikací „mírně zapletené z
hlediska citové vazby“, výsledek je v souladu s očekáváním. Shody na této
stupnici dosáhly obě zapletené respondentky, které vykazovaly nízké hodnocení
nezávislosti.
Výsledky na této škále odpovídají teorii uvedené v mauálu (Crowell & Owens,
1998). Jisté respondentky se pohybují v okolí středních hodnot, většina
odmítavých ve vyšším a zapletených v nižším oceňování nezávislosti.
8.2.14 Zlost
Škála zlosti je rozdělena na dvě subškály, přičemž pro konečné hodnocení se
využívá vyšší hodnota z obou. Jsou na ní vyjádřeny pouze projevy zlosti, které
měl respondent v průběhu rozhovoru. Konkrétní pravidla pro vyhodnocení jsou
uvedena v manuálu. Hodnotí se hněv projevený v průběhu rozhovoru.
Zaznamenává se, zda šlo o projev hněvu na partnera či na jinou osobu33.
Projevovaný hněv je charakteristický pro zapletený styl citové vazby.
Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

zlost na partnera

1,0

7,5

1,750

2,0446

zlost na jinou osobu

1,0

7,5

2,150

2,1609

Tabulka 18: Deskriptivní statitika výsledků na škálách zlosti (N=10)

Ze souhrnné tabulky hodnocení projevovaného hněvu u mých respondentek je
patrné, že průměrná hodnota zlosti na jinou osobu je u nich mírně vyšší, než
průměrná hodnota zlosti na partnera. Obě hodnoty průměru však spadají do
oblasti „mírného hněvu“.

33

Z tohoto hodnocení je vyloučena zlost na respondentovy rodiče.
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Zlost na jinou osobu

7

7

6

6

Četnost

Četnot

Zlost na partnera

5
4

5
4
3

3

2

2

1

1

0

0

1 žádný
aktuální
hněv

2 žádný
aktuální
hněv

7,5 silný
hněv

1
žádný
aktuál
ní
hněv

3
mírný
hněv

4
mírný
hněv

7,5
silný
hněv

Zapletený

1

0

1

Zapletený

1

0

0

1

Odmítavý

5

1

0

Odmítavý

5

1

0

0

Jistý

2

0

0

Jistý

1

0

1

0

Graf 18: Frekvence výsledků na
stylu citové vazby (N=10).

škále

podle

Graf 19: Frekvence výsledků na
stylu citové vazby (N=10).

škále

podle

Rozložení hněvu podle stylu citové vazby ukazuje, že převážná většina
respondentek neprojevovala během rozhovoru „žádný aktuální hněv“. „Mírný
hněv“ byl patrný u jedné odmítavé respondentky (hněv na matku bývalého
partnera, která jí bere dceru) a jedné jisté respondentky (hněv na matku partnera,
kterou vnímá jako významného činitele potíží ve vztahu).
„Silný hněv“ byl patrný pouze u jedné zapletené respondentky se subklasifikací
„rozzlobená“. Hněv prostupující celým rozhovorem je charakteristickým rysem
tohoto stylu citové vazby.
8.2.15 Pohrdání
Škála pohrdání je stejně jako škála zlosti rozdělena na dvě části, pohrdání
partnerem a pohrdání citovým poutem. Výsledný styl citové vazby se stejně jako
v případě zlosti odvozuje od vyšší hodnoty.
Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

pohrdání partnerem

1,0

7,5

1,750

2,0446

pohrdání citovou vazbou

1,0

7,5

2,150

2,1609

Tabulka 19: Deskriptivní statitika výsledků na škálách pohrdání (N=10)
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V případě mých respondentek se výsledky na obou škálách pohrdání v podstatě
neliší. Celkově jsou situovány do dolní poloviny stupnice a průměr spadá do
oblasti „žádné pohrdání partnerem ani citovou vazbou“.

Pohrdání citovou vazbou

6

6

5

5

Četnost

Četnost

Pohrdání partnerem

4
3

4
3

2

2

1

1

0
1
žádné
pohrd
ání

3 nižší
pohrd
ání

3,5
nižší
pohrd
ání

5
průmě
rné
pohrd
ání

0
1
žádné
pohrdá
ní

2
žádné
pohrdá
ní

4
mírné
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Graf 20: Frekvence výsledků na
stylu citové vazby (N=10).
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Graf 21: Frekvence výsledků na
stylu citové vazby (N=10).
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„Žádné pohrdání partnerem ani citovou vazbou“ v rozhovoru neprojevovalo 60 %
respondentek. Do této skupiny patří i obě jisté respondentky.
Nejvyšší míru pohrdání v mém vzorku vykazovaly dvě odmítavé respondentky,
u nichž se jednalo o „průměrné pohrdání partnerem či citovým poutem“ ve
vztahu. Obě jsem zařadila do subklasifikace devalvace partnera či citové vazby,
pro kterou jsou projevy pohrdání charakteristické.
8.2.16 Idealizace
Škála idealizace patří mezi další velmi významnou stupnici v systému
vyhodnocování mentální reprezentace citové vazby. Pojem idealizace vychází
z pojmu představa. Na této stupnici je hodnocena míra rozporu mezi představou
partnera, sebe, či vztahu vyjádřené tím, jak o nich osoba hovoří, a konkrétními
příklady chování, které udává. Míra tohoto rozporu je mírou idealizace. Na
nižších stupních se hovoří spíše o normalizaci partnera, čili způsobu projevu, ve
kterém osoba upozorňuje na to, že partner je stejný jako ostatní=normální.
Idealizace ani normalizace nesouvisí s tím, jaký partner ve skutečnosti je.
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Idealizovat i normalizovat je možné jak špatného, tak i velmi dobrého partnera.
Vysoká míra idealizace je charakteristická pro odmítavý styl citové vazby.

idealizace

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

7,5

5,050

2,1532

Tabulka 20: Deskriptivní statitika výsledků na škále idealizace (N=10)

Míra idealizace je v mém vzorku zastoupena široce a pohybuje se až do třech
čtvrtin stupnice. Průměrná hodnota idealizace leží přesně ve středu stupnice,
v bodě „průměrná idealizace“.
Idealizace
Četnost

2

1

0

5
6
6,5
7,5
1 žádná 3 mírná 4,5 mírná
7 značná
průměrná průměrná průměrná
značná
idealizace idealizace idealizace
idealizace
idealizace idealizace idealizace
idealizace
Zapletený
0
1
1
0
0
0
0
0
Odmítavý
0
0
0
1
1
1
2
1
Jistý
1
1
0
0
0
0
0
0

Graf 22: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Z rozložení idealizace podle stylu citové vazby je patrné, že právě tato škála patří
mezi nejdůležitější pro celkové hodnocení stylu citové vazby. Jistí respondenti
neidealizují, protože součástí vazebné jistoty je citlivost a otevřenost k tomu, jaký
partner skutečně je. „Mírná idealizace“ u jedné jisté respondentky je podle mého
názoru spojena s její aktuální vztahovou situací, kdy si neni jistá, jestli ji partner,
kterého miluje, nechce opustit. Projevuje „mírný hněv“ na jeho matku (viz škála
zlosti), ale na partnera nikoliv. Domnívám se, že tento stav je v dané situaci
přirozený, protože na této úrovni jde spíše o romantizování partnera než
idealizaci. Patrný je pouze mírný rozpor mezi tím, jak o svém partnerovi hovoří
a jaké příklady chování udává. „Mírnou idealizaci“ vykazují i obě zapletené
respondentky. Odmítavé respondentky se pohybují v rozmezí „průměrné“
až „značné idealizace“. „Průměrná idealizace“ je patrná u respondentek
se subklasifikací „devalvace partnera či citové vazby“, zatímco „značná
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idealizace“ u respondentek se subklasifikací „omezené prožívání vztahu
s partnerem či citové vazby“.
8.2.17 Pasivní řeč
Pasivní řeč je termínem označujícím neproduktivní způsob mluveného projevu.
Zahrnuje nedotatek soustředění, srozumitelnosti či přesnosti během rozhovoru.
Projevuje se zmatením, ztrácením se v průběhu rozhovoru, nedokončováním
myšlenek, přeskakováním mezi tématy a nevracením se zpět atd. Respondenti
s pasivním projevem bývají ztracení a zmatení, nemají kontrolu nad tím, kam
se rozhovor ubírá. Tento stav není reflektován. Pasivní projev je charakteristický
pro zapletené repondenty.

pasivní řeč

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

6,5

1,950

2,0337

Tabulka 21: Deskriptivní statitika výsledků na škále pasivní řeč (N=10)

Pasivní řeč se v mém vzorku vyskytuje zřídka, čemuž nasvědčuje i průměrný
skór, který leží v oblasti „žádné známky pasivity řeči“.

Četnost

Pasivní řeč
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zapletený

1 žádné známky pasivity
řeči
0

1

1

Odmítavý

6

0

0

Jistý

2

0

0

5 průměrná pasivita řeči

6,5 průměrná paivita řeči

Graf 23: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Pasivní projev jsem identifikovala pouze u dvou Zapletených respondentek. Skóre
jedné z nich je na hranici s úrovní „značná pasivita projevu“. Jedná se
o respondentku se subklasifikací „pasivní“.
U této škály bych ráda upozornila na další souvislost se sociální prací. Pasivita
projevu

souvisí

se

sníženou

schopností
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organizovat

vlastní

myšlenky

a vzpomínky. Oddělit podstatné od nepodstatného, nahlížet kontexty, udržet téma.
V kontextu tohoto rozhovoru v tak osobních věcech, jako jsou nejbližší vztahy
Domnívám se, i ze zkušenosti práce s těmito ženami, že mnohdy se za tímto
vnitřním zmatkem skrývá absence vazebných jistot. V souladu s Bowlbym (2010),
který spojoval vznik vazebného chování s následným rozvojem vůle,
se domnívám, že pomoc takovýmto klientkám musí být spojena i se vztahem
s pomáhajícím pracovníkem, který jim pomůže strukturovat vlastní situaci, ve
které se nacházejí. Pokud dostanou pouze neosobní rady, tak se ztratí v chaosu
pocitů a myšlenek. Terapeut a sociální pracovník mohou působit jako Jistá
základna pro organizaci toho, co je blízké a vzdálené, vlastní a cizí, bezpečné
a nebezpečné.
8.2.18 Strach ze smrti partnera
Škála strach ze smrti partnera se v originálním konceptu nazývá strach ze ztáty
partnera. Vzhledem k tomu, že její význam spočívá výhradně ve strachu o život
partnera (čili ze ztráty partnera vlivem jeho smrti, nikoliv strachu z rozchodu),
dovolila jsem si ji pro lepší orientaci nazvat tímto způsobem. Jednotlivé body
škály nechávám pojmenované jako strach ze ztráty. Pokud je strach ze smrti
partnera ve vyšších hodnotách, automaticky se jedná o specifickou subklasifikaci
odmítavé vazby „strach ze ztráty partnera“.

strach ze smrti partnera

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

3,0

1,200

0,6325

Tabulka 22: Deskriptivní statitika výsledků na škále strach ze smrti partnera (N=10)

Strach ze smrti partnera se v mém výzkumném vzorku objevil jednou, ale pouze v
nízké míře. Průměr se tedy nachází v oblasti „žádný strach ze ztráty partnera“.
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Strach ze smrti partnera
Četnost

6
5
4
3
2
1
0

Zapletený

2

3 Strach ze ztráty partnera vyplývající z
konkrétního zdroje strachu
0

Odmítavý

5

1

Jistý

2

0

1 Žádný strach ze ztráty partnera

Graf 24: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Jedna respondentka, která vyjádřila „strach ze ztráty partnera vyplývající
z konkrétního zdroje strachu“, ve své minulosti zažila tragickou smrt partnera při
dopravní nehodě. Své obavy má spojené výhradně se situací, která se podobá
situaci, když dřívější partner zemřel. Dovede o tom s partnerem mluvit i si
domluvit podmínky, aby se tomuto strachu, který z jejího pohledu nelze ovlivnit,
předcházelo. Vychází tedy z předchozí zkušenosti a je plně reflektovaný.
8.2.19 Dezorganizace citové vazby v partnerském vztahu
Na stupnici dezorganizace citové vazby skóruje respondent pouze tehdy, pokud se
jedná o ztrátu (u této škály je ztrátou míněna jak smrt, tak rozchod s partnerem)
či traumatizaci spojenou s dřívějším partnerským vztahem. Hodnotí se jejich
přetrvávající vliv. Stupeň této dezorganizace je úměrný míře, kterou ztráta či
trauma interferuje do vztahu současného. Jinými slovy, nakolik dřívější vztah
zaměstnává mysl respondenta, pro kterého je pak těžké přistupovat k současnému
partnerovi a ke vztahu s ním autenticky.

dezorganizace citové vazby

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

1,0

7,0

4,300

2,3594

Tabulka 23: Deskriptivní statitika výsledků na škále dezorganizace citové vazby (N=10)

V mém vzorku respondentek byl počet nevyřešených vztahů z minulosti poměrně
vysoký. Průměrná míra přesto leží v oblasti „žádné dezorganizující efekty“.
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Dezorganizace citové vazby v partnerském vztahu
Četnost

3
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0

1

0

1

0
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2

0

1

0

3
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0

1

1

0

0

Graf 25: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Zcela „bez pocitu ztráty“ v minulosti jsou v mém vzorku pouze dvě odmítavé
respondentky. Jedna je ve svém prvním partnerském vztahu a druhá o rozchodech
v minulosti hovořila zcela lhostejně. Čtyři respondentky včetně obou Jistých
v minulosti prožily ztrátu vztahu, ale tento vztah mají citově uzavřený a nahlížejí
na něj jako na pozitivní zkušenost. Neprojevily se u nich „žádné dezorganizující
efekty“ související s předchozími vztahy.
Celkem 40 % respondentek vykazovalo míru dezorganizace, která již má
narušující vliv na současný vztah. Jedna zapletená respondentka („rozzlobená“),
které se současný vztah silně proplétal s minulým ve smyslu srovnávání obou
partnerů, má hodnocení „nevyrovnaný, ale ne kognitivně narušený“. Tři odmítavé
respondentky dosáhly skóru, kde jsou již patrné „projevy negativních důsledků
ztráty či traumatu v minulosti na současný stav“. Jedná se mj. o obě respondentky
se subklasifikací „devalvace partnera či citového pouta“. Konkrétní příčiny této
dezorganizace jsou ve dvou případech domácí násilí a v jednom případě fixace na
milence, kteří respondentku “zradili”, a jejich srovnávání s manželem.
8.2.20 Koherence rozhovoru
Míra koherence, neboli soudržnosti celého rozhovoru, je posuzována ze dvou
hledisek: nakolik ucelenou představu má respondent o svých zkušenostech
a zážitcích s partnerem a do jaké míry je schopen tuto představu zprostředkovat
druhé osobě (tazateli). Respondent s vysokou mírou koherence, jak popsali již
tvůrci metody AAI (George, Kaplan, & Main, 1996), se vyjadřuje pravdivě,
neodporuje si, popisuje situace vcelku stručně a přitom dostatečně a uceleně,
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snadno se vyjadřuje k tématům rozhovoru a málokdy mluví zmateným způsobem.
V tomto kódovacím systému (míněno AAI i CRI) je koherence mluveného
projevu respondenta hlavním znakem jistoty citové vazby. Konkrétní způsob
vyhodnocování se řídí principem Griceových maxim kvality, kvantity,
relevance/souvislosti a způsobu34.

koherence rozhovoru

Minimum

Maximum

Průměr

Směrodatná
odchylka

2,0

5,5

3,650

1,2030

Tabulka 24: Deskriptivní statitika výsledků na škále koherence rozhovoru (N=10)

Míra koherence respondentek v mém výzkumu se pohybuje v dolní polovině
stupnice a dosahuje maximálně středních hodnot. Průměrná koherence ve vzorku
spadá do bodu „inkoherentní“. Tento výsledek odpovídá skutečnosti, že většina
respondentek je vazebně nejistá.
Koherence rozhovoru
Četnost

3
2
1
0

5,5 ani
2 vysoce
2,5 vysoce
3
3,5
4
4,5
koherentní,
inkoherentní inkoherentní inkoherentní inkoherentní inkoherentní inkoherentní
ani
inkoherentní

Zapletený

1

0

1

0

0

0

0

Odmítavý

0

1

2

1

1

1

0

Jistý

0

0

0

0

0

0

2

Graf 26: Frekvence výsledků na škále podle stylu citové vazby (N=10).

Nejnižší stupeň koherence

„vysoce inkoherentní“ vykazovala zapletená

respondentka se subklasifikací „pasivní“35. Nejvyššího stupně koherence v mém
vzorku dosáhly obě jisté respondentky, ovšem její míra leží na dolní hranici pro
klasifikaci jisté vazby. Tyto respondentky jsou tzv. „ani koherentní ani
inkoherentní“.
Pokud odhlédneme od jednotlivých bodů škály jako od pevně ohraničených, ale
budeme je chápat ve shodě s Farberem a Metzgerovou (2010) jako kontinuum,
34
35

podrobný popis viz str. 36
Její charakteristiku jsem zmínila v popisu škály závislost, str. 90.
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můžeme v tomto kontextu říci, že vazebná jistota těchto dvou žen také není dobře
integrovaná, ale pohybuje se na hranici s nejistotou. Je dokonce možné analogicky
konstatovat, že jejich citová vazba je tzv. ani jistá, ani nejistá.
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9 Diskuse
Ve zkoumaném souboru deseti klientek azylového domu pro matky s dětmi jsem
identifikovala u 20 % jistou, u 60 % nejistou odmítavou a u 20 % nejistou
zapletenou citovou vazbu v jejich aktuálním partnerském vztahu. U 40 %
respondentek byl navíc patrný vliv nevyřešeného traumatu či ztráty vztahu
z minulosti na vztah současný. Partneři respondentek se jeví ve všech případech
vazebně nejistí. Průměrné výsledky všech subškál jsem pro lepší přehlednost
zanesla do hvězdicového grafu a jednotlivé stupnice nazvala podle výsledné
úrovně, na které se průměry nacházejí.
Výrazný nedotatek lásky mezi
rodiči
Vysoká míra konfliktu mezi
9
Inkoherentní
rodiči
Extrémní intenzita minulých
8
Žádné dezorganizující efekty
vztahů
7
Částečně spokojený s
6
Žádný strach ze smrti partnera
partnerem
5
Žádné známky pasivity řeči

4
3

Nedostatek lásky s partnerem

2
Průměrná idealizace

1

Žádné pohrdání partnerem ani
citovou vazbou

Neodmítá citovou vazbu

Mírné projevy nárokování

Mírný hněv

Mírné projevy ovládání

Nízko ceněná nezávislost

Částečně závislá osoba

Nízko ceněná důvěrnost
Nevyhledává a nepřijímá péči
Občasné či nepřiměřené
poskytování péče

Graf 27: Grafické znázornění průměrné klientky azylového domu pro matky s dětmi z hlediska její
citové vazby k partnerovi (N=10)

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala s úplným souborem klientek azylového
domu, které v dvouletém období mého sběru dat měly partnerský vztah, mohu dle
výše uvedeného grafu nastínit charakteristiku citové vazby v partnerském vztahu
průměrné klientky azylového domu: Ve vztahu jejích rodičů panoval výrazný
nedostatek lásky, ale citovou vazbu se svým partnerem neodmítá. V průběhu
rozhovoru projevuje mírný hněv, ale svým partnerem ani citovou vazbou
nepohrdá. Ve svém projevu je inkoherentní, ale ve svých myšlenkách se neztrácí.
Nestrachuje se, že partnera ztratí vlivem toho, že zemře, nebo že se mu něco zlého
stane. V jejím vztahu s partnerem panuje nedostatek lásky, mírně nárokuje
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citovou vazbu partnera vyjadřováním nespokojenosti s časem, který s partnerem
tráví, mírně svého partnera ovládá formou častých nevyžádaných rad. Péči
partnera sama aktivně nevyhledává a přijímá ji jen v situacích nejvyšší nouze,
spíše fyzické, než psychické. Sama péči partnerovi poskytuje také velmi
sporadicky, a pokud ano, tak pouze v reakci na krizi. Velmi málo si cení
důvěrnosti i nezávislosti ve vztahu. Vazebnou dezorganizací vlivem předchozích
vztahů netrpí. Svého partnera průměrně idealizuje, je na něm čátečně závislá a je
s ním pouze částečně spokojená. Ve vztahu jejích rodičů byla vysoká míra
konfliktu a před současným partnerem již zažila vztah(y) s nejvyšší (extrémní)
intenzitou.
Kromě této průměrné charakteristiky citové vazby klientek azylového domu jsem
zaznamenala ještě další výraznější výsledky, které stručně shrnuji:


Velmi nízká vřelost ve vztahu rodičů u všech respondentek a vysoká až
extrémní míra konfliktu rodičů u poloviny respondentek. Nejnižší udávaná
míra konfliktu je střední. U dvou respondentek míru konfliktu mezi rodiči
nebylo možné určit, protože se o ní v rozhovoru nezmínily.



Nejnižší spokojenost ve vztahu u zapletených a nejvyšší spokojenost u
odmítavých respondentek. Nadpoloviční většina odmítavých respondentek
(67 %) je s partnerem převážně spokojená.



Nejnižší láskyplnost u zapletených a jedné odmítavé respondentky
devalvující vztah s partnerem. Nejvyšší láskyplnost u obou jistých
respondentek přesto, že obě jsou s partnerem spíše nespokojené a
nacházejí se v nejisté situaci ohledně pokračování vztahu.



Celých 50 % respondentek se nachází na nejnižším bodě stupnice odmítání
citové vazby (neodmítá vztah žádným způsobem), a to včetně dvou
respondentek odmítavých.



Střední až silné projevy nárokování citové vazby ve vztahu u 50 %
respondentek se zastoupením všech vazebných stylů.



50 % spíše nezávislých respondentek převážně s odmítavou citovovou
vazbou a 30 % závislých respondentek s převážně zapletenou citovou
vazbou. Závislost na partnerovi byla patrná i u jedné respondentky
odmítavé.
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Přijímání péče je poměrně vyrovnané. Respondentky mají malý sklon
v případě potřeby péči samy vyhledávat, ale pokud jim je poskytnuta, tak
ji většinou přijímají. Pomoc přijímají lépe v materiální než v psychické
oblasti.



Nejvíce péče svému partnerovi poskytují jisté respondentky, ale přesto
především v oblasti praktického řešení problémů a v každodenním životě
příliš

podpory

nedávají.

Všechny

nejisté

respondentky

reagují

pečovatelsky pouze zřídka.


50 % respondentek se vyhýbá či je lhostejných k emocionální důvěrnosti
ve vztahu s partnerem (nejnižší bod stupnice důvěrnosti).

Celkový výsledek je velmi odlišný od rozložení citové vazby v populaci, kde bylo
popsáno

59 % jistých, 25 % vyhýbavých a 11 % úzkostných dospělých

(Mickelson, Kessler, & Shaver, 1997). Přestože je můj vzorek malý, je z tohoto
rozdílu patrné, že jde o velmi specifickou skupinu žen, u které jsem identifikovala
pouze 20 % vazebně jistých a 80 % vazebně nejistých respondentek. Navíc, jak
jsem psala výše, Jisté respondentky se pohybují na hranici s vazebnou nejistotou.
Mé výsledky potvrzují předpoklad, že partneři klientkám azylového domu oporu v
životě spíše neposkytují. Jak schopnost poskytování, tak přijímání péče je u
respondentek značně nerozvinutá. Neumějí si o adekvátní péči říci, neumějí
adekvátní péči poskytnout, ani si nalézt partnera, který by poskytoval adekvátní
péči jim. Pokud chápeme organizovanou citovou vazbu v širším kontextu jako
schopnost umět požádat o pomoc tak, aby byla poskytnuta, a takovou osobu, která
je ochotna a schopna ji poskytnout, pak je možné říci v souladu s Bowlbym
(2010), že umět organizovat své city je významnou součástí umění organizovat
svůj život. Z výsledků výzkumu vyplývá, že mé respondentky jsou spíše pasivní a
závislé na partnerovi, což jinými slovy znamená, že nechávají svůj život řídit
druhé. Pokud použiji další zobecnění s citovou vazbou, pak člověk, který nemá
Jistou základnu, nemá odkud “do světa” odcházet, protože je ve světě stále. Je
bezdomovcem jak tělem, tak i duší. Bezpečným útočištěm je pro tyto ženy
azylový dům. Tam se uchylují z existenčních důvodů, avšak příčiny jsou v mnou
popsaných případech výhradně vztahové.
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Domnívám se, že velmi citlivým obdobím v životě ženy je doba, kdy má malé
děti. V té době je zvýšeně citlivá na tématiku citové vazby a možná i více
otevřená k možnosti práce na sobě. City, které v ní otevírá vztah s dítětem, bývají
velmi silné a bohaté z hlediska vlastní vazby k rodičům v dětství, vazby
k současnému partnerovi i z hlediska vlastních citových reakcí na vazebné
chování dítěte. Klientky azylového domu se nacházejí jak v této citově náročné
situaci, tak i ve velmi těžké existenční situaci, odkázané na sociální dávky,
mnohdy bez možnosti či schopnosti si nalézt a udržet práci. Své děti však milují.
Uchylují se do azylových domů, kde se jim sociální pracovníci snaží pomáhat s
organizací života. S organizací vlastních citů však nikoliv. Domnívám se, jak jsem
již uvedla výše, že sociální pomoc, která nezohlední souvislost citové vazby se
schopností organizovat svůj život, nemůže být příliš účinná. Často pozoruji na
skupinových sezeních, která osobně vedu, že tyto ženy nerozumí tomu, proč
“musí” dělat určité věci, cítí se manipulované, nepochopené, mají pocit že “se řeší
nepodstatné věci” a neřeší ty podstatné. Při hlubším rozhovoru na toto téma velmi
často vychází najevo, že zdaleka nevěnují pozornost praktickým věcem, ale právě
těm vztahovým. Tato zkušenost potvrzuje mou myšlenku, že i sociální pracovník
azylového domu musí vzít na vědomí, že tyto ženy nejprve testují, zda poskytuje
dostatečně Jistou základnu, aby mu mohly věřit (a přestat se zaměřovat na něho
jako na osobu) a teprve potom se vydat na exploraci svých nových životních
možností, které jim nabízí.
Slabé stránky mé práce spočívají především na skutečnosti, že jsem na ní
pracovala sama. V ideálním případě bychom pracovali minimálně ve trojici a
výsledky srovnávali a konzultovali. Snažila jsem se eliminovat vlastní chybu tím,
že jsem rozhovory vyhodnocovala 3-4x v rozmezí půl roku a srovnávala své
výsledky mezi sebou. Vyhodnocování jsem uzavírala, až když jsem si byla (pro
sebe) jistá svým výsledkem. Další slabou stránkou výzkumu je malý vzorek
respondentek, tudíž není možné provádět žádné statistické testy, ani není možné
na jeho základě příliš zobecňovat. Z tohoto důvodu jsem nepracovala ani s
relativními četnostmi, ale pouze s absolutními. Přistupuji k němu jako k exploraci
vysoce specifického kontextu citové vazby, který je možný dále rozšiřovat jak
zvyšováním počtu zkoumaných respondentek v tomto výzkumném souboru, tak
zaměřením na další aspekty této problematiky. Jedna z možností pro další
zkoumání je oblíbenost jednotlivých klientek u sociálních pracovníků
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v souvislosti s citovou vazbou těchto klientek. Vyslovuji hypotézu, že odmítavé
respondentky by mohly patřit mezi oblíbenější a jisté a zapletené by mohly být
oblíbené méně, přičemž předpokládám, že zapletené nejméně. Domnívám se tak
proto, že zapletené nejvíce a odmítavé nejméně nárokují péči a otevřeně vyjadřují
nespokojenost. Tato oblíbenost by vzhledem k velmi těsnému soužití klientek
azylového domu a jeho pracovníků, mohla mít významný vliv na jejich
spolupráci.
Obecnou slabinou práce s metodami souvisejícími s teorií citové vazby je česká
terminologie, která je nejednotná a stále nevyhovující. Ve své práci jsem použila
několik termínů, které jsem sama upravila z důvodu nevhodných konotací i jejich
nevhodnosti při používání v textu, kdy může docházet až k parodickým
formulacím tohoto typu “hodnocením hodnocení intimity je nízké hodnocení
intimity”. Nejednotná terminologie může mít příčinu právě v této potřebě nalézt
nejvhodnější český výraz pro pojmy, které adekvátní český výraz nemají. U mnou
upravených termínů jsem uvedla i jiný český název, který je používán. Vzhledem
k tomu, že tato metoda u nás zatím používána není, týkají se má pojmová
vymezení pouze českého překladu manuálu36.
Výzkumy tohoto typu mají slabou stránku v jejich nesnadné opakovatelnosti.
Potíže mohou nastat již u samotného poskytování rozhovoru, kdy veškeré rušivé
vlivy mohou snižovat koherenci rozhovoru bez zavinění respondentek. Taktéž
může koherenci snížit tazatel, pokud necitlivě vstupuje například z důvodu časové
tísně či vlastního neklidu do odpovědí respondentek v domění, že již otázku
zodpověděly. Protože u tohoto rozhovoru velmi záleží na způsobu jeho vedení, je
nutné i při jeho vyhodnocování dbát nejen na koherenci respondenta vzhledem
k tomu, o čem mluví, ale i vzhledem k tomu, s kým mluví, jak je rozhovor veden
a zohledňovat i vešketé rušivé vlivy a reakce respondenta důsledně rozlišovat.
Samotné vyhodnocení je taktéž nesnadno opakovatelné, protože vyžaduje
zkušenost a je, dalo by se říci, „zasvěceně subjektivní“. Je možné ho napadnout
z metodologického hlediska, protože jednotlivé vyhodnocovací kategorie se
překrývají a mnohdy vycházejí jedna z druhé. Nejde tedy o exaktně vymezené
kategorie, ale spíše o vztahové fenomény vyjádřené na dílčích stupnicích.
36

Byl pouze přeložen manuál v týmu doc. Mgr. Lenky Lacinové, Ph.D., na FSS MU, který
prozatím nebyl publikován.
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Mou osobní komplikací při vyhodnocování rozhorů se paradoxně stala má silná
stránka pro jejich zíkávání a tou byl můj terapeutický vztah k respondentkám.
Domnívám se, že mi ztížil jasnost rozhodování o výsledcích v některých
kategoriích obzvláště v oceňování důvěrnosti, nezávislosti, nárokování a závislosti
na partnerovi. Věnovala jsem však velké množství času tomu, abych tento
hendikep eliminovala. Přesto vidím ve svém vztahu k respondentkám více výhod,
než nevýhod. Jednak mi jejich důvěra a otevřenost v průběhu rozhovoru umožnila
získat dlouhé a obsahově velmi bohaté rozhovory, se kterými je možné pracovat i
v navazujícím výzkumu a umožnila mi i srovnat způsob projevu v rozhovoru
s jejich běžným projevem, ve kterém jsem nezaznamenala rozdíl. I díky tomuto
vědomí autenticity jejich odpovědí si dovoluji vznášet, při tak malém vzorku
respondentek, některá zobecnění.
V práci navazující na tento výzkum by bylo velmi vhodné zpracovat podrobně
jednu kazuistiku. Velmi vhodná by pro toto zpracování byla zapletená
respondentka se subklasifikací pasivní, jejíž příklad uvádím v některých
kapitolách u konkrétních škál. Jedná se o ženu, která poznala svou matku až jako
dospělá, která žila dlouhodobě na ulici, porodila šest dětí, které “ztrácela” díky
své neukotvenosti v žádné citové jistotě, jak sama říká “neměla jsem mateřský
pudy”. Poslední dvě děti porodila v azylovém domě a k těmto dětem chová vřelý
vztah. Domnívám se, že tato žena je příkladem toho, jak nutný je pocit Jisté
základny matky, aby mohla poskytovat Jistou základnu dítěti.
Aplikace výsledků mého výzkumu, potažmo celé teorie citové vazby, do sociální
práce může být podle mého názoru široká. Edukace sociálních pracovníků by
mohla být velmi prospěšná jejich schopnosti nazírat u klientek vztahová témata a
stavět se k nim díky této znalosti více profesionálně. Mohla by jim umožnit chápat
souvislosti citové vazby klientek se způsobem zacházení s nároky, úkoly i
problemy, které na ně sociální pracovníci kladou.
Jak píší (Farber & Metzger, 2010), práce s jistým a nejistým klientem je značně
odlišná, a toto rozlišení v sociální práci zdaleka není reflektováno, natož
respektováno. Pokud se jedná o aplikaci do navazující terapeutické práce s těmito
klientkami, domnívám se, že nezáleží na tom, zda se začne pracovat od rodičů
(což bývá pro tyto klientky téma neřešitelné), vztahu k dětem (což bývá v
kontextu azylového domu téma nedotknutelné) anebo partnerství (které pro ně
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bývá tématem aktuálním a významým). Ve všech případech jde o stejné téma
citové vazby, které se, jak již tvrdili Bowlby (2010) i Ainsworthová (1989),
promítá do širokých souvislostí života člověka, včetně jeho vztahu k institucím.
Domnívám se, že cesta přes citovou vazbu v partnerství může být z této triády
hlavních vazebných vztahů nejméně ohrožující a změna jedné může podnítit
změnu na všech třech úrovních.
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10 Závěr
Má práce potvrzuje, že většina klientek azylového domu je ve vztahu se svým
partnerem vazebně nejistá a špatně přijímající i poskytující péči druhým. Pokud si
respondentky o péči partnera řeknou, pak pouze v nouzi materiální, ale nikoliv
citové. Ve svých partnerech oporu necítí, ačkoliv často z důvodů idealizace
sdělují, že ano. Dá se předpokládat, že v azylovém domě hledají více než pouze
dočasné přístřeší. Je možné, že neuvědomovaná “hra na rodiče a děti” mezi
klientkami a sociálními pracovnicemi vychází z nevyslovené touhy těchto žen po
“rodičovské” péči. Tomuto by nasvědčoval i častý vysoký věkový rozdíl mezi
nimi a jejich partnery. Domnívám se, že je možné tuto práci nahlížet jako
inspiraci pro další výzkum i jako inspiraci pro sociální či terapeutickou práci
s těmito ženami, potažmo s lidmi nacházejícími se v existenční nouzi. Já osobně
bych v této práci ráda dále pokračovala, nepovažuji ji za uzavřenou. Chtěla bych
dále sbírat rozhovory o partnerském vztahu v azylových domech pro matky
s dětmi a tím svůj započatý výzkum dále rozšiřovat. Také bych ráda tyto poznatky
zakomponovala do své práce s klientkami a navrhla možnost prezentace svého
výzkumu sociálním pracovníkům i dalším lidem, které by měli o danou
problematiku zájem. Ráda bych také tuto výzkumnou práci rozšířila o konkrétní
kazuistiky a obsahovou analýzu odpovědí v některých tématických oblastech
partnerského vztahu, které by dobře doplnily charakteristiku této specifické
skupiny osob. Další zajímavou oblastí, kterou bych ráda popsala, je způsob,
jakým tyto matky hovoří (a pravděpodobně i přemýšlí) o svých dětech
v rozhovoru, který se netýká dětí, ale partnerů. Předpokládám, že zde bude možné
nahlédnout zajímavý kontext charakteru citového pouta s dítětem a partnerem
těchto žen.
Svou diplomovou práci si dovoluji uzavřít odkazem na Maslowovu pyramidu
základních potřeb člověka, ze které vyplývá, že je velmi těžké milovat druhého
člověka, pokud sám necítím citovou i existenční jistotu a bezpečí.
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