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Abstrakt: 

 

Východiska: Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum copingových strategií a 

vztahové vazby mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi, které se léčí v Ambulanci dětské 

a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. Studii tvoří kombinace 

kvantitativního a kvalitativního sběru dat pomocí metody triangulace. Je složena z 

dotazníků, kazuistiky a fokusní skupiny.   

 

Cíle: Cílem práce je popsat vztahovou vazbu s blízkými osobami u dospívajících, kteří 

užívají návykové látky nebo jsou závislí na procesech. Dále si práce klade za cíl zmapovat 

souvislost mezi typem vztahové vazby a strategiemi zvládání stresu u adolescentů, kteří 

vykazují závislostní chování. 

 

Soubor: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 35 respondentů. Výzkumu se zúčastnilo 51% 

chlapců a 49% dívek, viz graf číslo 1. Věkové složení respondentů je 13 – 19 let. 

 

Metody: Data byla získávána ze tří různých zdrojů, které byly vzájemně triangulovány, jde 

o kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Prvním zdrojem je baterie 

dotazníků: ECR-RS Experience in Close Relationships a SVF-78 Dotazník o strategii 

zvládání stresu. Druhým zdrojem dat jsou kazuistiky o třech pacientech, na kterých je 

demonstrována problematika vztahové vazby a s tím spojeného komplikovaného 

rodinného zázemí. Třetím zdrojem informací pro tuto studii jsou záznamy z rodičovských 

sezení. 

 

Výsledky: Respondenti mají v případě obecné vztahové vazby více vazeb ve vyhýbavé 

dimenzi. Významně často se u nich vyskytuje úzkostně vyhýbavá vazba. Souvislost mezi 

vztahovou vazbou a zvládacími strategiemi stresu se potvrdila. Zejména u obecné vztahové 

vazby, úzkostně vyhýbavého typu. Negativní zvládací strategie stresu u obecné vztahové 

vazby úzkostně vyhýbavého typu převažují. Kazuistiky a rodičovská sezení dokreslují 

celkový pohled na zkoumanou problematiku.  

Závěry: Sledujeme spojitost mezi typem vztahové vazby s nebližšími osobami, kategorií 

zvládacích strategií stresu a závislostním chováním u adolescentů a to jak látkového, tak 

nelátkového typu. Výsledky vedou k zamyšlení a úvahám o závislostním chování 



dospívajících jako o problematickém vztahování se, a také o závislostním chování jako 

způsobu regulace nepříjemných stavů a zvládání stresových situací.  

 

Klíčová slova: vztahová vazba- strategie zvládání stresu- dospívající- drogy- závislost- 

psychoterapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Backrounds: This thesis is focused on the research of coping strategies and attachment 

between parents and their teenage children are treated in the Child and Adolescent 

Department of Addictology at the Department of Addictology, First Medical Faculty, 

Charles University. The study is a combination of quantitative and qualitative data 

collection using the method of triangulation. It consists of questionnaires, case studies and 

focus groups.  

 

Objectives: The aim of this thesis is to describe the type of attachment with close persons 

in adolescents using addictive substances or dependent on processes. Furthermore, the 

work aims to map the relationship between the type of attachement and coping strategies in 

adolescents who exhibit addictive behavior. 

 

Sample: Questionnaire survey was attended by 35 respondents. The research involved 51% 

of boys and 49% girls, see graph No. 1. Age structure of respondents is from 13 to 19 

years.  

 

Methods: Data were obtained from three different sources that were triangulated with each 

other. it is a combination of qualitative and quantitative research. The first source is a 

battery of questionnaires: ECR-R Experience in Close Relationships and SVF-78 

questionnaire of coping strategies. The second source consist of case reports of three 

patients, which is demonstrated on the issue of attachment associated with a complicated 

family background. The third source of information, are records from parent sessions. 

 

Results: The research suggests that respondents in this research have the general 

attachment more in the avoidance dimension. Significantly more often appears anxious 

avoidant attachment. The relationship between attachment and coping strategies also has 

been confirmed, especially for anxious avoidant type of attachment. Negative coping 

strategies in general anxious avoidant type of general attachment, significantly prevail. 

Case reports and parental sessions illustrate an overall view of problem. 

 

Conslusions: We follow a link between the type of attachment with close persons, 

categories of coping strategies, stress and addictive behavior in adolescents, in both types 



of addictive behaviour. The results lead to contemplation and reflection on addictive 

behavior in adolescence like a problematic establishing relationships, and also on addictive 

behavior as a way to control unpleasant feelings and stress management. 

 

Key words: Attachment- coping strategies- adolescence- drugs- addiction- psychotherapy 
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ÚVOD 
Období puberty a adolescence je náročná a složitá etapa života každého jednotlivce. Je 

to období hledání vlastní identity, svého já. Mladý člověk je citlivý na okolní vlivy, zejména 

svých přátel, rodiny, vrstevníků a společnosti. Trpí momentálním rozpolcením, kdy by už byl 

rád soběstačný a nezávislý, ale zároveň je ještě příliš mladý aby se mohl úplně osamostatnit 

od rodiny a postarat se o sebe. V tomto období jsou rizika s experimentováním s drogami 

značná. Objevuje se zájem o nové prožitky a dobrodružství. Při nedostatku aktivit a zájmů 

může tuto potřebu droga skvěle naplnit. Je zde velký vliv vrstevníků a potřeba někam patřit. 

V některých partách se hojně užívají návykové látky, a kdo se odmítá k užívání připojit, 

vyčlení se z kolektivu. Je tedy potřeba zajímat se o to, co děti ve volném čase dělají a s kým 

se stýkají.  

Drogy dělíme na legální a nelegální. První skupinu naše společnost toleruje. Následky 

nadměrného užívání alkoholu, mohou být fatální, u dětí zvláště. Drogy narušují hodnoty a 

normální potřeby lidí. Narušují také zdravé vztahy. Společnost je k užívání zejména tabáku a 

alkoholu tolerantní. Naše společnost je proalkoholní, alkohol se pije při každé oslavě a patří 

k důležitým společenským rituálům. Když se člověk rozhodne být abstinentem, zařadí se do 

menšinové skupiny a bojuje často s nepochopením okolí.  

Když poučujeme děti o škodlivosti alkoholu a jiných návykových látek a pak je sami 

užíváme, je toto chování kontraproduktivní a nemá žádný efekt. Děti se často nejlépe naučí to, 

co ve svém okolí pozorují a toto chování přirozeně napodobují. Dospělí sahají po alkoholu jak 

za účelem oslavy, kdy mají radost, tak v horším případě i když chtějí zapít žal a smutek. 

Alkohol pak funguje jako sebemedikace. Lidé se nechtějí nikdy cítit špatně. Když je bolí 

hlava, dají si tabletku, když chtějí lépe spát, také sáhnou po tabletce, a když chtějí déle do 

noci bdít a pracovat, vezmou si jiný lék. „A tím odkazujeme dětem a mládeži poselství, podle 

něhož lze změnit, vylepšit nebo zastřít určité aspekty života prostě jen tím, že si vezmeme 

patřičný lék - opravdu nemáme zapotřebí se cítit špatně - vůbec nikdy“ (Hajný, 2001).  
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1. Základní pojmy a uvedení do problematiky  

1.1 Definice pojmů 

Adolescence - neboli dospívání, termín užíván v odborné literatuře nejednoznačně. V české 

literatuře období mezi pubescencí, které se vyděluje jako samostatná fáze, a ranou dospělostí. 

Objevuje se nástup sekundárních pohlavních znaků, dosažení pohlavní zralosti, dozrávání 

rozumových schopností a dotváření integrity osobnosti. U dívek mezi 12. a 18. rokem, u 

chlapců mezi 14. a 20. rokem (Hartl, Hartlová, 2009). 

 

Copingové strategie - neboli zvládání stresu je postup, při němž lze zvládat stres. 1) 

zaměřením se na určitý problém, na situaci, která vznikla, a nalezení způsobu, jak ji změnit 

nebo se jí napříště vyhnout, např. změna aspirační úrovně, osvojení nové dovednosti anebo 2) 

zaměření na zklidnění, zmírnění emocí, které stresová situace vyvolává, i když ke změně 

samotné situace nedochází. Například odreagováním pomocí relaxací, psychofarmaky, 

změnou činnosti či místa. Úspěšné zvládání stresu obvykle oba způsoby kombinuje (Hartl, 

Hartlová, 2009). 

 

Droga - látka, která je požívána a zneužívána pro změnu nálady, vědomí, povzbuzení či 

utlumení somatopsychických funkcí; ovlivňuje biochemické pochody v mozku, případně 

v centrální i periferní nervové soustavě; při opakovaném užívání možnost vzniku závislosti 

(Hartl, Hartlová, 2009). 

 

Syndrom závislosti- „Soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se 

vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přáni užít drogu‚ 

porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ 

priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a 

někdy somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní 

substanci (např. tabák‚ alkohol nebo diazepam)‚ pro skupinu látek (např. opioidy) nebo pro 

širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí“ (MKN -10). 

 

Psychoterapie - léčení duševních chorob a hraničních stavů psychologickými prostředky, tj. 

slovem, gestem, mimikou, mlčením, případně úpravou prostředí. Je jedním z účinných 

způsobů psychické pomoci, plánované, promyšlené a prováděné odborníky (Hartl, Hartlová, 

2009). 
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Stres - Selyem (1950) definován jako charakteristická fyziologická odpověď na poškození 

nebo ohrožení organismu, které se projevuje prostřednictvím adaptačního syndromu; ten 

přímo ovlivňuje zdraví tím, že vyvolává nadměrnou a trvalou aktivaci nervového systému 

nebo systému adrenokortikálního, posléze poškození systému imunitního (Hartl, Hartlová, 

2009). 

 

Škodlivé použití návykových látek- „Příklad užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše 

zdraví. Poškození může být somatické (hepatitida při injekčním podání)‚ nebo psychická 

(epizody sekundární deprese až těžký alkoholismus)“(MKN - 10). 

 

Vztahová vazba - používá se často v původní anglické verzi attachment a označuje vazbu, 

přilnutí, připoutání či citové přilnutí obecně. Termín a teorii vztahové vazby zavedl Bowlby 

(1979) a zabývá se citovým připoutáním dítěte k matce a dalším blízkým osobám.  

 

1.2 Období dospívání 

Biologické pojetí vymezuje období dospívání jako životní úsek, ve kterém se objevují 

první známky pohlavního zrání (objevují se sekundární pohlavní znaky), dochází k akceleraci 

růstu a na konci období dochází k dovršení plné reprodukční schopnosti- pohlavní zralosti a 

k dokončení tělesného růstu. Kromě biologických změn dochází i k nápadným změnám 

psychickým. Ohlašují se nové pudové tendence, hledají se způsoby jejich uspokojení a 

kontroly. Období je charakteristické emoční labilitou a zároveň nástupu formálně abstraktního 

způsobu myšlení (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Dále se mění role a dochází k novému sociálnímu zařazení jedince. S tím souvisí nové 

očekávání od společnosti, nároky a vnímané sebepojetí. Langmeir a Krejčířová (2006) píší, že 

tělesné, psychické a sociální změny v dospívání probíhají do jisté míry souběžně a navzájem 

závisle. Vyvrací však tvrzení starším prací a teorií, které předpokládaly, že souběžnost a 

závislost těchto změn je přímo příčinně podmíněna a úplná. Psychické a sociální změny jsou 

ovlivněny mnoha faktory, působícími jako zprostředkující proměnné. Faktory sociální a 

kulturní hrají významnou roli, stejně jako výchovný styl rodičů, učitelů a dalších významných 

postav v životě dospívajícího. Na změny pohlavního dozrávání působí přímým vlivem 

hormonální pochody a nepřímo tím, že dospívající pozoruje tělesné změny a vnímá měnící se 
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přístup dospělých k němu a tak reaguje touhou po dospělém postavení a přijetí, ale také 

úzkostí a nejistotou.  

Dospívající člověk hledá vlastní identitu, snaží se najít svou roli mezi lidmi a bojuje 

s nejistotou. Dle Eriksona (1999) je dovršení dospělosti spojeno s nalezením vlastní identity, 

toho, kdo vlastně jsem. Adolescence je přechod od dětské závislosti k nezávislé dospělosti. 

Vágnerová (2005) píše o vývojových úkolech, které by měl dospívající zpracovat. Patří sem: 

Nalezení vlastní ego identity, emancipace od rodiny a stabilizace rodinných vztahů, 

upevňování vztahů k autoritám a také ujasnění si svých životních cílů, hodnot, postojů, včetně 

svého profesního směřování. Dále by měl mladý člověk přijmout reálný obraz svého těla a 

roli svého pohlaví, nalézt uspokojivý partnerský vztah a vztahy k vrstevníkům.  

Piaget (1966) řadí období adolescence do stádia formálních logických operací. Myšlení 

se stává abstraktnějším, objevují se hypotetické úvahy, úvahy o minulosti a budoucnosti. 

Mladí lidé teoretizují, rádi polemizují o alternativách řešení, ale mají sklon k radikálním 

řešením, díky svým nedostatečným zkušenostem. Také se objevuje introspekce a 

posuzováním svých kompetencí, zlepšují se tak jejich schopnosti a dovednosti.  

V rané adolescenci pozorujeme velkou emoční labilitu a denní snění. V pozdní 

adolescenci se stabilizuje emoční prožívání, dochází k hormonální adaptaci a už je méně 

zřetelná vztahovačnost a náladovost. Důležité je na konci tohoto období uvolnění ze závislosti 

a přílišné citové navázanosti na rodiče. Říčan (2004) to přirovnává k rozchodu, který by měl 

končit stabilním a pozitivním vztahem k rodičům, nikoliv pohrdáním a odmítáním. Mladý 

člověk se poté učí navazovat a vytvářet partnerské vztahy, prožívat intimitu, zamilovanost a 

s tím spojenou idealizaci svého protějšku, což pomáhá k budování identity a vyrovnávání se 

s potížemi sbližování a rozcházení.  

Vágnerová (2005) píše o adolescentním egocentrismu. Ten se projevuje tak, že zaprvé 

mladí lidé upřednostňují intenzivní prožitky. To je jeden z důvodů, proč experimentují 

s návykovými látkami. Zadruhé usilují o absolutní řešení. Přijímají jen to, o čem jsou 

přesvědčeni, že je správné morálně i citově a takto hájí určité myšlenky, vztahy apod. A 

zatřetí nesnesou odložení uspokojení. To se projevuje ve vyhledávání a užívání návykových 

látek, střídání známostí, partnerů, v útěcích z domova.  

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že jsou dospívající náchylní 

k experimentování s návykovými látkami. Návykové látky adolescentovi sloužit 

k vypořádávání se s vývojovými úkoly a procesem separace. Mladý dospívající se odděluje od 

rodičů, popírá dětskou závislost a usiluje o nezávislost a buduje si vlastní identitu. 

Adolescence je přechod z dětství do dospělosti, kdy má mladý člověk zmatek ve svých 
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potřebách, získává odpovědnost a má mnoho očekávání. Navazuje nové vztahy, už nejen 

přátelské, ale i partnerské. Jsou na něj kladeny velké nároky v oblasti sociálního učení. 

Adolescenti mají potřebu dosahovat vytyčených cílů, získávat ocenění a zpětnou vazbu. 

Drogy mohou sloužit jako prostředek separace či k uspokojení nenaplněných potřeb 

adolescenta. Je tedy potřeba podporovat je, aby toto náročné citlivé období zvládli pomocí 

zdravějších strategií než je užívání drog.  

 

1.3 Vznik závislosti u dětí a adolescentů 

Na vzniku látkové i nelátkové závislosti se podílí mnoho faktorů. Řadíme sem v 

podstatě úplně vše, co nás v našem okolí ovlivňuje. Patří sem například rodina, společnost, 

média a kamarádi. Vlastní názory a osobnost člověka se postupem času vyvíjí a asi největší 

vliv na tento rozvoj má rodina. Pro dítě a mladého člověka jsou prvními vzory, se kterými se 

identifikuje, rodiče. Důležitou roli zde hraje mateřská figura. U lidí závislých na drogách, se 

často vyskytuje matka přehnaně pečující, zahrnující dítě takzvanou opičí láskou, která se 

nechce smířit s tím, že dítě dospívá a roste a často ustrne na určitém vývojovém stupni vztahu 

u dítěte. Brání tím často nevědomě přiměřenému vývoji dítěte. Často je zbytečné hledat 

v rodině jednoho „viníka“, jde spíš o proces interakcí, které se na vzájem podporují. (Hajný, 

2015). 

Dítě a mladého člověka také významně ovlivňují jeho přátelé, vrstevníci a party.  V 

pubertě je pro dítě důležitá potřeba někam patřit. Zakouší více život mimo rodinu, touží po 

respektu od přátel, a pokud se mu to daří, pociťuje nově nabyté sebevědomí. Důležité je, aby 

si dítě vyzkoušelo jak roli vůdce ve skupině, tak roli slabšího člena skupiny a získalo tak 

pochopení pro druhé. Mladý člověk by měl být jak z rodiny, tak ze školy poučen o škodlivosti 

drog, měl by se naučit odmítat, ustát vliv vrstevníků a sebeprosazovat svoji individualitu. 

Dobré rodinné klima je základem pro prevenci jak drogových, tak jiných závažných potíží. 

Závislost v rodině je chápána jako jev, který není izolovaný, ale existuje v systému vztahů. 

Někdy se stane dočasně nutným prvkem ve fungovaní a udržování rovnováhy (Hajný in 

Kalina et al., 2015).  

 

1.3.1 Společenský vliv na dítě 

Na děti a mládež má v dnešní době velký vliv televize a internet. Americké filmy a 

televizní reklamy přicházejí se sdělením práva každého člověka na bezbřehé štěstí, veselost, 

bohatství, nadšení, úspěch a zdraví, které jsou snadno dosažitelné. Přicházejí s myšlenou, že k 
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vrcholové kariéře je snadná cesta bez námahy. Vytváří kult silného a sebevědomého jedince, 

vybaveného sebevědomím, který je schopen snadno dosáhnout všeho, hned a vždy. K 

reálnému životu má tento odkaz daleko a mladého člověka může velmi zklamat. Například 

když malé dítě často vidí ve filmech velké dětské oslavy, pro desítky dětí, u domu s velkým 

bazénem a zahradou, kam přijedou dokonce i klauni a dítě dostane obrovské dary, které by 

stačily pro deset dětí z průměrné české rodiny, může pak být ze své vlastní skromné oslavy 

narozenin velmi zklamané. Může se cítit v životě a sociálních podmínkách, ve kterých žije, 

neúspěšné a nespokojené. Je dobré s dětmi mluvit a vysvětlovat jim, že filmy jsou často 

nereálné. Z lidských vztahů se pomalu vytrácí empatie, snaha o kooperaci a pochopení. Snazší 

komunikace pro mladé lidi je dnes pomocí sms, e-mailů a facebooku než osobně. Ztrácí se 

snaha a touha po osobním setkávání, dává se přednost setkávání na sociálních sítích nebo 

skypu. Orientace společnosti je materiální, je kladen důraz na ekonomickou prosperitu. Ceněn 

je zisk a účel světí prostředky. Mladí lidé toto vnímají a ovlivňuje je to. „Kulturní, 

společenská a sociální podmíněnost některých behaviorálních projevů je prokázaná a v 

mnoha případech zřejmá“ (Miovský et al., 2015). 

 

1.3.2 Rodinné vlivy na dítě 

Rodinné vlivy mohou na dítě působit jak rizikově tak protektivně. Někdy se stává, že 

rodina často nevědomě podporuje závislost dítěte nebo jiného člena rodiny.  

Riziko pro vznik závislosti u dítěte je, když samotní rodiče jsou na nějaké návykové látce 

závislí. Může se jednat i o závislost na alkoholu, ale v posledních letech i o nelátkové 

závislosti jako je patologické hráčství, hraní on-line her, sázení apod. Další riziko jsou nejasně 

stanovená pravidla v rodině. Dále málo času na dítě, nedostatek dohledu nebo přehnaný 

dohled (extrémy jsou vždy špatně), nedostatečná citová vazba (attachment) o které píše ve 

svých knihách Bowlby (2010). Riziko představuje dále týrání dítěte, sexuální zneužívání, 

násilí, velká přísnost. Když je rodina izolovaná od společnosti a okolí, když rodiče podceňují 

dítě a nemají od něho žádná očekávání (Koranda in Kalina et al., 2015). Jasné riziko je, když 

rodiče pití alkoholu a braní drog schvalují. Také když jsou rodiče duševně nemocní, zažívají 

hmotnou nouzi, časté stěhování, když dítě žije mimo domov, rodinu. Také když matka nebo 

někdo jiný z rodiny působí jako takzvaný „umožňovač“, umožňuje a usnadňuje ať už vědomě 

či nevědomě návykové chování dítěte a oslabuje tak motivaci k pozitivní změně (Nešpor, 

2007). 
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V dobře fungujících rodinách ale nacházíme velkou spoustu ochranných a pozitivních 

vlivů, které naopak dítě a mladého člověka před vznikem závislosti chrání. Z toho vyplývá, že 

už jen fakt, že dítě vyrůstá mimo rodinu, je faktorem značně rizikovým.  

Mezi protektivní faktory patří dostatečná péče a zájem o dítě, dobrý attachment - 

citová vazba na úrovni rodič - dítě. Jasně stanovené hranice a pravidla. Hodnotová orientace 

rodiny (vzdělání, sport, kulturní život). Oba rodiče se podílí na výchově a spolupracují. 

Adekvátní přísnost a výchovný styl, ani liberální ani autokratický, ale ideálně demokratický. 

Rodiče netolerují u svých dětí alkohol a jiné drogy a sami je také neberou. Rodiče mají na dítě 

adekvátní nároky a očekávání, dítě respektují. Rodina zdravě zvládá stres a stresové situace. 

Dítě žije v bezpečném prostředí a je dostatečně ochraňováno. Rodiče netrpí duševním 

onemocněním. Rodina je orientovaná na pomoc druhým a klidné soužití ve společnosti, 

neizoluje se od okolí (Hajný, 2001) Dobré vztahy v rodině zejména s prarodiči dítěte. Nešpor 

(2007) používá termín „tvrdá láska“ ze strany příbuzných a blízkých. Jde o to, že na jedné 

straně poskytují pocit citové opory a na druhé straně trvají na pozitivní změně a zvyšují tak 

motivaci u závislého člena rodiny. 

 

1.3.3 Školní vliv na dítě 

V šesti letech dítě nastupuje do školy, mění se tak denní režim celé rodiny a pro dítě 

nastane na mnoho let spousta změn. Škola je místo, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a 

snaží se zde obstát. Zralé dítě se nové situaci přizpůsobí bez potíží. Domov zůstává místem 

zázemí, kam se dítě rádo vrací. Pokud vše funguje tak jak má. Pokud se ve škole u dítěte 

vyskytnou nějaké potíže, měl by se na pomoci podílet jak učitel, tak rodiče. Je však potřeba 

myslet na to, že škola nemůže nahradit rodiče a rodiče školu. Kooperace obou stran může 

situaci dítěte zlepšit, ignorace zhoršit.  

Všichni máme v hlavě asi určitou představu o tom, jak by měl vypadat ideální učitel. 

Postava první paní učitelky v první třídě je pro budoucí život dítěte velmi důležitá. Když dítě 

nemá doma dobré zázemí a má necitlivou matku, se kterou se není snadné identifikovat, může 

získat takovou osobu právě v paní učitelce v první třídě, která se stane pro dítě vzorem. 

Během prvních školních let se u dítěte rozvíjí postoj k autoritám a o tom rozhodují právě 

učitelé. Je velmi klíčové zda učitel vytvoří klima třídy plné úcty a pozitivních hodnot, nebo 

pohrdání a nenávisti.  

Rodiče by se měli aktivně zajímat o to, co dítě ve škole dělá a co se učí. Je dobré když 

s dětmi doma diskutují o společenských tématech a nevyhýbají se tématům drog a jejich 
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rizikovosti. Když se k tomu ještě přidá dobrá autorita učitele, kterého děti respektují, může 

tento učitel děti pozitivně ovlivňovat právě v těchto otázkách. Dobré je zakomponovat 

drogová témata přímo do výuky a nenásilnou formou tak na děti preventivně působit. Hodně 

záleží na klimatu třídy, osobnosti učitele, zkušenostech dětí a frekvenci. Motivací společnosti 

by mělo být zajišťování kvalitních škol a učitelů. Rodina a škola mají mnoho společného, v 

něčem se doplňují, v jiném podmiňují, ale nedají se zaměnit.  

 

1.3.4 Vrstevnický vliv na děti 

Pro zdravý vývoj dítěte jsou důležití vrstevníci a party. Dítě se učí prosazovat a 

přizpůsobovat s kamarády staršími i mladšími. Zakouší jak roli vůdce, tak i nejslabšího ve 

skupině. Získává novou životní hodnotu a tou je přátelství. Odpoutává se od rodičů, ale také 

se rádo vrací do bezpečného zázemí, pokud v rodině vše dobře funguje.  

V pubertě je pak vliv vrstevníků a potřeba přátel ještě silnější a hraje významnou roli. 

Společně se separují od rodiny a dospívají. Rodiče přestávají být absolutně respektovaní. 

Mladý člověk testuje hranice a touží po svobodě. Toto období je pro začátek experimentování 

s drogami nejvíce nebezpečné a měla by předcházet efektivní primární prevence. V této fázi 

by měly být děti poučeny a připraveny ze školy i z domova pro život. Pokud v této životní 

fázi droga nasedne na aktuální životní potřebu dítěte, může dojít k jejímu opakovanému 

vyhledávání a začátku drogové kariéry. Úspěchem výchovy je, když dítě samo drogu odmítne 

a postaví se negativnímu vlivu vrstevníků (Gabrhelík in Miovský et al., 2015). 

 

1.3.5 Primární prevence 

Primární prevence usiluje o to, aby děti a mladí lidé neexperimentovali s drogami nebo 

aby se problematika užívání drog a závislostí alespoň přesunula do pozdějšího věku (Miovský 

et al., 2015). Primární prevence je strategie snižování poptávky po drogách.  Pokud už děti 

nějaké zkušenosti s drogami mají, cílem je toto experimentování zastavit, aby se předešlo 

škodám na zdraví jak psychickém tak somatickém. Důležitou roli zde hraje rodina a výchova 

ke zdravému způsobu života. S dětmi mluvíme o drogách vždy adekvátně k jejich věku. 

Důležitou roli zde hrají protektivní a rizikové faktory, o kterých jsem více psala výše.  

Primární prevenci lze provádět mnoha způsoby, některé jsou efektivní méně, jiné více. 

V České republice je minimální primární program povinností základních škol a spadá do 

působnosti MŠMT. Definuje Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/2007–51. (Skácelová 

in Miovský et al., 2015). Primární prevence se nesnaží eliminovat pouze užívání drog, ale i 
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jiné nežádoucí patologické jevy v populaci jako je agrese, šikana, poruchy příjmu potravy, 

záškoláctví a další. 

 Primární prevenci dělíme na nespecifickou a specifickou. Do nespecifické primární 

prevence patří sportovní a kulturní akce a je zacílená na širokou populaci. Specifická primární 

prevence je zaměřená na různé typy rizikového chování a bývá více efektivní. Typy programů 

u specifické primární prevence jsou 1) univerzální - zaměřené na vytipovanou cílovou 

populaci (např. všichni žáci 6. tříd) bez rozdílu rizikovosti v rámci skupin nebo jednotlivců. 2) 

selektivní – zaměřená na skupiny, které jsou zranitelnější než jiné, u nichž lze riziko vzniku 

problému považovat za vysoké (např. etnické minority, mládež ze sociálně vyloučených 

lokalit). 3) indikovaná – zaměřená na ohrožené jedince, u nichž není možné diagnostikovat 

škodlivé užívání nebo závislost, ale kteří již vykazují známky užívání drog (Černý in Miovský 

et al., 2015). 

Primární prevence zvyšuje u mládeže povědomí o drogách a negativních důsledcích 

jejich užívání. Podporuje protidrogové postoje a normy. Podporuje prosociální chování a 

osvojování sociálních dovedností potřebných pro život bez drog.  

 Zásady efektivní primární prevence jsou kombinace mnohočetných strategií, 

soustavnost a dlouhodobost programu, komplexnost, adekvátnost k věku a zacílení, včasný 

začátek (kdy dítě ještě nemá s drogou zkušenost), pozitivní orientace, podpora protektivních 

faktorů a interaktivita. V primární prevenci se využívá takzvaného KAB modelu. Jsou to 

zkratky anglických slov knowledge, attitude, behaviour- znalosti, postoje, chování. Cílem 

primární prevence je ovlivnit chování jedinců pozitivním směrem (Gabrhelík in Miovský et 

al, 2015). V primární prevenci je neúčinné odstrašování, zakazování, moralizování a 

přehánění následků užívání drog (Černý in Miovský et al., 2015). Není efektivní, když je 

primární prevence nezacílená na určitou skupinu, neodpovídá věku dětí a jedná se o 

jednorázovou akci (např. ve školní tělocvičně pro první až devátou třídu). Dále není účinné 

předávání jednostranných informací a billboardové kampaně a reklamy (Gabrhelík in 

Miovský et al., 2015) 

 Dobré je, když mají o primární prevenci svých dětí zájem i jejich rodiče a aktivně se o 

tuto problematiku zajímají, což se ovšem neděje příliš často. Dokazuje to malý zájem o 

besedy a přednášky o drogách pro rodiče. Lidé si často myslí, že se jich a jejich dětí tyto věci 

netýkají a nikdy týkat nebudou. A pokud se problém dostaví, přicházejí pozdě. Rodiče by 

měli znát průvodní jevy doprovázející nastupující závislost na droze. Měli by se zajímat o to, 

jak jejich děti tráví volný čas. Pomoci jim najít si smysluplné koníčky aby mohly svůj čas 
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trávit efektivně. Primární prevence a dobré rodinné zázemí však pouze snižují riziko vzniku 

drogového problému, výskyt problému se nikdy nevylučuje.  
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2. Vztahová vazba 

2.1 Teorie vztahové vazby 

Teorii attachmentu formuloval anglický psycholog a psychiatr John Bowlby (1907-

1990). Připoutání, vztahová vazba neboli anglicky attachment je instinktivní reakce s cílem 

dostat se blízko k matce. Matka by měla malému dítěti poskytovat pocit bezpečí. Chování, 

kterým se kojenec připoutává k matce je pláč, žvatlání nebo úsměv. To by mělo 

zprostředkovat zájem a přiblížení matky k dítěti. U starších dětí se toto chování mění, jde o 

vyhledávání matky a její následování, to přivádí naopak dítě k matce. Připoutávající chování 

se aktivuje zejména když je dítě nemocné, není mu dobře, nebo má strach. Když je hladové, 

unavené, je mu zima, nebo ho něco bolí. Také se připoutávající chování aktivuje, když matka 

odchází. Připoutávající chování mezi dítětem a matkou nebo pečující osobou obsahuje mnoho 

podobných interakcí mezi těmito osobami a vedou k vytvoření vztahové vazby neboli 

attachmentu. Další vztahové osoby (jejich počet závisí na velikosti rodiny), vyhledává dítě 

v závislosti na své náladě a chuti hrát si. V případě nejisté vztahové vazby s hlavní pečující 

osobou, bude dítě méně navazovat vztahy s ostatními vedlejšími vztahovými osobami. 

V batolecím období slouží matka jako tak zvaná bezpečná základna, ze které může dítě 

podnikat průzkumné výpravy do okolí, ale také se k ní až ho to omrzí zase vracet. Pokud se 

základní vztah mezi matkou a dítětem nepodaří vybudovat, stane se tento stav rizikovým jak 

pro další vývoj dítěte, tak pro další vztahy.  

Vazebné chování, jak píše Bowlby (2010) doprovázejí velmi silné pocity. Hrozbou 

ztráty pečující osoby pak vzniká úzkost a opravdovou ztrátou zármutek.  Obojí také obvykle 

vyvolává hněv. Dostupné a podpůrné pečující osoby v dětství zásadně ovlivňují vývoj a 

adaptaci dítěte do budoucna. Na základě raných vztahů s pečujícími osobami se vytváří 

psychické struktury. V interakcích s pečujícími osobami, rodiči, se dítě učí regulovat své 

vnitřní napětí. Vnímavý rodič přizpůsobí své chování tak, aby umožnil a pomohl dítěti 

regulovat emoce a stav. V případě nedostupnosti pečujících osob, dítě zůstává samo se svými 

emocemi, se kterými si neví rady a prožívá tak zmatek, chaos a někdy až zoufalství. 

Opakované prožívání těchto stavů vede k rozvoji neklidu, neschopnosti soustředit se a 

k vytváření vnitřních představ o sobě a druhých.  Tyto představy jsou obecně negativní. 

Individuální vzorce emoční regulace se tvoří zvnitřněním těchto zkušeností s pečujícími 

osobami. „Interpsychická emoční regulace se mění na itrapsychickou. Na významu získává 

organizace vztahové vazby na úrovni mentální reprezentace“ (Pečtová, 2013, s. 27). Mentální 

reprezentace jsou zvnitřnělé představy o sobě, o pečujících osobách a spolehlivosti emočních 
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vazeb, mění se spolu s kognitivním vývojem.  Jedinci, kteří v dětství prožili nejisté připoutání, 

mohou zažít v pozdějších letech korektivní zkušenost s významnou osobou (partnerem, 

přítelem nebo terapeutem) a nabýt tak konečně pocitu vztahové jistoty. Mentální reprezentace 

vztahové vazby tak nejsou jen pokračováním organizace z dětství. Fonagy (2005) popisuje 

schopnost mentální reprezentace termínem mentalizace, jako schopnost reprezentovat 

interpersonální zkušenost, stejně jako prožitek sebe sama v termínech mentálních stavů. Také 

lze říct, že je to schopnost nakládání s vnitřními stavy na psychické úrovni. Schopnost 

regulace a formování hranic. Dítě touží po kontaktu s matkou za každou cenu. Pokud matka 

citlivě a vnímavě reaguje na potřeby dítěte, vytváří tak jistou vztahovou vazbu. Když pečující 

osoba nereagovala adekvátně na potřeby dítěte, dítě se muselo určitým způsobem přizpůsobit, 

aby našlo rovnováhu v emoční nepohodě a vytvořil se tak kompromis v podobě určitého typu 

nejisté vztahové vazby.  

Závislost na návykových látkách představuje neúspěšný pokus o regulaci emocí a snahu o 

vyřešení deficitů v psychické struktuře, jak píše Flores (2004). U závislých osob dochází 

k nahrazování blízkých osob a mezilidských vztahů a vztahů chemickými látkami 

s návykovým potenciálem. Mnoho závislých pacientů vykazuje potíže v emoční rovnováze ve 

vztazích, rodinných i milostných. Závislost na návykových látkách je také někdy popisována 

jako teorie sebemedikace, kdy hlavním důvodem není požitek, touha po zážitcích a potěšení a 

snaha o redukci nepříjemných pocitů a úzkosti. Je to únik od pocitů nenaplnění, samoty, studu 

a nedůvěru v sebe sama, která od dětství přetrvává. Ačkoliv závislí lidé experimentují s více 

typy drog, mají predispozici k tomu, stát se závislými na té látce, která nejlépe poslouží 

k regulaci vlastních emocí.  

 

2.2 Typologie vztahové vazby  

 

2.2.1 Jistá vztahová vazba 

Osoby s touto vazbou se cítí dobře jak ve vztahové blízkosti, tak v nezávislosti. Nedělá 

jim potíže spoléhat se ve vztahu na druhé nebo být tím, na koho se mohou spolehnout ostatní. 

Příliš si nedělají starost s tím, jestli na nich ostatním záleží nebo ne.  
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2.2.2 Zaujatá (úzkostná) vztahová vazba 

Lidé s tímto typem vztahové vazby se v mysli stále zaobírají nevyřešenými 

vztahovými záležitostmi. Obávají se, zda budou mít někoho blízkého a dostupného v případě 

potřeby. Rádi by měli někoho, na koho by se mohli spolehnout a on na ně, ale trpí pocity, že 

vztahy nejsou reciproční.  

 

2.2.3 Distancovaná vyhýbavá vztahová vazba 

Vztahovou blízkost tito lidé neberou v úvahu a opomíjí. Vztahové závislosti se brání. 

Druhým lidem se velmi neradi otevírají. Také se na druhé neradi spoléhají a nejsou rádi, když 

se chce někdo spoléhat na ně. Jestli na nich ostatním záleží, je příliš nezajímá.  

 

2.2.4 Bázlivá vyhýbavá vztahová vazba 

Osoby s tímto typem vztahové vazby mají strach ze vztahové blízkosti. Chovají se 

vyhýbavě ve vztazích. Jsou neradi něčí vztahovou osobou. Nejsou rádi, když se mají spoléhat 

na druhé. Mají stálý strach, že až budou druhé potřebovat, nebudou pro ně emočně dostupní. 

      

2.3 Poruchy vztahové vazby u dětských uživatelů drog 

Brish (2011) píše, že pokud se u kojence vyskytla zkušenost s deprivací nebo velkým 

stresem, může se u dítěte v budoucnu vyvinout tendence k závislostem a závislostním 

poruchám. Kojenec má potřebu blízkosti a tělesného kontaktu s pečující osobou a místo toho 

je uspokojen jinak, například nabídkou jídla. Pocit stresu dítěte je sice redukován, ale potřeba 

blízkosti uspokojena není. Tak se však opakuje, dítě reaguje nespokojeností, pláčem a opět je 

mu nabídnuta jen strava. Začne rychle přibývat na váze a postupně se vyvíjí struktura poruchy 

příjmu potravy a závislostního chování. Závislostní chování může v budoucnu získat mnoho 

různých forem a stává se tak strategií zvládání stresu a redukcí napětí. Nemusí jít pouze o 

závislost na návykových látkách, ale i závislost na hraní počítačových her, workoholismus, 

závislost na vztazích nebo závislost na potravinách. Závislost se stává náhražkou blízké osoby 

a citového vztahu. V tomto smyslu lze chápat i časté a závislostní stálé hledání nových 

krátkodobých, také sexuálních partnerů, bez citového pouta, aniž by se jim člověk emočně 

oddal.  Předmět závislosti představuje výhodu rychlé a spolehlivé dostupnosti a možnosti 

kontroly. Pokud je předmět nedostupný, dochází k abstinenčnímu syndromu, a to 

psychickému nebo fyzickému, dle druhu substance či předmětu návyku. Osoba hledající 
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vztahovou vazbu, tak rozvine svou závislost na látce či předmětu, který slouží jako náhražka 

vazebné osoby. Tato situace je v psychoterapii velmi obtížně zpracovatelná. Návyková látka 

nebo chování totiž zmírní stres rychleji než vazba s pravou vztahovou osobou. K té se totiž 

vztahová vazba nejprve musí vybudovat. To je v terapii velkým problémem, takto postižení 

lidé mají právě největší problém odevzdat se blízké osobě a budovat s ní bezpečný blízký 

vztah založený na vazbě. Tyto osoby se pouštějí do terapie s velkým strachem a často ji 

bohužel brzy opouští.  

 

2.4 Vztahová vazba u dospívajících užívajících návykové látky 

 Vztahová vazba - attachment je v současné době považována za jeden z hlavních 

rizikových nebo ochranných faktorů ve vztahu k užívání návykových látek v adolescenci. 

Obecně platí a výsledky různých výzkumů ukazují, že bezpečná vztahová vazba mezi rodiči a 

dětmi působí jako ochranný faktor proti užívání drog, i když je velká variabilita v 

sebeposuzování závislostního chování u jednotlivých osob. Většina výzkumů také zahrnuje 

další faktory, které mohou ovlivňovat rodičovské vztahové vazby s jejich dětmi a vliv na to, 

zda dítě začne užívat drogy, což vysvětluje disparitu výsledků různých studií. Mezi tyto 

faktory patří individuální charakteristiky jedince (pohlaví, věk, sebeúcta) a vliv jiných zdrojů, 

včetně vztahů s vrstevníky a vlivu vrstevnických skupin (užívání drog v partě). Attacchment 

tedy funguje jako protektivní anebo rizikový faktor při vzniku závislosti u mladých lidí 

(Vodráčková, 2010). 

 Pokud jde o posouzení užívání návykových látek u dospívajících nebo mladých lidí a 

jejich vztahů s rodiči, většina studií je založena na „self-report“ - sebeposouzení (například, 

Kassel, Wardle a Roberts, 2007; Olsson et al., 2003), a to může mít vliv na získané výsledky. 

Studie zkoumají vztah mezi attachmentem mezi rodiči a dětmi a jejich užíváním různých 

návykových látek. Například tabáku, alkoholu a na nelegálních drogách. Kassel et al. (2007) 

píše, že typ vztahové vazby je závislý na druhu a povaze užívané návykové látky. Některé 

studie však vztah mezi attachmentem a typem užívané návykové látky nespecifikují, protože 

užívání drog adolescenty je převážně experimentální a odlišné od pravidelného užívání. To je 

dle Petraitis (1995) běžné. Experimentování s návykovými látkami je u adolescentů 

považované za průzkumné chování, může s ním tedy být pojen bezpečný attachment (secure 

attachment). Ti adolescenti, kteří začnou užívat pravidelně a stanou se závislými na 

návykových látkách, více inklinují k vyhýbavé vztahové vazbě (insecure attachment)(Van der 

Vorst et al., 2006). Van der Vorst et al. (2006) dále píše, že rodičovský vliv je největší u 
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mladších dětí ve věku 9-10 let, zejména v zasvěcení bezpečnému užívání alkoholu. Mezi 11-

14 rokem je rodičovský vliv už na děti menší. Studie Randolph et al. (2010) zjistila, že typ 

vztahové vazby adolescenta s matkou, významně ovlivňuje užívání alkoholu v pozdní 

adolescenci a rané dospělosti (kolem 18. roku), kdy jsou mladí lidí více otevření ve vztahu 

k rodičům, než je tomu v začátku puberty.  

 Není možné stanovit příčinný vztah mezi attachmentem a užíváním návykových látek v 

mládí. Většina studií zabývajících se tímto fenoménem je průřezová, nemůžeme tedy s 

jistotou tvrdit, že nejistá vztahová vazba je rizikovým faktorem užívání drog (Hoppe et al, 

1998; Olsson et al, 2003). Naproti tomu longitudinální studie jsou vysoce variabilní, jedná se 

o dlouhodobé sledování jedinců, například od 1 roku do 18 let. Van der Vorst (2006) došel k 

závěru, že je to právě užívání návykových látek, co ovlivňuje typ attachmentu, alespoň k 

rodičům, zatímco pro Danielsson et al. (2011) je bezpečný attachment protektivním faktorem 

proti nadměrnému pití alkoholu. Objevuje se zde potřeba více longitudiálních studií, které by 

mohly pomoci objasnit roli vztahové vazby adolescenta k rodičům, jako 

rizikového/ochranného faktoru v užívání drog nebo důsledku.  

Studie (Vondráčková et.al., 2014) zabývající se vztahovou vazbou klienta 

v psychoterapeutickém procesu, zjistila existenci částečné souvisloti mezi typem vztahové 

vazby a chování klientů během psychoterapeutického procesu. Mezi zkoumané chování 

patřila oblast emocí a chování během sezení, probíraných témat, autonomie a angažovanosti 

klienta. „Se zpožděním na sezení chodily častěji osoby s vyhýbavým typem vztahové vazby a 

nejméně často osoby s jistou vztahovou vazbou; osoby s jistým typem vazby tematizovaly 

rodiče a sourozence nejčastěji a naopak nejméně často osoby s úzkostně vyhýbavou vazbou“ 

(Vondráčková et.al., 2014, s.201). 
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3. Zvládací strategie 
 

3.1 Strategie zvládání stresu  

Zvládání stresu je problematikou stresových situací a rozpracovává různé způsoby 

zvládání náročných zátěžových a náročných situcí v životě jedince. Strategie zvládání jsou 

rozdílné a individální postupy, sloužící k vyrovnání se s psychickými, fyzickými či 

emocionálními nároky a stavy, které se v životě člověka vyskytují. Někteří autoři např. 

Vavricová (2013) používání anglický ekvivalent coping. Je to snaha se s něčím vypořádat, 

zdolat či překlenout (Vavrincová, 2013). Copingem dále rozumíme zvládání stresu a způsoby 

vyrovnávání se s ním. Je původně odvozen z řeckého slova colaphos, což znamená přímý 

úder v boxu. Anglicky rozumíme slovesu to cope – vyrovnávat se s nějakým problémem, 

zátěží. Lazarus (1966) definuje zvládání takto: „Zvládáním se rozumí kognitivní proces řízení 

vnějších i vnitřních faktorů, které jsou člověkem v distresu hodnoceny jako ohrožující jeho 

zdroje. Jádrem zvládání je využívání snah řídit vnitřní či vnější požadavky, které těžce 

doléhají na člověka“ (Lazarus, 1966, 28). 

K popisu celkové psychické odolnosti se používá pojem resilience, neboli nezdolnost. 

Představuje take osobnostní rys, vyznačující se adaptabilitou jednání a chování jedince 

(Kebza, 2012). Jiní autoři např. Pavlíček (2008) vnímají copinové strategie neboli strategie 

zvládání stresu, jako celoživotní dovednosti, které zvyšují odolnost člověka a učí se jim 

celoživotně.  Podle Lazaruse a Folkmanové (1984) jsou strategie zvládání zátěže úsilím 

jednotlivce snížit negativní dopad stresu. V současnosti sledujeme různá obohacení copingu o 

regulační procesy, jako je řízení myšlenek, emocí, vztahů a prostředí jednotlivce a také 

proaktivní přístupy zaměřené na předcházení stresu nebo pozitivní emoce v procesu copingu 

(Vavricová, 2013).  

 

3.2  Typy zvládacích strategií 

Janke, Erdmannová (2003) rozlišují strategie pozitivní, negativní a singulární. Pozitivní 

strategie směřují k redukci stresu a řadíme mezi ně prvních sedm strategií, jsou jimi 

podhodnocení, odmítání viny, odklon, náhradní uspokojení, kontrola situace, kontrola reakce 

a pozitivní sebeinstrukce. V rámci pozitivních strategií ještě rozlišujeme tři dílčí části: 

strategie podhodnocení a devalvace viny, strategie odklonu a strategie kontroly. Negativní 

strategie většinou vedou naopak k zesílení stresu. Patří zde úniková tendence, perseverace, 
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rezignace a sebeobviňování. Subtesty - potřeba sociální opory a vyhýbání se, se nevztahují k 

žádné z uvedené kategorie, ale řadíme je k tzv. singulárním strategiím. Jako jednotlivé 

strategie vyžadují samostatnou interpretaci. Je však účelné, aby byly zvažovány v kontextu 

ostatních strategií. 

Pro efektivní práci je potřeba identifikovat, jaké strategie zvládání jedinec používá a volí 

nejčastěji, a pracovat jak s adaptivními, tak maladaptivními způsoby zvládání zátěže. Orel 

(2009) píše, že programy ke zvládání zátěže by měly obsahovat fyzické aktivity, práci s 

prožíváním a zvládáním silných citových prožitků, věnování se zálibám, zájmům a zlepšování 

kognitivních funkcí, sociální a vztahové oblasti a životního smyslu. Dále je účelné osvojit si 

zvládání akutního stresu, rozpoznávat příznaky, naučit se relaxovat a pracovat s dechem.  

 

Tabulka č. 1: Typy zvládacích strategií (Janke, Erdmannová, 2003) 

 

Pozitivní strategie Negativní strategie Singulární strategie 

Podhodnocení Úniková tendence Potřeba sociální opory 

Odklon Perseverace Vyhýbání se 

Náhradní uspokojení Rezignace  

Kontrola situace Sebeobviňování  

Kontrola reakce   

Pozitivní sebeinstrukce   

 

Studium copingových strategií u adolescentů užívajících návykové látky je slibnou 

oblastí výzkumu, protože výsledky těchto studií poskytují podklady pro další výzkumná 

šetření a mají významný vliv na tvorbu preventivních programů pro rizikovou a užíváním 

návykových látek ohroženou mládež. Otázka, jak vysoce rizikově mladí lidé regulují své 

emoce nebo se vyrovnávají se stresem, je zvláště relevantní a důležitá, protože mnoho 

návykových látek užívají právě proto, aby se spojili s vrstevníky nebo bojovali pomocí drog s 

fyzickými či duševními obtížemi (Thompson et al., 2010).  

Je známo, že existuje významná souvislost mezi chronickým i akutním stresem a 

zneužíváním návykových látek. Stres a jeho zvládání hraje velmi důležitou roli při procesech 

a vzniku závislosti. Předpokládá se, že mladí lidé začínají užívat drogy, aby se vyrovnali s 

každodenním stresem, protože nevidí jinou možnost. Následujícím problémem je, že stres 

podporuje a udržuje užívání drog a snižuje motivaci pro ukončení užívání. Existuje mnoho 
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pohledů a interpretací vzorců užívání návykových látek. Kognitivně behaviorální model 

zvládání stresu (Wills a Shiffman, 1985) říká, že lidé často používají alkohol ke zvládání 

stresu, ke snížení nepříjemných pocitů. V tomto kontextu je použití alkoholu jako 

vyrovnávací strategie se stresem viděno jako adaptivní a úspěšné v krátkodobém horizontu, 

ale konzumace alkoholu kvůli vyrovnávání se s chronickým stresem a s tím spojenou 

negativní náladou, je obecně považováno za maladaptivní strategii. Tato strategie je omezená 

a dlouhodobě neúčinná (Kassel, Bornovalova a Mehta, 2006). Tento model předpokládá u 

jedinců absenci adaptivních strategií zvládání, jako adaptivní strategie u nich slouží alkohol, 

hrozí tedy u nich rozvoj závislosti na alkoholu. Při terapie je nutné učit tyto lidi novým, 

bezpečnějším a účelnějším copingovým strategiím, aby byli schopni vyrovnávat se s 

překážkami bez alkoholu. Učí se vyrovnávat s negativními emocemi a používat více strategie 

zvládání stresu zaměřené na řešení problému než na emoce. Samozřejmě ne všechny strategie 

zvládání stresu zaměřené na emoce jsou maladaptivní. Například strategie „hledání sociální 

podpory“ je hodnoceno jako protektivní proti negativním účinkům stresu na zdraví. Hussong 

(2003) píše, že riziko škodlivého užívání alkoholu je vyšší při malé sociální podpoře.  

Adaptivní zvládání stresu je často orientované na řešení problému (Lazarus, 1991) a 

zahrnuje řešení problému nebo změnu životního prostředí, který je příčinou utrpení (Folkman, 

Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, a Gruen, 1986). Na druhou stranu, maladaptivní 

zvládací strategie - vyhýbavé chování, je nejčastěji výzkumy zkoumané. Strategie - vyhýbavé 

chování, nejčastěji zahrnuje odstranění přemýšlení o stresující situaci. Konkrétní typy 

zvládacích strategií, které jsou označované za „vyhýbavé“ zahrnují: behaviorální uvolnění, 

popření, duševní uvolnění, užívání návykových látek (Litman, 2006). Obecně lze říci, že 

adaptivní strategie zvládání předpovídají lepší zdravotní výsledky a méně užívání návykových 

látek, jako prostředku zvládání stresu. Aby bylo možné posoudit, zda konkrétní užívané 

strategie zvládání stresu adaptivní či ne, je nutno posoudit také další psychologické faktory 

vztahující se k dané osobnosti.  

  

3.3 Zvládání zátěže u dětí a adolescentů 

Zvládání zátěže a stresových situací se liší dle věku jedince. Zvládání zátěže u dětí a 

adolescentů je tedy odlišné od strategií, které používají ke zvládání dospělí. Právě věk určuje, 

jak se jedinec se stresem vyrovnává. Rozdíl ve schopnostech vyrovnávání se se stresem může 

být dán věkem také díky schopnostem, které děti k vyrovnávání se se zátěží již mají. Lazarus 

(1999) píše, že je to dáno tím, že se mentální struktury stávají více strukturované a funkční a 
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tomu odpovídá vývoj copingových strategií. Děti a dospívající také s věkem získávají se 

stresory zkušenosti. Výběr vhodné copingové strategie pak závisí na mentální výbavě a 

dostupnosti zdroje v okolí. Děti nemají příliš možnost ovlivnit sociální prostředí, ve kterém 

vyrůstají, jsou tedy v tomto směru zcela závislé finančně i sociálně na dospělých. Děti více při 

zvládání stresu spoléhají na pomoc dospělých a proces zvládání zátěže tak má ochranný 

charakter. U dospívajících může mít coping jiný charakter než u dětí, postupně se proměňuje. 

Starší děti, dospívající, používají mnohem širší repertoár k vyrovnání se se zátěží, což souvisí 

se zkušeností, schopností vyhodnotit lépe stresor a dalším. Při volbě copingových strategií 

dochází ke změně oproti předešlým rokům, a to díky akceleraci vývoje jedince. 

Rozdílnost volby strategií zvládání stresu u dětí a dospívajících je dána změnami 

v kognitivních, sociálních a behaviorálních schopnostech jedince a také vnímání náročnosti 

určitých stresorů, což se s věkem proměňuje. Volba copingové strategie závisí na typu stresu, 

zjistilo se (Frydenberg, 2002), že adolescenti používají při řešení problémů se svými 

vrstevníky spíše aktivní coping a při řešení problémů týkajících se školy a rodiny používají 

spíše dysfunkční strategie zvládání zátěže. Pomocí svých kognitivních schopností pak řešili 

problémy týkající se budoucnosti.  

S věkem se rozšiřuje repertoár používaných strategií zvládání stresu. Typy strategií se 

neliší pouze v různých vývojových etapách jedince, ale i v rámci jedné etapy 

(Frydenbergerová, 2002). Rozdíly existují i v rámci rané a pozdní adolescence. Mladší 

adolescenti používají strategie zaměřené na řešení problému, starší využívají strategie 

zaměřené na emoce (Kašná, 2011). Volbu copingové strategie ovlivňují v neposlední řadě 

také rodiče a to i přes to, že právě v adolescenci se chce mladý člověk od rodičů nejvíce 

odpoutat. Využívání aktivního copingu je spojeno s rodičovskou vřelostí. Rodičovské 

strategie zvládání stresu slouží jako vzor pro dospívajícího. Kašná (2011) píše, že denní 

stresory vyskytující se u dětí a dospívajících se týkají nároků ve škole, sociálních situací a 

stresu spojeného s volbou povolání. Po patnáctém roce života pak stoupá výskyt životních 

událostí, které s sebou nesou intenzivní prožívání stresu. V adolescenci se dítě setkává 

s různými rizikovými faktory, zátěžovými stresovými situacemi, ty mohou v extrémních 

případech gradovat do vzniku duševních onemocnění (Palíšek, 2007).  

Rizikovými faktory při volbě maladaptivních strategií jsou temperament, negativní 

afektivita, emoční labilita, úzkostlivost (Kašná, 2011). K rizikovým faktorům také patří potíže 

se zdravím, zdravotní a vývojová postižení, duševní nemoc ale i mimořádný talent. Rodinné 

rizikové faktory jsou obecně rozvod rodičů, nízký sociální status rodiny, autoritativní nebo 

naopak hyperprotektivní výchova. Další faktory jsou vliv vrstevníků, nepříznivé klima školy a 
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třídy, etnické faktory, nedostatečná náplň volného času. Pro vznik afektivních poruch 

v adolescenci jsou rizikem nízké sociální dovednosti.  

 

3.4 Zvládací strategie u závislých adolescentů 

Rizikové chování patří u adolescentů mezi jedno ze strategií zvládání stresu. To, jak se 

mladí lidé dokáží vyrovnat se stresem a problémy, předurčuje rozvoj jejich rizikového 

chování obecně. Chování a vnitřní prožívání jedince však nemusí být totožné. Zvláště pak 

v adolescenci často dochází k rozporu mezi vnitřními pohnutkami a vnějším chováním. 

Projevy rizikového chování jsou pak v adolescenci interpretovány s obtížemi. Důvodem 

rizikového chování může být potlačování intrapsychické tenze, která vzniká z různých příčin. 

Souvislosti mezi copingem a rizikovým chováním popsal Carver et al. (1989). Ve svém 

výzkumu uvádí, že rizikové chování, jako je pití alkoholu, kouření či užívání drog je 

považováno za dysfunkční copingovou strategii. Ti adolescenti, kteří používají tyto strategie 

zvládání stresu, se orientují spíše na rychlé a aktuální zbavení se problému. Vykonávání 

rizikových aktivit může pomoci snížit emocionální a fyzické napětí, ale pouze dočasně. 

Někdy se také mladí lidé uchylují k užívání drog a alkoholu z důvodu zaměření pozornosti 

jiným směrem, než se nachází jejich jiné problémy a nevyřešené záležitosti. Také se v tomto 

kontextu objevuje přání „pustit stresor z hlavy“, nemyslet na nepříjemné věci a odpočinout si.  

Lazarus (1991), který se zabýval výzkumem stresu, píše, že rizikové chování doprovázejí 

kognitivní procesy - porovnávání zisků a ztrát. Lazarus  a Folkman (1985) zařadili do strategií 

zvládání stresu rizikové chování jako je konzumace alkoholu a drog. Tento typ rizikového 

chování má funkci regulátoru distresu. Zmírňuje tenzi a pomáhá zvládat těžké situace. 

Lazarus a Folkman (1985) také vnímají rizikové chování jako nástroj, pomocí něhož jedinci 

zvládají krizové situace. Není to tedy jen způsob k potlačení negativních pocitů u adolescentů. 

Je to spíše prostředek řešení krizové situace. Prokopčáková (1997) uvádí souvislost mezi 

užívání návykových látek, antisociálním chováním a horším zvládáním stresu. Za důležité 

v tomto směru považuje rodinné vztahy a osobnost jedince. Pokud mají adolescenti potíže se 

zvládáním stresu a užívají drogy, aby se se stresem lépe vyrovnávali, najdeme u nich velmi 

často i dysfunkční rodiny nebo problematické rodinné vztahy. Rizikové chování ve smyslu 

copingové strategie, zasahuje do více oblastí. Vždy je důležité znát rodinné zázemí a 

komplexní situaci jedince, abychom se vůbec mohli pokoušet hodnotit jeho strategie zvládání 

těžkých situací a zjišťovat, proč nemá možnost volit více efektivní strategie, než je rizikové 

chování. 
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4. Ambulance dětské a dorostové adiktologie 
 

4.1 Specifika pracoviště 

Ambulance dětské a dorostové adiktologie (ADDA) vznikla v roce 2014 jako pilotní 

projekt Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN ve spolupráci s VZP. Aktuálně se diskutuje o 

vzniku specializovaných dětských adiktologických ambulancí po celé České republice. Tyto 

služby jsou nedostupné a zároveň je po nich už mnoho let vysoká poptávka. Množství 

zájemců- rodičů, dětí a dorostu o tyto služby je v ADDA velmi vysoké. Adiktologické 

ambulance pro děti a dorost jsou velmi potřebné a chybí v systému péče. Realizace ADDA se 

tedy ukázala jako reagující na prázdné místo na poli služeb pro děti, dorost a jejich rodiče.  

Ambulance dětské a dorostové adiktologie v Praze je určena pro dětské pacienty do 15 let 

a pro dospívající do 18 let a také jejich rodičům a blízkým. Indikace k ambulantní léčbě 

v adiktologické ambulanci obecně, je závislostní problém - s návykovými látkami nebo 

problémy z oblasti nelátkových závislostí - například: nadměrné hraní počítačových her, 

gambling, nezvládání užívání sociálních sítí, závislost na jídle apod. 

Klienti, kteří mají zájem léčit se v adiktologické ambulanci podstupují tyto vstupní fáze. 

Nejprve absolvují vstupní vyšetření, posouzení a diagnostiku u dětské psychiatričky. Někdy je 

nutná i psychologická diagnostika a posouzení stavu. Pokud je pacient přijat do péče (má 

problémy závislostního typu), pak je přidělen svému garantovi. Po těchto nezbytných 

vstupních fázích následuje samotná léčba a rehabilitační péče. Léčba obsahuje veškeré 

ambulantní výkony, které současná adiktologie nabízí.  

Výhodou ADDA je komplexní diagnostika. Jde zejména o zhodnocení závažnosti a rizik, 

indikace k určitému typu léčby či odeslání do specializované jiné péče, pokud se nejedná 

primárně o závislostní problém. Další výhodou je možnost krátkých intervencí (i po telefonu, 

například četné jsou edukace rodičů). V ADDA se poskytuje i terapie pro méně závažné 

případy. Je zde možnost zapojení klientů v před-léčebné, léčebné i ve fázi doléčování. Je tedy 

možnost, aby do ambulance nastoupil i dospívající, který aktuálně užívá návykové látky a je 

jen málo motivovaný s užíváním zcela přestat. Velkou výhodou je jeden garant na jednoho 

klienta. Klient tak má možnost a prostor pro navázání důvěrného, kontinuálního vztahu 

s jednou osobou. Jedná se o dlouhodobou léčbu zejména středně závažných případů 

rozličného závislého chování. Péče je multidisciplinární, v týmu je psychiatr, adiktolog, 

psycholog a socioterapeut. Všichni členové týmu mají psychoterapeutické vzdělání. Další 

výhodou je možnost působit na rodinný systém a změnu, aniž by bylo dítě vyjmuto ze svého 
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sociálního a rodinného prostředí. V ambulanci se také zabýváme působením na specifické 

vývojové potřeby a postavení dětí. Velkou výhodou služby je, že je zdarma, je hrazena ze 

zdravotního pojištění pacientů a dofinancována z dotačních programů RVKPP, MHMP a MZ 

ČR. Je zcela zřejmé, že je tato služba potřebná, má obrovský počet zájemců o léčbu a 

zařízeních tohoto typu je nedostatek po celé České republice.  

       U nezletilých pacientů je nutná spolupráce s rodinou. Minimálně je potřeba jeden 

zákonný zástupce přítomný při vstupní a hodnotící konzultaci. Rodiče je nutno informovat při 

absenci pacienta na sezení, v případě pozitivního testu na návykové látky a při výjimečných 

událostech. Pokud chtějí rodiče o něčem informovat nás, mohou toho kdykoliv využít a to 

nejen osobně, ale i pomocí telefonu nebo e-mailu. Je zde také možnost mimořádných 

rodinných konzultací nebo zprostředkování rodinné terapie a dalších návazných služeb.  

       ADDA spolupracuje s různými institucemi. V rámci jednotlivých oddělení Kliniky 

adiktologie, se konkrétně jedná o Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, 

s  Adiktologickou ambulancí pro dospělé. Ambulance dětské a dorostové adiktologie 

spolupracuje zejména s těmito institucemi: Cesta Řevnice, Dětské a dorostové detoxifikační 

centrum Pod Petřínem, výchovné ústavy Klíčov, Obořiště, dětský domov Lety a další sociální 

(nízkoprahové služby pro děti a mládež), školská (střediska výchovné péče, pedagogicko 

psychologické poradny, školní metodici prevence) a zdravotnická (psychiatrické kliniky a 

nemocnice) zařízení zaměřená na péči o nezletilé. Klíčovou složkou spolupráce jsou zejména 

pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, tedy kurátorky a sociální pracovnice 

jednotlivých městských částí. Spolupracujeme rovněž s Probační a mediační službou. Pokud 

není u pacientů dostačující ambulantní léčba, jsou jim doporučovány: terapeutické komunity, 

výchovné ústavy, psychiatrické nemocnice. Dále také zdravotnická zařízení- například denní 

stacionář VFN pro adolescenty nebo neziskové organizace (specializované služby např. pro 

poruchy příjmu potravy, psychiatrické obtíže)(Adiktologická ambulance, 2015). 

 

4.2 Cílová skupina ADDA 

Cílová skupina zpravidla spadá mezi 12-18 let, zneužívanými látkami jsou zejména 

kanabinoidy, pervitin, alkohol, amfetaminy, halucinogeny. Závažnost obtíží se pohybuje od 

častěji opakovaných experimentů až po denní zneužívání včetně intravenózní aplikace. Z 

hlediska územního vymezení cílové skupiny jde zejména o pokrytí Hlavního města Prahy a 

Středočeského kraje. Za rok 2015 službu nově využilo 109 registrovaných pacientů, přičemž 
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vždy byl zapojen alespoň jeden rodič či zákonný zástupce. Převažující primární diagnózy u 

nových pacientů se v 75 % případů týkaly návykových látek, a to v následujících poměrech: 

- Kanabinoidy 34 % 

- Stimulancia (pervitin) 22 % 

- Alkohol 13 % 

- Užívání více látek najednou 10 % 

- Sedativa, hypnotika 1 % 

- Tabák 1 % 

Zdroj: Adiktologická ambulance, 2015. 

      Nelátkové závislosti tvořené zejména patologickými hráči tvořily celých 19 % klientely, 

jiná primární diagnóza (poruchy anxiózní, depresivní atd.) se vztahovala k 8 % pacientů. U 

zapojených pacientů s primární diagnózou patologického hráčství pozorujeme vysoké riziko 

následného rozvoje látkových závislostí.V roce 2015 službu využilo celkem 132 pacientů ve 

věkovém rozmezí 12-18 let, z toho 85 chlapců a 47 dívek (Adiktologická ambulance, 2015). 

 

      Jak již píšeme výše, Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským 

pacientům ve věku do 15 let a mladistvým pacientům do 18 let. Ambulance nabízí 

preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro nezletilé pacienty a součástí služby je i 

nezbytné zapojení rodinných příslušníků a blízkých osob. Typičtí klienti jsou děti a mladiství, 

kteří experimentují s návykovými látkami, problémoví uživatele návykových látek, závislí či 

mladiství po absolvování léčby. Mezi cílovou skupinu patří i patologičtí hráči a mladí lidé s 

problematikou nelátkových závislostí. Sekundárně jsou cílovou skupinou i rodinní příslušníci 

a další blízké osoby pacientů. 

Tato služba poskytuje komplexní léčebnou a preventivní péči zahrnující zdravotní a sociální 

složku. Patří sem tyto aktivity a intervence:  

- Poskytování základních informací a poradenství: Konzultační, poradenský servis a 

preventivní péče. 

- Základní diagnostika a intervence: Testování a diagnostika, screeningové vyšetření, 

motivační práce, programy minimalizace rizik a škod, krátká intervence atd. 
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- Komplexní diagnostika a case management: Komplexní psychiatrická, klinicko-

psychologická a adiktologická diagnostika a vytvoření individuálního terapeutického plánu 

(včetně plánu případné spolupráce s dalšími institucemi). 

- Ambulantní adiktologická péče: Individuální a skupinová práce zahrnující všechny základní 

ambulantní intervence s dominancí v psychoterapeutických, farmakoterapeutických a 

socioterapeutických postupech (individuální i skupinová práce). Základní zorientování 

pacienta v situaci, práce na náhledu na problém, posilování motivace ke změně, podpora 

abstinence, prevence relapsu, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení 

dovednosti seberegulace. 

- Součástí služeb, které ambulance nabízí je dále pomoc osobám blízkým v podobě poskytnutí 

informací, základního poradenství a v indikovaných případech možnost zajištění souběžné 

rodinné terapie či podpůrných terapeutických aktivit pro další rodinné příslušníky. 

ADDA se zaměřuje zejména na poskytování komplexní adiktologické péče nezletilým, u 

kterých byla indikována ambulantní léčba. Jedná se zejména o diagnostiku a léčbu látkové I 

nelátkové závislostní problematiky. Práce je zejména individuální, se zapojením rodiny a 

institucí.   
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5. Výzkumný problém a metody sběru dat  
Výzkum a sběr dat do této diplomové práce probíhal v Ambulanci dětské a dorostové 

adiktologie 1. LF UK a VFN. Šetření probíhalo čtyři měsíce, od prosince 2015 do konce 

března 2016.  

Respondenti byli oslovováni osobně, a dotazníky vyplňovali formou tužka papír. Celkem 

vyplňovali dva typy dotazníků- ECR-RS Experience in Close Relationships (Fraley et al., 

2000) a SVF-78 Dotazník o strategii zvládání stresu (Janke & Erdmanová, 2003). Doba 

vyplňování byla okolo 25 minut. Další zdroj dat tvoří kazuistiky a zpracovaná rodičovská 

sezení. 

 

5.1 Cíle výzkumu  

Cílem studie je zjistit typ vztahové vazby u klientů z Ambulance dětské a dorostové 

adiktologie a vztah mezi typem vztahové vazby a zvládacími strategiemi. Schindler et. al. 

(2005) zjistili, že u uživatelů drog se nejčastěji vyskytuje vyhýbavý typ vztahové vazby. Dále 

zjistit zda u klientů z Ambulance dětské a dorostové adiktologie převažují spíše negativní 

nebo pozitivní zvládací strategie stresu. Práce by měla odpovědět na výzkumné otázky a 

potvrdit či vyvrátit hypotézy.  

Dále si tato práce klade za cíl zmapovat souvislost mezi užíváním návykových látek či 

vykazováním symptomů nelátkové závislosti a účastí v ADDA, strategiemi zvládání stresu a 

typem vztahové vazby.  

Výsledky této práce by také mohly posloužit jako argument pro provozování 

ambulantních programů pro děti a dorost se závislostní problematikou látkového i 

nelátkového typu. Je potřeba stále obhajovat, zejména laické veřejnosti, potřebnost existence 

drogových služeb. Včasná intervence a léčba u nezletilých je pro jejich budoucí drogovou či 

bezdrogovou kariéru klíčová. V klinické praxi se setkáváme s nelehkou minulostí, 

nefunkčními rodinami a nedostatečně kvalitními vztahy s pečujícími osobami v útlém dětství 

nebo úplnou absencí rodičů. Přesto služeb pro nezletilé, ohrožené závislostmi a zneužíváním 

návykových látek, není v České republice dostatek a stávající musí stále obhajovat svou 

důležitost existenci.  
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5.2 Výzkumné otázky  

Převažuje u klientů z Ambulance dětské a dorostové adiktologie úzkostně vyhýbavá vztahová 

vazba?  

 

Mají klienti z Ambulance dětské a dorostové adiktologie více negativní zvládací strategie 

stresu? 

 

5.3 Formulace hypotéz  

Hypotéza 1: U klientů léčících se v ADDA, se vyskytuje nejčastěji úzkostně vyhýbavá 

vztahová vazba. 

 

Hypotéza 2: U respondetnů s úzkostně vyhýbavou vztahovou vazbou, převažují negativní 

zvládací strategie stresu. 

 

Hypotéza 3: U klientů s obecnou vztahovou vazbou úzkostně vyhýbavou a vyhýbavou se 

statisticky významně často vyskytuje zvládací strategie- vyhýbání se. 

 

5.4 Metody sběru dat a průběh výzkumného šetření 

Výzkum probíhal od listopadu 2015 do března 2016 v Ambulanci dětské a dorostové 

adiktologie 1. LF UK a VFN. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 35 pacientů. Jejich 

návratnost byla 100 %. Dotazníky byly anonymní, byly kódovány podle iniciál respondenta a 

data vyplnění dotazníku. Další součást výzkumu tvoří tři kazuistiky a analýza tří rodičovských 

sezení. Dotazníky vyplňovali náhodní pacienti, kteří jsou v péči ADDA. Kazuisticky byly 

zpracovány tři případy klientů, u kterých byly zřejmé vztahové problémy v rodině, stejně tak 

rodičovských sezení se zúčastnili vztahově a funkčně problematické rodiny. Dotazníkového 

šetření se zúčastnili i pacienti, o kterých jsou napsány kazuistiky, i dospívající kteří se spolu 

se svými rodinnými příšlušníky zúčastnili rodičovských sezení.  

 

5.5 Metody sběru dat  

Data byla získávána ze tří různých zdrojů, které byly vzájemně triangulovány. Jedná se 

o kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu (Miovský, 2006). Prvním zdrojem je 
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baterie dotazníků: ECR-RS Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000) a SVF-78 

Dotazník o strategii zvládání stresu (Janke & Erdmanová, 2003). Ukázky všech dotazníku 

jsou v přílohách, včetně informovaného souhlasu. Dotazníky pacientům autorka zadávala 

osobně. Vysvětlila, jak mají dotazníky vyplňovat, a asistovala po celou dobu vyplňování. 

Doba vyplňování se pohybovala průměrně okolo 25 minut. 

Druhým zdrojem dat jsou kazuistiky o třech pacientech z ADDA, na kterých je 

demonstrována problematika vztahové vazby a s tím spojeného komplikovaného rodinného 

zázemí. Třetím zdrojem informací pro tuto studii jsou záznamy z rodičovských sezení 

(Morgan, 2001), kterých se účastnili tři pacienti z ADDA a jejich rodiče. Sběr dotazníků, 

rozhovory a získávání dat do kazuistik i rodičovská sezení byla uskutečněna v Ambulanci 

dětské a dorostové adiktologie 1. LF UK a VFN.  

 

5.6 Metody analýzy dat 

Data byla zpracována popisně statisticky a matematicko- analyticky. Pro analýzu dat 

byla použita ANOVA a test dobré shody- pearsonův chí-kvadrát. Data byla pro přehlednost 

vizualizována do tabulek a grafů. Kazuistiky a rodičovská sezení byly zpracovány na základě 

rozhovorů a zpracování informací z dokumentace ADDA. Byla zachována anonymita všech 

respondetků, jména byla změněna. Všechny tři zdroje byly triangulovány.  

 

5.7 ECR-RS Experiences in Close Relationships- Revised 

Questionnaire 

Dotazník vytvořil Fraley (2011). ECR-RS popisuje vztahové struktury a je to 

sebeposuzující nástroj. Dotazník vyhodnocuje vztahová schémata v blízkých vztazích. Devět 

položek v dotazníku zjišťuje dva skóry- míru vyhýbavosti a míru úzkostnosti ve vztahu. 

Konktrétně ve vztahu k matce, otci, partnerovi/partnerce a kamarádovi/kamarádce. Dotazník 

používá sedmibodovou Likertovu stupnici- od 1- rozhodně nesouhlasím, po 7- rozhodně 

souhlasím. Dotazník jde použít pro různé věkové skupiny a sleduje osobní a mezilidské 

vztahy jednotlivců. Dotazník může být také použit jako devíti-položková verze revidovaného 

dotazníku zkušenosti v blízkých vztazích- ECR-R (Pečtová, 2013). ECR-R se zaměřuje na 

obecný pocit v blízkých vztazích nikoliv jen na jeden určitý vztah. Má 36 položek. 

Sebeposuzující nástroj ECR-RS se ukázal jako spolehlivý, jak píše Fraley (2011). Test 
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retestová reliabilita po třiceti dnech je u obou škál 0,65 pro partnerské vztahy a 0,80 pro 

vztahy s rodiči. 

 

5.8 SVF-78 

K testování respondentů byl použit nástroj SVF- 78 neboli Strategie zvládání stresu. 

Bylo použito české vydání od vydavatelství Testcentrum, forma tužka papír. Autorem tohoto 

dotazníku je Wilhelm Janke a Gisela Erdmannová (2003). Test lze použít jak pro dospělou 

populaci, tak pro adolescenty. Osvědčil se při individuální diagnostice, ale i při srovnávání 

skupin vystavených různým formám zátěže. Používá se v oblasti klinické, poradenské a 

pracovní psychologie. Test SVF- 78 je standardizován na české populaci. Umožňuje zachytit 

variabilitu způsobů, které jedinec uplatňuje v zátěžových, stresových situacích. SVF-78 

obsahuje 13 škál: Podhodnocení, odmítání viny, odklon, náhradní uspokojení, kontrola 

situace, kontrola reakcí, pozitivní sebeinstrukce, potřeba sociální opory, vyhýbání se, únik, 

přemítání, rezignace, sebeobviňování. Jelikož má tato metoda formu dotazníku, předpokládá, 

že je zpracování stresu u testované osoby zvědomělé a že se na ně lze pomocí dotazníku 

doptávat. Analýza výsledků testu vede ke zjištění způsobů redukce stresu (pozitivní strategie) 

nebo k zesílení stresu (negativní strategie) u daného jedince.  

 

5.9 Kazuistiky 

        Data do kazuistik byla sbírána pomocí individuálních sezení s paciety, ze zdravotnické 

dokumentace a všichni pacienti také vyplnili dotazníky ECR-RS a SVF 78. Kazustiky jsou 

napsány o třech pacientech z ADDA, konkrétně o jedné dívce a dvou chlapcích. Dívce, o 

které je první kazuistika je 15 let a léčí se s těmito diagnózami: F 15.2 Poruchy způsobené 

jinými stimulancii- syndrom závislosti, F 12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy- syndrom 

závislosti, F 50.2 Mentální bulimie. Druhá kazusitika je o chlapci, kterému je 17 let a léčí se 

s diagnózami: F 12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy- syndrom závislosti, F 63.0 Patologické 

hráčství, F 90.0 Poruchy aktivity a pozornosti. V poslední kazuistice píšeme o šestnáctiletém 

chlapci, který je v péči kvůli diagnózám F 17.2 Poruchy způsobené tabákem- syndrom 

závislosti, F 90.1 Hyperkinetická porucha chování. Všichni respondenti podepsali 

informovaný souhlas a souhlasili s účastí v této studii a jejich jména jsou změněna, aby 

nemohlo dojít k jejich identifikaci.  
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5.10   Rodičovská sezení 

        Rodičovských sezení se zúčastnili tři pacienti z ADDA spolu s alespoň jedním svým 

rodičem. Po sezeních byl proveden záznam a všichni tři dospívající respondenti také vypnili 

oba dotazníky. Při sezení byla pozorována zejména kvalita vztahu a způsob komunikace 

dospívajícího se svým rodičem. K doplnění důležitých informací z anamnézy posloužila 

zdravortnická dokumentace. Záznamy i dotazníky byly zpracovány a následně popsány 

výstupy. Jména všech zúčastněných byla změněna a jejich identita zůstala anonymní. 

 

5.11   Etické otázky výzkumu 

Veškeré dotazníky jsou anonymní. Pacienti je vyplňovali dobrovolně. Všichni 

respondenti podepsali informovaný souhlas s účastí ve výzkumu v této diplomové práci a 

souhlasili s použitím dat pro výzkumné účely. Jména účastníků studie byla změněna, aby 

nebylo možné identifikovat respondenty a bylo chráněno jejich soukromí. Respondenti byli 

informováni o účelech výzkumu a o možnosti v případě zájmu obdržet dílčí výsledky této 

studie. 

 

5.12   Výběr respondentů 

Užitou metodou sestavování zkoumaného vzorku v dotazníkovém šetření byl prostý 

náhodný neboli přímý výběr, kde každá jednotka má stejnou pravděpodobnost výběru 

(Miovský, 2006). Výhodou je možnost samostatné volby respondentů, tedy možnost zapojení 

pacientů, kteří jsou aktuálně v léčbě. Klienti nebyli při výběru rozdělováni podle diagnózy. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 35 respondentů, kazuistiky jsou o 3 klientech a 

rodičovská sezení o 3 klientech a jejich rodinách. Návratnost dotazníku byla 100 %.  

 

5.13   Popis výzkumného souboru 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 35 respondentů. 51 % chlapců a 49 % dívek, viz graf 

číslo 1. Věkové složení respondentů je 13 – 19 let. Nejpočetnější skupinu tvoří sedmnáctilétí 

respondenti, celkem 48 %. Nejméně početnou pak třináctiletí- 0,35 %. Průměrný věk 

výzkumného souboru je 16,4 let. Více viz graf číslo 2.  
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Graf č. 1: Zastoupení pohlaví 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Četnost věkového zastoupení 
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Během výzkumného šteření se ukázalo, že mnozí pacienti se neléčí pouze s jednou 

diagnózou, ale velmi často mají diagnostikovaných poruch. Z výsledků vyplývá, že 42 % má 

diagnostikovanou jednu poruchu, 49 % dvě poruchy, 14 % tři poruchy a 14 % čtyři poruchy. 

Znamená to, že téměř polovina zkoumaného souboru se léčí s duální diagnózou. Více, viz graf 

číslo 3. Maximu diagnóz jsou čtyři. Nejčastější hlavní diagnóza a to v 52,5 % případu je F 

12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy- syndrom závislosti. Druhá nejčastější diagnóza v 28 % 

případech je F 15.2 Poruchy způsobené jinými stimulancii- syndrom závislosti. A třetí 

nejčastěji diagnostikovaná porucha je F 19.2 Poruchy způsobené více drogami- syndrom 

závislosti a to v 14 % případech. Více viz graf číslo 4.  

 

Graf číslo 3: Počet diagnóz u pacientů 

 

 

Graf číslo 4: Četnost výskytu hlavních diagnóz 
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Jak již píšeme výše, dvěma poruchami současně, tedy duální diagnózou trpí největší část 

výzkumného souboru a to 49 %. Nejčetnější druhou diagnózou, celkem u 3 respondentů je F 

12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy- syndrom závislosti. Další přidružené poruchy viz grafy 

v přílohách. 

Celkem 14 % respondentů, kteří se zůčastnili této studie byly diagnostikovány celekem 3 

diagnózy. Třetími diagnózami, které se ve vzorku vyskytují, jsou: F 50.2 Mentální bulimie, F 

90.0 Poruchy aktivity a pozornosti, F 50.1 Atypická mentální anorexie, F 20.3 

Nediferencovaná schizorfrenie, F 41.0 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost), v.s. 

nejspíše v rámci PTSD, F 19.1 Poruchy způsobené více drogami- škodlivé použití. Více grafy 

v přílohách. 

Celkem 14 % respondentů, kteří se zůčastnili této studie byly diagnostzikovány celekem 4 

diagnózy. Čtvrtými diagnózami, které se ve vzorku vyskytují, jsou: F 32.1 Středně těžká 

depresivní fáze, F 43.1 Postraumatická stresová porucha, F 61 Smíšené a jiné poruchy 

osobnosti, F 90.0 Poruchy aktivity a pozornosti. Názorné robrazení v grafy v přílohách. 
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6. Výsledky 

6.1 Vztahová vazba a ověřování hypotézy č. 1 

Ověřování hypotézy číslo 1: U klientů léčících se v ADDA, se vyskytuje nejčastěji úzkostně 

vyhýbavá vztahová vazba. 

 

Tabulk č. 2: Vztahová vazba s matkou 

Vztahová vazba s matkou 

 
Frekvence Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Validní 

skóry 

Jistá 

vazba 
9 23.7 25.7 25.7 

Vyhýbavá 

vazba 
8 21.1 22.9 48.6 

Úzkostně 

vyhýbavá 
11 28.9 31.4 80.0 

Zapletená 

vazba 
7 18.4 20.0 100.0 

Celkem 35 92.1 100.0 
 

Chybějící 

položky  
3 7.9 

  

Celkem 38 100.0 
  

 

Z výsledků vyplývá, že u respondentů se nejčastěji vyskytovala ve vztahu s matkou 

úzkostně vyhýbavá vztahová vazba a to celkem ve 31,4 %. Druhou nejčetnější vztahovou 

vazbou s matkou je jistá vazba ve 25,7 %. Třetí nejčetnější vztahovou vazbu 22,9 % tvoří 

vyhýbavá vazba s matkou. Nejméně četnou vztahovou vazbu, ve 20 % je zapletená vztahová 

vazba s matkou.  
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Tabulka č. 3: Vztahová vazba s otcem 

Vztahová vazba s otcem 

 
Frekvence Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Validní 

skóry 

0 1 2.6 2.9 2.9 

Jistá 

vazba 
7 18.4 20.0 22.9 

Vyhýbavá 

vazba 
4 10.5 11.4 34.3 

Úzkostně 

vyhýbavá 
10 26.3 28.6 62.9 

Zapletená 

vazba 
13 34.2 37.1 100.0 

Celkem 35 92.1 100.0 
 

Chybějící 

položky  
3 7.9 

  

Celkem 38 100.0 
  

 

Ve vztahové vazbě s otcem se jako nejčetnější, ve 37,1 % prokázala vztahová vazba 

zapletená. Druhou nejčetnější vazbou s otcem, ve 28,6 % tvoří úzkostně vyhýbavá vztahová 

vazba. Třetí nejčetnější, 20 % tvoří jistá vztahová vazba s otcem. Nejméně četnou je vztahová 

vazba vyhýbavá, tvoří 11,4 %. 2,9 % respondentů tuto část dotazníku nevyplnilo, protože 

nemají otce či osobu, kterou by za otce považovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Tabulka č. 4: Vztahová vazba s partnerem 

Vztahová vazba s partnerem 

 
Frekvence Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Validní 

skóry 

0 5 13.2 14.3 14.3 

Jistá 

vazba 
4 10.5 11.4 25.7 

Vyhýbavá 

vazba 
5 13.2 14.3 40.0 

Úzkostně 

vyhýbavá 
12 31.6 34.3 74.3 

Zapletená 

vazba 
9 23.7 25.7 100.0 

Celkem 35 92.1 100.0 
 

Chybějící 

položky  
3 7.9 

  

Celkem 38 100.0 
  

 

Výsledky vztahové vazby s partnerem potvrzují nejčetnější výskyt a to ve 34,3 % 

úzkostně vyhýbavé vztahové vazby s partnerem. Druhou nejčetnější vazbou s partnerem- 25,7 

% tvoří zapletená vztahová vazba. Třetí nejčetnější, 14,3 % tvoří vyhýbavá vztahová vazba s 

partnerem. Nejméně četnou je jistá vztahová vazba, která tvoří 11,4 %. 14,3 % respondentů 

tuto část dotazníku nevyplnilo, protože nemají či doposud nikdy neměli partnera/ partnerku.  
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Tabulka č. 5: Vztahová vazba s kamarádem 

Vztahová vazba s kamarádem 

 
Frekvence Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Validní 

skóry 

Jistá 

vazba 
11 28.9 31.4 31.4 

Vyhýbavá 

vazba 
4 10.5 11.4 42.9 

Úzkostně 

vyhýbavá 
12 31.6 34.3 77.1 

Zapletená 

vazba 
8 21.1 22.9 100.0 

Celkem 35 92.1 100.0 
 

Chybějící 

položky  
3 7.9 

  

Celkem 38 100.0 
  

 

Ve vztahové vazbě s kamarádem se jako nejčetnější- 34,3 % prokázala vztahová vazba 

úzkostně vyhýbavá. Druhou nejčetnější vazbou s kamarádem- 31,4 % tvoří jistá vztahová 

vazba. Třetí nejčetnější, 22,9 % tvoří zapletená vztahová vazba s kamarádem. Nejméně 

četnou je vztahová vazba vyhýbavá, která tvoří 11,4 %.  

Tabulka č. 6: Vztahová vazba obecná 

Vztahová vazba obecná 

 
Frekvence Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Validní 

skóry 

Jistá 

vazba 
9 23.7 25.7 25.7 

Vyhýbavá 

vazba 
3 7.9 8.6 34.3 

Úzkostně 

vyhýbavá 
15 39.5 42.9 77.1 

Zapletená 

vazba 
8 21.1 22.9 100.0 

Celkem 35 92.1 100.0 
 

Chybějící 

položky  
3 7.9 

  

Celkem 38 100.0 
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Ve vztahové vazbě obecné se jako nejčetnější- 42,9 % prokázala vztahová vazba 

úzkostně vyhýbavá. Druhou nejčetnější obecnou vztahovou vazbou- 25,7 % tvoří jistá 

vztahová vazba. Třetí nejčetnější, 22,9 % tvoří zapletená obecná vztahová vazba. Nejméně 

četnou je vztahová vazba vyhýbavá, která tvoří 8,6 %.  

Výsledky naznačují nejčetnější výskyt úzkostně vyhýbavé vztahové vazby. Byla 

potvrzena hypotéza číslo 1: U klientů léčících se v ADDA, se vyskytuje nejčastěji úzkostně 

vyhýbavá vztahová vazba. Zároveň studie odpověděla na první výzkumnou otázku: Převažuje 

u klientů z Ambulance dětské a dorostové adiktologie úzkostně vyhýbavá vztahová vazba? Na 

otázku bylo odpovězeno kladně, respondenti v obecné vztahové vazbě vykazovali nejvíce 

úzkostně vyhýbavou vztahovou vazbu a to ve 42,9 %.  

 

6.2 Strategie zvládání stresu a vztahová vazba, ověřování 

hypotézy č. 2 

 

Tabulka č. 7: Pozitivní a negativní strategie zvládání stresu 

Pozitivní a negativní strategie zvládání stresu 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

SVFPOZ 35 13 73 47.20 2.726 16.126 

SVFNEG 35 16 75 51.37 3.049 18.038 

Valid N 

(listwise) 
35 

     

 

Z tabulky číslo 7 vyplývá, že u respondentů z celého zkoumaného vzorku mírně převažují 

negativní zvládací strategie stresu. Respondenti naskórovali průměrně hodnoty 51,37 u 

negativních zvládacích strategií a průměr 47,2  u pozitivních strategií zvládání stresu.  
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Tabulka č. 8: Typy obecné vztahové vazby a strategie zvládání stresu 

Typy obecné vztahové vazby a strategie 

zvládání stresu 

Obecná vztahová 

vazba 
SVFPOZ SVFNEG 

Jistá 

vazba 

Mean 53.56 50.22 

N 9 9 

Std. 

Deviation 
11.359 9.431 

Vyhýbavá 

vazba 

Mean 48.00 49.33 

N 3 3 

Std. 

Deviation 
8.888 17.214 

Úzkostně 

vyhýbavá 

vazba 

Mean 39.93 49.67 

N 15 15 

Std. 

Deviation 
19.451 24.159 

Zapletená 

vazba 

Mean 53.38 56.63 

N 8 8 

Std. 

Deviation 
11.288 13.617 

Celkem 

Mean 47.20 51.37 

N 35 35 

Std. 

Deviation 
16.126 18.038 

 

Další tabulka číslo 8 popisuje, jak koreluje typ zvládací strategie stresu s druhem 

obecné vztahové vazby. Z výsledků vyplývá, že respondenti, kteří mají obecnou vztahovou 

vazbu jistou, používají vice pozitivní zvládací strategie (průměrný skór je 53,56). Respondenti 

s vyhýbavou vztahovou vazbou používají vice negativní zvládací strategie stresu (průmerný 

skór je 49,33). Respondenti s úzkostně vyhýbavou vztahovou vazbou používají vice negativní 

strategie zvládání stresu (průměrný skór je 49,67). Respondenti se zapletenou vztahovou 

vazbou používají vice negativní strategie zvládání stresu (průměrný skór je 56,63). Byla 

potvrzena preference negativních zvládacích strategií stresu, pouze u jisté vztahové vazby 

obecné převažují pozitivní zvládací strategie stresu.  
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Tabulka č. 9: Typy vztahové vazby s matkou a strategie zvládání stresu 

Typy vztahové vazby s matkou a strategie 

zvládání stresu 

Vztahová vazba s 

matkou 
SVFPOZ SVFNEG 

Jistá 

Mean 55.56 49.56 

N 9 9 

Std. 

Deviation 
9.593 9.658 

Vyhýbavá 

Mean 49.00 56.25 

N 8 8 

Std. 

Deviation 
9.856 14.509 

Úzkostně 

vyhýbavá 

Mean 45.18 50.55 

N 11 11 

Std. 

Deviation 
20.832 23.019 

Zapletená 

Mean 37.57 49.43 

N 7 7 

Std. 

Deviation 
17.018 23.416 

Celkem 

Mean 47.20 51.37 

N 35 35 

Std. 

Deviation 
16.126 18.038 

 

 

Tabulka číslo 9 popisuje, jak koreluje typ zvládací strategie stresu s druhem vztahové 

vazby s matkou u všech respondentů ze souboru. Z výsledků vyplývá, že respondenti, kteří 

mají jistou vztahovou vazbu s matkou, používají vice pozitivní zvládací strategie (průměrný 

skór je 55,56). Respondenti s vyhýbavou vztahovou vazbou používají vice negativní strategie 

zvládání stresu (průměrný skór je 56,25). Respondenti s úzkostně vyhýbavou vztahovou 

vazbou používají více negativní strategie zvládání stresu (průměrný skór je 50,55). 

Respondenti se zapletenou vztahovou vazbou používají vice negativní strategie zvládání 

stresu (průměrný skór je 49,43). Byla potvrzena preference negativních zvládacích strategií 

stresu u všech druhů vztahové vazby s matkou, pouze u jisté vztahové vazby s matkou 

převažují pozitivní zvládací strategie.  
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Tabulka č. 10: Typy vztahové vazby s otcem a strategie zvládání stresu 

 

Typy vztahové vazby s otcem a strategie 

zvládání stresu 

Vztahová vazba s 

otcem 
SVFPOZ SVFNEG 

0 

Mean 15.00 16.00 

N 1 1 

Std. 

Deviation 
. . 

Jistá 

Mean 48.71 45.14 

N 7 7 

Std. 

Deviation 
17.085 16.015 

Vyhýbavá 

Mean 34.75 51.25 

N 4 4 

Std. 

Deviation 
15.564 23.880 

Úzkostně 

vyhýbavá 

Mean 46.20 57.70 

N 10 10 

Std. 

Deviation 
15.230 11.786 

Zapletená 

Mean 53.46 52.62 

N 13 13 

Std. 

Deviation 
13.176 19.619 

Celkem 

Mean 47.20 51.37 

N 35 35 

Std. 

Deviation 
16.126 18.038 

 

Tabulka 10 znázorňuje, jak souvisí zvládací strategie stresu s druhem vztahové vazby s 

otcem u všech respondentů ze souboru. Z výsledků vyplývá, že respondenti, kteří mají 

vztahovou vazbu s otcem jistou, používají více pozitivní zvládací strategie (průměrný skór je 

48,71). Respondenti s vyhýbavou vztahovou vazbou používají více negativní strategie 

zvládání stresu (průměrný skór je 51,25). Respondenti s úzkostně vyhýbavou vztahovou 

vazbou používají více negativní strategie zvládání stresu (průměrný skór je 57,60). 

Respondenti se zapletenou vztahovou vazbou používají mírně ve větší míře pozitivní zvládací 

strategie. Byla potvrzena preference negativních zvládacích strategií stresu u vyhýbavé a 

úzkostně vyhýbavé vztahové vazby s otcem a preference pozitivních strategií zvládání stresu 

u jisté a zapletené vztahové vazby s otcem. 
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Tabulka č. 11: Typy vztahové vazby s partnerem a strategie zvládání stresu 

Typy vztahové vazby s partnerem a 

strategie zvládání stresu 

Vztahová vazba s 

partnerem 
SVFPOZ SVFNEG 

0 

Mean 42.60 47.60 

N 5 5 

Std. 

Deviation 
18.078 18.447 

Jistá 

Mean 62.00 52.50 

N 4 4 

Std. 

Deviation 
5.598 14.617 

Vyhýbavá 

Mean 38.80 48.20 

N 5 5 

Std. 

Deviation 
13.700 22.152 

Úzkostně 

vyhýbavá 

Mean 45.58 51.42 

N 12 12 

Std. 

Deviation 
18.569 21.940 

Zapletená 

Mean 50.00 54.67 

N 9 9 

Std. 

Deviation 
13.509 14.045 

Celkem 

Mean 47.20 51.37 

N 35 35 

Std. 

Deviation 
16.126 18.038 

 

V tabulce 11 vidíme, jak souvisí zvládací strategie stresu s druhem vztahové vazby 

s partnerem/ partnerkou u všech respondentů ze souboru. Z výsledků vyplývá, že respondenti, 

kteří mají vztahovou vazbu s partnerem/ partnerkou jistou, používají více pozitivní zvládací 

strategie (průměrný skór je 62). Respondenti s vyhýbavou vztahovou vazbou používají více 

negativní strategie zvládání stresu (průměrný skór je 48,20). Respondenti s úzkostně 

vyhýbavou vztahovou vazbou používají více negativní strategie zvládání stresu (průměrný 

skór je 51,42). Respondenti se zapletenou vztahovou vazbou používají ve větší míře negativní 

zvládací strategie (průměrný skór 54,67). Byla potvrzena preference negativních zvládacích 

strategií stresu u vyhýbavé a úzkostně vyhýbavé a zapletené vztahové vazby s partnerem/ 

partnerkou a preference pozitivních strategií zvládání stresu u jisté vztahové vazby 

s partnerem/ partnerkou. 
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Tabulka č. 12: Typy vztahové vazby s kamarádem a strategie zvládání stresu 

Typy vztahové vazby s kamarádem a 

strategie zvládání stresu 

Vztahová vazba s 

kamarádem 
SVFPOZ SVFNEG 

Jistá 

Mean 56.55 44.36 

N 11 11 

Std. 

Deviation 
14.418 18.991 

Vyhýbavá 

Mean 33.25 67.25 

N 4 4 

Std. 

Deviation 
6.185 2.363 

Úzkostně 

vyhýbavá 

Mean 48.58 56.75 

N 12 12 

Std. 

Deviation 
13.964 15.806 

Zapletená 

Mean 39.25 45.00 

N 8 8 

Std. 

Deviation 
17.871 18.784 

Celkem 

Mean 47.20 51.37 

N 35 35 

Std. 

Deviation 
16.126 18.038 

 

Tabulka číslo 12 znárorňuje, jak souvisí zvládací strategie stresu s druhem vztahové 

vazby s kamarádem/ kamarádkou u všech respondentů ze souboru. Z výsledků vyplývá, že 

respondenti, kteří mají vztahovou vazbu s kamarádem/ kamarádkou jistou, používají více 

pozitivní zvládací strategie (průměrný skór je 56,55). Respondenti s vyhýbavou vztahovou 

vazbou používají více negativní strategie zvládání stresu (průměrný skór je 67,25). 

Respondenti s úzkostně vyhýbavou vztahovou vazbou používají více negativní strategie 

zvládání stresu (průměrný skór je 56,75). Respondenti se zapletenou vztahovou vazbou 

používají ve větší míře negativní zvládací strategie (průměrný skór 45). Byla potvrzena 

preference negativních zvládacích strategií stresu u vyhýbavé a úzkostně vyhýbavé a 

zapletené vztahové vazby s kamarádem/ kamarádkou a preference pozitivních strategií 

zvládání stresu u jisté vztahové vazby s kamarádem/ kamarádkou. 

Výzkum odpověděl na druhou výzkumnou otázku: Mají klienti z Ambulance dětské a 

dorostové adiktologie více negativní zvládací strategie stresu? U respondentů převažují 
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negativní strategie zvládání stresu nad pozitivními. Jako nejčetněji používané negativní 

strategie se ukázaly tyto: úuniková tendence, podhodnocení a sebeobviňování.  

 

6.3 Ověřování hypotézy číslo 2 

Tabulka č. 13: T- Test vyhýbavá vztahová vazba a strategie zvládání stresu I 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

SVFPOZ 15 39.93 19.451 5.022 

SVFNEG 15 49.67 24.159 6.238 

 

Tabulka č. 14: T- Test vyhýbavá vztahová vazba a strategie zvládní stresu II 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SVFPOZ 7.951 14 .000 39.933 29.16 50.71 

SVFNEG 7.962 14 .000 49.667 36.29 63.05 

 

 

Jedno-výběrový t-test potvrdil, že vyhýbavá vztahová vazba koreluje více s negativními 

zvládacími strategiemi stresu. To je zřejmé i z tabulek č. 8 – 12, kdy u vztahové vazby 

úzkostně vyhýbavé obecné, s matkou, s otcem, s přítelem/ přítelkyní, kamarádem/ 

kamarádkou, vždy převažovaly negativní strategie zvládání stresu nad pozitivními. Byla 

potvrzena hypotéza číslo 2: U respondentů s úzkostně vyhýbavou vztahovou vazbou, 

převažují negativní zvládací strategie stresu.  
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6.4 Ověřování hypotézy č. 3 

 

Ověřování hypotézy číslo 3: U klientů s obecnou vztahovou vazbou úzkostně vyhýbavou a 

vyhýbavou se statisticky významně často vyskytuje zvládací strategie- vyhýbání se. 

 

 

Tabulka č. 15: T- test vyhýbavá a úzkostně vyhýbavá vztahová vazba I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 16: T- test vyhýbavá a úzkostně vyhýbavá vztahová vazba II. 

 

 

 

 

 

 

Jedno-výběrový t-test potvrdil, že vyhýbavá a úzkostně vyhýbavá obecná vztahová vazba 

koreluje více s negativními zvládacími strategiemi stresu.  

 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SVFPOZ 9.634 17 .000 41.278 32.24 50.32 

SVFNEG 9.270 17 .000 49.611 38.32 60.90 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

SVFPOZ 18 41.28 18.178 4.285 

SVFNEG 18 49.61 22.706 5.352 
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Hypotéza číslo 3: U klientů s obecnou vztahovou vazbou úzkostně vyhýbavou a vyhýbavou se 

statisticky významně často vyskytuje zvládací strategie- vyhýbání se, se nepotvrdila. Zvládací 

strategie vyhýbání se, se vyskytuje u obecné vyhýbavé vazby až na 7. místě. Nejčetněji se 

vyskytuje strategie podhodnocení. Zvládací strategie vyhýbání se, u úzkostně vyhýbavé 

vztahové vazby obecné se taktéž nepotvrdila jako nejčetnější, vyskytuje se na 5. místě. Jako 

nejčetnější se u úzkostně vyhýbavé vazby vyskytuje zvládací strategie rezignace. Celkové 

výsledky nám říkají, že respondenti používají strategie zvládání stresu „vyhýbá se“ jako 

čtvrtou nejčastější. Nejčetněji užívanou strategií je „úniková tendence“ (viz tabulka č. 17). 

 

 

Tabulka č. 17: Druhy obecné vztahové vazby a typy strategií zvládání stresu 

 

Vztahová vazba 

obecná 

Podh

odno
cení 

Odmítán

í viny 

Odklo

n 

Náh-
radní 

uspokoj

ení 

Kontr
o-la 

situac

e 

Kontro-

la reakcí 

Poziti

vní 

sebein
strukc

e 

Potřeb

a 

sociál
ní 

opory 

Vyhý-

bání se 

Úniková 

tendenc
e 

Perse-

verace 

Rezig-

nace 

Sebeob-

viňování 

Jistá 

Mea
n 

59.67 49.00 47.33 50.11 44.44 48.00 47.56 47.56 57.44 52.89 41.33 46.78 51.00 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Std. 

Devi

ation 

7.399 12.247 
11.95
8 

11.847 
10.05
1 

9.760 
12.92
4 

10.56
1 

6.635 13.195 7.211 10.826 9.798 

Vyhýbavá 

Mea
n 

61.33 39.33 54.33 58.67 34.00 44.33 38.67 39.33 48.33 58.00 37.67 52.67 49.33 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Std. 

Devi

ation 

9.074 14.224 4.041 1.155 9.000 2.517 9.866 6.429 4.163 13.454 
11.01
5 

13.204 15.373 

Úzkostně 
vyhýbavá 

Mea

n 
55.73 48.40 48.93 53.07 45.60 47.67 42.13 51.87 53.20 59.93 53.07 60.47 60.20 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Std. 
Devi

ation 

8.163 13.912 9.801 13.215 9.140 10.168 
11.59

4 

15.12

3 
8.487 14.225 9.845 9.094 12.996 

Zapletená 

Mea

n 
57.63 53.63 51.88 59.88 43.63 46.63 43.50 48.50 55.88 62.25 47.63 52.38 51.00 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Std. 
Devi

ation 

12.23

5 
10.836 

15.32

0 
6.151 

11.55

0 
10.127 

12.03

6 

12.80

6 
8.967 11.209 

14.53

0 
12.648 14.203 

Celkem 

Mea

n 
57.66 48.97 49.66 54.34 43.86 47.23 43.54 48.91 54.49 58.49 47.49 54.43 54.80 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Std. 
Devi

ation 

8.938 12.826 
11.28

0 
11.274 

10.02

1 
9.356 

11.72

3 

13.00

3 
8.027 13.167 

11.62

0 
11.733 13.049 
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7. Kazuistiky 

7.1 Kazuistika I. 

Pro kazuistiku jsem si vybrala 14 letou dívku se závislostí na pervitinu. O dívce budu 

psát jako o Ditě, abych ochránila její identitu. Pacientka se léčí v ADDA 1. LF UK a VFN a 

dochází ke mně jednou týdně na individuální psychoterapii. Nyní se léčí s diagnózami F15.2 

Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti a F 50.2 Mentální bulimie. 

Ambulantní léčbě předcházela měsíční hospitalizace v PN Bohnice, kde absolvovala 

detoxifikační léčbu. V minulosti také docházela na psychiatrii do Thomayerovy nemocnice, 

kvůli poruchám příjmu potravy, sebepoškozování a vyhrožování sebevraždou na sociální síti 

apod. Nyní je ve stabilizovaném stavu, již čtyři měsíce abstinuje od pervitinu, marihuanu 

kouří maximálně jednou týdně. Je motivovaná abstinovat, zejména od pervitinu. Pervitin 

užívala několik měsíců s přítelkyní a s otcem. Matka o ničem nevěděla, rodiče se rozvedli, 

když byla Dita na prvním stupni ZŠ. Nyní v terapii řešíme opět návrat do bulimické fáze. U 

pacientek s komorbiditou poruch příjmu potravy a užívání návykových látek je tento problém 

velmi častý. Točí se v kruhu užívání drog - porucha příjmu potravy - užívání drog. Tento 

koloběh často trvá mnoho let, někdy skoro celý život.  

Rodinná anamnéza 

Matce je 35 let, je zdravá, vystudovala obchodní akademii a nyní pracuje na 

ministerstvu. Má přítele, pacientka s ním vychází dobře.  

Otci je 37 let, je číšník, s rodinou nežije již 5 let. Otec měl v minulosti potíže 

s nadužíváním alkoholu. Dita velmi špatně nesla rozvod rodičů a odchod otce od rodiny. Otec 

je nyní ve výkonu trestu za distribuci drog mladistvým. Dita s ním užívala několik měsíců 

pervitin. Když matka něco Ditě zakázala, sbalila se a odešla k otci na několik dní. Pacientka 

byla na otce hodně fixovaná. Matka věděla, že je otec problémový, ale že s dcerou společně 

užívají drogy, netušila. 

Dita je jedináček. Rodina žije ve velkém domě, kde žije i sestra matky s rodinou a 

prarodiče. Má stejně starou sestřenici, se kterou jsou jako sestry. Rodina je bez psychiatrické 

heredity nebo suicidia v širším příbuzenstvu.  
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Osobní anamnéza 

Porod spontánní, perinatální komplikace. Opoždění raného psychomotorického 

vývoje-  cvičila Vojtovu metodu. Dita byla dráždivý kojenec. V předškolním věku u ní 

přetrvávala afektivní labilita, měla úzkostné reakce vůči cizím lidem. Projevovalo se u ní 

oslabení v oblasti jemné motoriky. Na 1. stupni ZŠ byla vedena jako žákyně se speciálními 

vzdělávacími potřebami a byla vzdělávána podle individuálního plánu z důvodu specifické 

vývojové poruchy v oblasti psaní - dysgrafie a dysortografie. Byly u ní přítomny i příznaky 

poruchy aktivity a pozornosti suspektně na bázi syndromu ADHD. Na prvním stupni ZŠ se 

jednalo o snaživou, pečlivou žákyni s velmi dobrým prospěchem.  

Ke zhoršení prospěchu a celkového psychického stavu dívky došlo po přechodu na 2. 

stupeň ZŠ a negativní změna byla tehdy připisována zejména odchodu otce z rodiny. Na otci 

Dita velmi lpěla, jeho nepřítomnost velmi těžce nesla, obzvlášť vzhledem k tomu, že otec 

přestal fungovat velmi dramaticky; přestal se s dcerou stýkat, slíbil setkání a neozval se, 

neobjevil se ani na vánoce apod. V lednu 2013 začaly potíže eskalovat, Ditě se zhoršil 

prospěch, gradovaly rozbroje s matkou (ze zdánlivě banálních důvodů) a projevy afektivní 

lability. Dita projevovala tendenci k disimulaci a bagatelizaci svých potíží. K matce 

manifestovala soupeřivý vztah, toužila po uznání otce a jako opora ji sloužila babička (matka 

matky). Dita začala jevit zájem o vztahy s jinými dívkami s lesbickým kontextem, kontakty 

vyhledávala na internetu. V listopadu 2013 se objevilo experimentování s alkoholem, v lednu 

2014 první náznaky poruchy příjmu potravy - bulimie. Podle matky se situace zlepšila 

s nasazením farmakoterapie, tehdy byla v péči psychiatrie Thomayerovy nemocnice.   

Průběh života 

Dita je jedináček, problematický perinatální vývoj a komplikace viz výše. Dita je od 6 

let v psychologické péči. Potíže začaly na prvním stupni ZŠ s učením. Psychické potíže 

nejspíše způsobené odchodem otce od rodiny. Do ADDA Dita přichází ve svých 14 letech se 

závislostí na pervitinu. Přichází z detoxu v PN Bohnice, kde byla měsíc. Od detoxu přiznala, 

že si dala pervitin jednou. Občas kouří THC (asi jednou týdně). Měla lesbickou přítelkyni, asi 

8 měsíců, se kterou také užívala drogy, a chtěly společně přestat. Vyzkoušela taneční drogy, 

tripy, to s ní údajně nic nedělalo.  Opiáty nikdy neužívala. Cigarety nekouří. Alkohol 

vyzkoušela.  
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Nyní chodí na ZŠ do 9. třídy, kam přestoupila v loňském roce kvůli šikaně z jiné ZŠ. 

Šikanovali ji kvůli nadváze, poté začala hubnout, začala trpět bulimií a zhubla cca 10 kg. Po 

ZŠ by chtěla na střední školu hotelovou, jako její otec, který je stále částečně jejím vzorem i 

přes to, že se nyní nevídají, protože je ve výkonu trestu.  

Dita nemá mnoho zájmů, ráda chodí ven s přáteli, vaří a poslední dobou začala chodit 

téměř každý den do „fitka“, koupila si permanentku. Tvrdí, že si chce udržovat váhu, žít 

zdravě. Je na místě obava, aby opět nezačaly poruchy příjmu potravy a nezačala 

nekontrolovaně hubnout. Což je nyní nejvíce aktuálním tématem v terapii. Nemá žádné 

přestupky. Kapesné dostává 200 Kč na týden, tvrdí, že neutrácí, šetří si.  

Psychiatrická anamnéza 

Dita byla poprvé hospitalizovaná v PN Bohnice v lednu 2015. Bylo to z důvodu 

užívání pervitinu, THC, na základě proklamace sebevraždy na facebooku, sebepoškozování a 

problémového chování. Dovedla ji matka. Hospitalizace byla doporučována již v květnu 

2014, tehdy ještě matka váhala. Do ambulance psychologa docházela Dita od svých 6 let pro 

smíšenou poruchu školních dovedností. Ke zhoršení prospěchu Dity došlo před 4 lety, což 

bylo dáváno do souvislosti s odchodem otce od rodiny. Dita vždy udávala lepší vztah s otcem 

než s matkou. S matkou mají časté konflikty. V lednu 2013 začaly problémy eskalovat, 

gradovaly rozbroje s matkou. Koncem roku 2013 řešila Dita poruchy příjmu potravy (bulimie- 

zvracení a zneužívání laxativ). Od 12 do 13 let docházela na psychiatrii pro mentální bulimii, 

léčila se ambulantně. Byla šikanovaná na ZŠ kvůli nadváze, tak se rozhodla zhubnout. Zhubla 

10 kg během několika měsíců. Od listopadu 2013 začala experimentovat s alkoholem. Našla 

si lesbickou přítelkyni o 6 let starší, také uživatelku pervitinu. Pervitin užívala se svou 

přítelkyní a s otcem. Sniffing udává asi od října 2014 do ledna 2015, kdy skončila na detoxu 

v PN Bohnice. Po hospitalizaci v PN Bohnice se začala léčit u nás, v ADDA. Dochází jednou 

týdně na individuální sezení, je motivovaná, abstinuje od pervitinu. Jako problematický se 

ukazuje opětovný návrat bulimie.   

Nynější onemocnění dle pacientky 

Dita říká, že měla nějaké starosti a problémy, tak vyzkoušela drogy, konkrétně 

pervitin, a proto je tady (v ADDA). Podle jejich slov ji ze začátku pervitin pomáhal, měla 

stavy, kdy se cítila skvěle, v té době neřešila svou váhu a vzhled, protože to pervitin vyřešil za 

ni. Ale později měla špatné dojezdy. Užívala 3 měsíce nejdříve 1x týdně, později denně, 
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šňupala. Teď už ví, že to řešení nebylo. Původní problém byly hádky s mámou, moc spolu 

nevychází. Ale na druhou stranu si uvědomila, že ji má ráda. S mámou se nemohou shodnout 

asi 4 roky, tedy od té doby, co se rozešla s tátou. Dita se popisuje jako podobnější tátovi, 

proto si s ním více rozumí. Máma nechce přistoupit na kompromisy. V noci spí dobře, chuť 

k jídlu má, ale nyní zhubla 2 kg, protože denně dochází do posilovny. Chce si udržovat štíhlou 

postavu. Vidiny, slyšiny, stíhy nemá a neměla ani na pervitinu. Aktuálně dochází do školy, 

abstinuje, funguje.  

NO dle doprovodu 

Matka udává, že s Ditou řeší problémové chování, sebepoškozování, drogy a poruchy 

příjmu potravy. Dita se léčila na psychiatrii v Thomayerově nemocnici a také byla 

hospitalizovaná měsíc v PN Bohnice.  Dlouhodobě řeší problémy doma. Dita nechce 

dodržovat pravidla, dříve utíkala k otci, i na několik dní. Později matka zjistila, že spolu 

užívali pervitin. Matce nezvedala telefon, nekomunikovala. Matka pak odhalila z facebooku 

proklamaci sebevraždy (březen 2014) a našla, že psala přítelkyni o tom, jak se sebepoškozuje.  

Pozorování psychického stavu 

Dita je vigilní, lucidní, plně orientovaná, spolupracuje velmi ochotně, kontakt 

navazuje bez potíží, spontánní, odpovědi přiléhavé, PMT v normě, myšlení koherentní, 

apsychotická, popisuje výkyvy nálady, emoční labilitu, aktuálně bez suicidálních ideací či 

tendencí (naposledy přiznává suicidální proklamaci na facebooku 2013, udává spíše 

demonstrativní charakter), aktuálně neguje suicidální tendence. Pozoruji z anamnézy 

disharmonický vývoj osobnosti a rysy emoční lability.  

Závěr a doporučení 

V dotazníku ECR-RS vyšla Ditě úzkostně vyhýbavá vazba s matkou, zapletená vazba 

s otcem, úzkostně vyhýbavá vazba s partnerem/ partnerkou a jistá vztahová vazba 

s kamarádem/ kamarádkou. Disponuje obecnou vztahovou vazbou zapletenou. V dotazníku 

SVF - 78 Dita vykazuje mírně vyšší prefenrenci negativních strategií zvládání stresu.  

Pacientka mnoho let trpí komorbiditou poruchy příjmu potravy s užíváním různých 

návykových látek, zejména pervitinu a THC. Nyní abstinuje a je motivovaná. Na individuální 

terapii dochází jednou týdně. V terapii jsme nyní ale narazily znovu na téma bulimie. 

Pacientka se přiznala, že opět začala cca 1x týdně zvracet, zejména o víkendech, kdy 
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navštěvuje babičku a u té sní mnoho jídla. Místo užívání drog se tedy znovu objevil problém 

poruch příjmu potravy, který pacientka řešila již v minulosti. Dostává se tedy do tzv. 

začarovaného kruhu, ze kterého společně hledáme cestu ven. Tyto dvě poruchy spolu úzce 

souvisí, obzvláště v tomto případě, kdy drogy sloužily k regulaci váhy. Závislost na 

návykových látkách a poruchy příjmu potravy mají společnou etiologii.  

Pro vývoj jedince je důležitý attachment, tzv. vztahová vazba s primární pečující 

osobou. U Dity pozorujeme potíže již od raného dětství, které přetrvávají dodnes. Jde o 

odmítavý postoj k matce s prvky ambivalence, kdy pacientka s matkou rivalizuje, mají velké 

neshody, ale zároveň dokáže připustit, že ji má ráda. Psychoanalytická teorie by jistě v tomto 

případě poukázala na ustrnutí Dity ve falickém stadiu, kdy Dita touží po otci a jeho přízni, ale 

v případě Dity otec není přítomen. Nakonec místo lásky otce, po které tolik touží, získává 

společný zájem v pervitinu, který s otcem začne sdílet. To se ukazuje jako několik měsíců 

utajované před matkou, kdy Dita vždy po neshodách s matkou utíká k otci, se kterým užívá 

pervitin. Navazování romantických vztahů s dívkami lze vysvětlit jako hledání vlastní identity 

(dle Ericsona identita vs. zmatení rolí). Zde si myslím, že nezafungovala dostatečně jako 

identifikační osoba matka. Je zajímavé, že to můžeme pozorovat v anamnéze již v raném 

věku. Dita byla dráždivý kojenec, byla úzkostná, labilní. Zde nám chybí informace, co se 

vlastně na vztahové rovině matka - dcera v dětství dělo. V terapii jsme s Ditou zatím na 

úplném začátku, ale pozoruji větší zájem Dity o moji osobu. Zatím se mnou neotevřela téma 

partnerských vztahů se ženami, tyto informace mám pouze z její anamnézy. Postup v terapii a 

problém Dity zatím hodnotím takto: 

Jedná se o problematiku raného vztahu. Psychoanalýza hovoří o vývoji já, separaci a 

rané dětské zkušenosti s primárním pečujícím objektem, nejčastěji s matkou. V terapeutickém 

procesu by nyní v ideálním případě mělo dojít ke třem fázím. Fázi testování, propracování a 

separace. Fáze testování probíhá na počátku terapie až do navázání terapeutického vztahu. 

Pacientka v této fázi manipuluje s terapeutem, a cílem této fáze je zmírnění agování a zisk 

důvěry. Druhá fáze je propracování. Jde o zvládnutí agování, kdy pacient otevřeně pláče a 

nadává. Postupně by mělo docházet k propracovávání prožívání spojeného se separací a 

depresí. Depresivní prožívání je považováno za vývojový pokrok (Kocourková, 1997). Třetí a 

poslední fází je separace. Ta je spojena s úzkostí z opuštění terapeuta. Cílem je cesta k 

autonomii a nezávislosti. Separační problémy mohou mít mnoho podob, může jít o úzkost 

spojenou se strachem z opuštění, ale může se objevit i separační vina. Tyto pocity vychází z 

primární zkušenosti s matkou. Pacient si přeje terapeuta opustit, ale bojí se, že bude magicky 
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potrestán. Díky optimální emoční vzdálenosti se toto pacient učí v přenosu k terapeutovi, kde 

si může po čase dovolit odpoutávání se (Kocourková, 2011). Na místě je tedy nyní velmi 

citlivý a vnímavý přístup ke klientce, aby mohlo dojít k pokrokům v léčbě a jejímu úplnému 

vyléčení. 

 

7.2 Kazuistika II. 

Pro druhou kazuistiku jsem vybrala svého pacienta, budu o něm psát jako o Vítovi. Je 

mu 17 let a studuje gymnázium. Vít dochází již třetí měsíc do ADDA 1. LF UK a VFN kvůli 

kouření marihuany a dalším problémům, zejména školním a výchovným. Léčí se s diagnózou 

F12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti. V minulosti nebyl psychiatricky 

léčen, ale v dětství mu bylo diagnostikováno ADHD. Léky nebral, jen vitamíny. Do 

ambulance přichází kvůli tlaku rodiny, zejména otce. Otec je přesvědčen, že je Vít závislý na 

marihuaně a hraní počítačových her. Klient byl vybrán z důvodu narušených rodinných 

vztahů a špatné komunikace. Tento problém byl zřejmý již před prvním úvodním sezení Víta 

s otcem, kdy otec poslal do ambulance mnohostránkový elaborát, kde rozebírá potíže, které 

mají s Vítem a instrukce ohledně počítačových her, které bychom si měli v ambulanci před 

příchodem Víta nastudovat. Také jsme se z elaborátu mohli dozvědět o výchovných potížích a 

o všech povinnostech, které Vít doma a ve škole neplní.  Krom ADDA využívá rodina Víta 

také rodinnou terapii v jiném zařízení. Otec ale zatím nebyl v žádné organizaci dostatečně 

spokojen, je přesvědčen, že žádný odborník jim zatím adekvátně nepomohl. Jeho zakázka je 

založena na „opravě“ svého syna. Má pocit, že poté by se všechny další problémy v rodině 

vyřešily.  

Rodinná anamnéza 

Matce je 56 let. Je učitelkou na střední škole, učí český jazyk a dějepis. Má potíže 

s kyčlemi. Je nekuřák a alkohol pije občas. Vít k ní má neutrální vztah, udává, že s ní 

nevychází ani dobře ani špatně. Nyní je po operaci doma, je špatně pohyblivá, celá rodina jí 

musí velmi pomáhat.  

Otci je 64 let, je povoláním fotograf a novinář na volné noze. Léčí se ambulantně 

s depresemi a také se léčil s natrženými játry. Bere antidepresiva. Alkohol pije málo a je 

nekuřák. Ohledně Víta komunikuje vždy on a na první sezení ho také doprovázel. Má 

tendence zahlcovat odborníky dlouhými maily a telefonáty, kde popisuje potíže Víta a prosí 



 

52 
 

odborníky o rady a „aby něco s Vítem už konečně udělali.“ Vít s ním nevychází dobře, 

nerozumí si spolu, protože má na něj požadavky, které není schopen splnit a je přehnaně 

úzkostný.  

Vít má dvě sestry. Jedné je 29 let, je vystudovaná farmaceutka, vdaná a od jejích 15 let 

s nimi nežije. Bydlela u babičky a pak u přítele.  

Druhé sestře je 24 let, studuje ČVUT, stavební fakultu, je zdravá, bydlí spolu s nimi. 

Vychází s ní „jak kdy“. Od vánoc spíš hůře, sdílí spolu pokoj, sestra sleduje vše, co Vít dělá a 

poučuje ho, když se neučí a například hraje hry na počítači. Také mu slídí v osobních věcech. 

O vánocích mu našla v tašce marihuanu a předala ji rodičům. Situace měla následky, otec vše 

opět řešil s odborníky a opakovaně se informoval pomocí e-mailů a telefonu.  

Mají dva psy. Chodí s nimi hlavně otec. Vít je má velmi rád, zejména mladšího psa, 

protože byl u jeho porodu. Rád s nimi chodí ven, ale otec ho ne vždy nechá, je úzkostný, že se 

o psy dostatečně nepostará a utečou mu.  

Osobní anamnéza 

Vít říká, že do ADDA přišel jenom proto, že si to přeje otec. Tvrdí, že na počítači není 

závislý, tráví na něm tak 1-2 hod denně, a to i o víkendu. THC kouří denně, nekouří normální 

cigarety a alkohol (víno) pije 1-2x měsíčně. Opilý byl jenom jednou. Zkusil jednou nějaký 

halucinogen, ale hodnotí to jako „nic moc“. S jinými návykovými látkami nemá zkušenost. 

Na ZŠ neměl Vít žádné vážnější potíže, až na ADHD, hyperaktivita, potíže se 

soustředěním ve škole. Prospěch měl na prvním stupni výborný, dostal se z páté třídy na 

víceleté gymnázium, kde studuje doposud. Nyní je v kvintě. Loni propadl, neudělal reparát 

z matematiky. Problémy začaly eskalovat loňský rok. Začal více kouřit marihuanu. Nyní kouří 

marihuanu několikrát týdně. Nejvíce spolu s partou, kam se začlenil. Dle otce byl vždy 

outsider a nyní má pocit, že někam patří. S partou se také baví tím, že sprejují na budovy. 

Mezi jeho koníčky patří filmy, literatura, čte velmi rád a hodně.  Dříve hrál fotbal, ale 

rychle vyrostl a „zradily“ ho záda. Jeden rok dělal moderní pětiboj, ale zjistili mu zdravotní 

omezení- atypický tvar srdeční aorty, takže už nesportuje. Dělá různé brigády, zejména o 

prázdninách, například pracoval v moštárně. Má dost kamarádů, ze ZŠ. Ze současné školy 

jich má méně, nerozumí si s nimi tolik. Přítelkyni ještě nikdy neměl a nemá.  
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Průběh života 

Porod spontánní. Prodělal běžné dětské nemoci. Vít je třetí dítě svých rodičů. Má dvě 

starší sestry. Po základní škole se úspěšně zvládl přijímací zkoušky na gymnázium. Nyní je 

v kvintě. Na konci roku měl čtyřky a reparát z matematiky, který neudělal proto, že měl 

"nervy" učil se a měl i doučování. Opakuje ročník, snaží se učit více než loni. Po maturitě by 

chtěl studovat filosofickou fakultu, čistou filosofii. Velmi ho baví četba, má dobrý všeobecný 

rozhled.  

Z nemocí měl vyvrknutý kotník, zlomený palec na noze, v 5 letech zlomenou klíční 

kost, operace a je alergický. Nikdy nebyl léčen na psychiatrii, ale v dětství mu bylo 

diagnostikováno ADHD. Má potíže udržet koncentraci a soustředěnost ve škole.  

Psychiatrické anamnéza 

Vít nikdy nebyl psychiatricky léčen. Nikdy neužíval psychofarmaka. V dětství mu 

bylo diagnostikováno ADHD, ale léky nikdy nebral, pouze nějaké vitamíny. Rodiče jsou 

nekuřáci a alkohol pijí jen příležitostně. Matka je somaticky nemocná a otec se léčí 

ambulantně s depresemi. Bere antidepresiva. V širším příbuzenstvu se nenachází žádné 

psychiatrické onemocnění. Rodina bez psychiatrické heredity v širším příbuzenstvu.  

Nynější onemocnění dle pacienta 

O svých potížích hovoří velmi všeobecně, odosobněně, jako by se ho to netýkalo. 

Odkazuje často na otce, že jako problém to vidí hlavně on. Má tendenci zabíhat do filosofie, 

psychologie a literatury a o tom obšírně hovořit. Nerad zůstává sám u sebe. Proběhla výměna 

názorů mezi ním a otcem ohledně povinností doma a návratů. Dochází spolu (bez matky) do 

rodinné poradny 1x za 14 dní. Na konci úvodního sezení je Vít motivovaný docházet sem na 

individuální sezení 1x za 7 dní. Když přichází na první individuální sezení, hovoří více 

spontánně a uvolněně. Nese si knihu - Historie narkotik. O drogy se velmi zajímá. Jeví se více 

otevřeně a uvolněně, než když byl na sezení přítomen otec. Vypráví o svém zájmu - 

sprejování. Má potřebu rebelovat, proto sprejování a marihuana, sám to označuje za projev 

sebe-vyjadřování a vymezování se vůči společnosti. Tématem sprejování je velmi pohlcen, 

rád o něm hovoří. Otevíráme téma škola, propadl, v létě neudělal reparát z matematiky, přesto 

že říká, že se chodil doučovat a rozuměl tomu, prý byl nervózní. Také udává, že nyní kouří 

marihuanu prakticky denně. Stejně tak v létě, kdy se učil na reparát. Že by mohla mít 

marihuana negativní vliv na proces učení a paměť sice ví, ale nemyslí si, že by se to týkalo 
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jeho. Vymýšlíme motivaci proč dokončit gymnázium, v septimě bude seminář z filosofie, Vít 

by rád filosofii studoval.  

Nynější onemocnění dle doprovodu 

Na první sezení přichází otec záměrně dříve než Vít a domáhá se konzultace dříve, než 

dorazí syn, potřebuje nám sdělit co se vše u nich doma děje. Tomu předcházely 

mnohastránkové elaboráty obsahující stížnosti na Víta a potíže zvládnout jeho nespolehlivost, 

pozdní příchody domů. Je zde nutná potřeba nastavit jasné hranice spolupráce a vysvětlit, 

proč je potřeba, aby se sezení (nejen prvního) zúčastnil otec za přítomnosti syna.  

Otec referuje: Zdůrazňuje, že k nám Víta poslal kurátor, po tom co byl domů přiveden 

policií. Proto nás kontaktoval a přišel. Neví, jestli bude Vít spolupracovat. Dělá jemu i 

manželce starosti. Loni propadl, ztrácí věci (peněženka, kolo), kouří marihuanu a stal se 

součástí, dle otce, pochybné party. Nejvíce má strach z toho, že mu bude brzy 18 a potom už 

s ním nikdo „nehne“.  Jako největší problém vidí to, že se Vít „chytl“ špatné party a s ní užívá 

drogy (kouří marihuanu). Otec udělal Vítovi test na přítomnost drog z moči a ukazuje nám 

nález, kde je zjištěna toxická hranice (THC).  

Pozorování psychického stavu 

Vít se povahově hodnotí jako směs flegmatika a melancholika, spíše extrovert. 

Objektivně je klidný, spolupracuje zpočátku neochotně (v přítomnosti otce), ale později 

získává větší důvěru a je schopný se více rozpovídat o sobě, nálada dysforická, apsychotický, 

asuicidální, bez poruchy intelektu. 

Závěr a doporučení 

Na základě administrace dotazníku ECR- RS vyšla Vítovi úzkostně vyhýbavá 

vztahová vazba s matkou, úzkostně vyhýbavá vazba s otcem, úzkostně vyhýbavá vazba 

s přítelkyní a zapletená vztahová vazba s kamarádem/kamarádkou. Výsledky dotazníku SVF 

78 potvrzují jeho preferenci negativních zvládacích strategií stresu. Obecně lze tedy říci, že 

celkové výsledky testování naznačují ne příliš příznivou situaci u tohoto klienta.   

Vít dochází do terapie druhý měsíc. Z počátku byl velmi opatrný a na prvním sezení 

s otcem příliš nehovořil, byl v odporu a nebylo jasné, zda se nám vůbec podaří zahájit 

spolupráci. Na dalších sezeních jsem si začala postupně získávat jeho důvěru a Vít se začal 

pomalu otevírat a nosit do terapie různá témata. Na začátku testoval, co vše si může dovolit. 
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Nosil si knihy o návykových látkách, hovořil o tom, jak chodí sprejovat. Rád vychvaloval 

kouření marihuany a stylizaci do životního stylu, kdy kouří s přáteli marihuanu, společně 

filosofují nad společenskými tématy a někdy se chodí umělecky vyjadřovat, jak nazýval 

sprejování. Vít byl z rodiny zvyklý, že při těchto tématech automaticky přichází poučky, 

výtky, nadávky a zákazy. Byl překvapen, že na sezeních může o těchto tématech mluvit. Že 

mu není zakazováno číst literaturu o návykových látkách, že o všem lze hovořit a neexistují 

„zakázaná“ témata. To pro něj byla zcela nová věc a brzy získal motivaci do terapie docházet. 

Později začal být více důvěrný a hovořil o svých mezilidských vztazích, kdy se ukázalo, že 

nemá mnoho lidí, kterým by se mohl svěřovat. Zjistilo se, že rodina také nefunguje úplně tak, 

jak by měla a že je Vít podle rodičů i sester taková „černá ovce“ rodiny. Postrádá soukromí, 

před sestrou, se kterou sdílí pokoj, nic neutají. Probírá se mu dokonce v osobních věcech. 

Rodiče jsou na něj velmi přísní, a i když mu například slíbí, že když si splní povinnosti, může 

jít ven, ne vždy své sliby dodrží. Rodina jsou hluboce věřící křesťané a na experimenty 

s marihuanou u Víta nahlížení obzvlášť negativně a odsuzují ho. On jako by měl o to více 

potřebu se vymezovat. Je to trochu začarovaný kruh. Na to, že jsou Vítovi rodinné vztahy 

značně narušené, ukazuje i fakt, že za nejbližší osobu Vít považuje svého psa. V terapii se 

ukázalo, že Vít nemá ani přítelkyni nebo kamaráda, kterému by se mohl svěřit s věcmi, co ho 

trápí. Je to možná jeden z důvodů, proč tak rád vyhledává kouření marihuany a partu mladých 

lidí, která se toulá venku a sprejuje.  

U tohoto pacienta jsem chtěla demonstrovat narušenou vztahovou vazbu s oběma rodiči. 

Absenci blízké osoby a její substituci únikem z reality pomocí marihuany a rebelování. Tento 

chlapec je terapeutickou výzvou, protože mnoho jeho potíží by možná pomohl řešit bezpečný 

terapeutický vztah a s ním spojená korektivní zkušenost.  

 

7.3 Kazuistika III.  

Pro poslední kazuistiku jsem vybrala klienta, který dochází do ADDA již jeden rok. Je 

mu 15 let. A původní zakázka byla zbavit se závislosti na tabáku. Budu o něm psát jako o 

Františkovi. Léčí se v ADDA se závislostí na tabáku. Nyní dochází na individuální 

psychoterapii jednou týdně. Během roku spolupráce s ADDA stále nejsme u konce terapie, 

kromě témat týkajících se kouření se stále vyjevují i nová témata menší i větší závažnosti. 

Klienta jsem vybrala pro kazuistiku nejenom pro narušené vztahy v rodině, ale i proto, že 

tento klient má velmi akcentované hystrionské osobnostní rysy a jeho projev je na 
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patnáctiletého hocha nepříliš typický. Zároveň je to nadprůměrně verbálně inteligentní 

chlapec. Je velmi motivovaný docházet na psychoterapeutická sezení, je to pro něho důležité. 

U Františka se od cca 11 let projevují symptomy ADHD. Mezi 10-11 rokem byl léčen 

tři měsíce na DPK Motol, protože vyhrožoval sebevraždou, skokem z okna. Nechtěl tam, 

dostal medikaci, bylo to pro něj těžké. Léky mu poté postupně vysazovali. Později byl dva 

měsíce v pedagogickém zařízení v Kelči na Moravě, což dle matky nastartovalo trochu 

Františkův režim. František o své předchozí léčbě nerad mluví, považuje to za své selhání a 

slabost, chce na to zapomenout. Před tím než začal chodit ambulantně do ADDA, se také léčil 

na dětské psychiatrii v Krči, také chodil na individuální psychoterapii. Krom kouření tedy u 

Františka pozorujeme i jiné psychické potíže od dětství.  

Rodinná anamnéza 

Matce je 50 let. Je zdravá. Povoláním právnička. Dříve pracovala u soudu a nyní je 

vedoucí právního oddělení. Františka nechápe, nerozumí mu.  

Otci je 50 let, je povoláním reklamní grafik. Je zdravý. Dříve byl silný kuřák, ale ve 40 

letech kouřit přestal. František má raději otce než matku. Otec tvrdí, že chodí na psychiatrii 

kvůli němu.  

Má dva mladší sourozence. Bratra a sestru. Bratrovi je 9 let a sestře 6 let, vychází 

s oběma dobře.  

Rodiče spolu vychází dobře, tvrdí, že jsou vlastně ukázková rodina. Rodina bez 

psychiatrické heredity v širším příbuzenstvu.  

Osobní anamnéza 

Františkovi je 15 let, studuje nyní střední školu obor letecký mechanik, škola ho baví. 

Na ZŠ měl problémy na druhém stupni, na prvním stupni byl premiant. Před 4 lety mu bylo 

diagnostikováno ADHD, byl opakovaně psychiatricky léčen a medikován, v minulosti také 

opakované vyhrožování sebevraždou. Má potíže ve vztazích s dívkami. Nyní se jim vyhýbá, 

má pocit, že jsou z velké části zdrojem jeho potíží. V ADDA je kvůli závislosti na tabáku. 

František poprvé vyzkoušel kouřit cigarety asi ve 13 letech, první cigaretu není schopen 

popsat, už se nepamatuje. Kouří, protože je v psychické nepohodě (není spokojený se svým 

životem a sám se sebou), a také kvůli minulosti. Vysvětluje, že má na mysli hospitalizaci 
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v Motole. Abstinovat zkoušel jednou, vydržel to týden – prý se za tu dobu stalo spoustu 

špatných věcí, proto znovu začal (prý se všechno špatné vždy stalo kvůli holce). Kouření mu 

dává dobrý pocit, je z něj šťastný, má rád krabičku po ruce (hraje si s ní v ruce, „materiální 

požitek“) a kouření mu dodává sebevědomí. Zároveň mu vadí, že po cigaretách nevoní, není 

šťastný, že kouří - nekouří kvůli tomu, aby vypadal jako „frajer“. 

František nikdy neměl mnoho zájmů, vše ho po čase omrzelo. Nejdéle vydržel dělat 

judo. Nyní se zajímá o letectví. Jeho sen je stát se dopravním pilotem. Je to jedna z jeho 

největších motivací, proč se zbavit závislosti na tabáku.  

Průběh života 

František je nejstarší ze tří dětí. Spontánní porod. Perinatální vývoj bez komplikací. 

Byl kojen do 4 let. Spal u matky, protože měl přerušovaný spánek. Na prvním stupni ZŠ bez 

problémů, měl jedničky a dvojky. Na druhém stupni se začali objevovat potíže s chováním, s 

pozorností. Zhoršil se mu prospěch, na konci ZŠ měl čtyřky a pětky. Nyní na střední škole, 

obor letecký mechanik. Škola ho baví, obor si vybral sám. V kolektivu se cítí oblíbený. Říká, 

že téměř celá třída kouří. Dívku nyní nemá a nehledá, říká, že všechny dívky, se kterými 

doposud chodil, ho je využily a on se potom zhroutil, chtěl spáchat sebevraždu a léčil se na 

psychiatrii. Vyzkoušel alkohol, jednou byl opilý. Jiné drogy nevyzkoušel a nelákají ho. Bylo 

mu diagnostikováno ADHD. Už více než rok kouří, rodiče s tím nesouhlasí. Je z nekuřácké 

rodiny, otec před deseti lety kouřit přestal. Kvůli ADHD dochází již několik let ke klinickému 

psychologovi. Potíže se objevily asi před 4 roky. Bere medikaci, na ADHD a na deprese. Již 

několik let. Mezi 10-11 rokem léčen na DPK Motol, poté 2 měsíce v pedagogickém zařízení 

v Kelči na Moravě. Pak ambulantní léčba na dětské psychiatrii v Krči.  

Psychiatrické anamnéza 

František byl opakovaně psychiatricky léčen. Potíže začaly mezi 10-11 rokem. Je 

medikován vzhledem k ADHD a depresím. Je studentem střední školy, obor letecký 

mechanik. Trpí na depresivní stavy. Snaží se být bez přítelkyně. Má prý problémy se vztahy. 

Do ADDA dochází od r. 2014 kvůli závislosti na tabáku.  

V cca 11 letech se objevily psychické potíže. Bylo mu diagnostikováno ADHD, dostává 

medikaci. Měl potíže s dívkami, po rozchodu s jednou začal vyhrožovat sebevraždou skokem 

z okna a byl hospitalizován na dětské psychiatrii v Motole. Zde byl 3 měsíce. Sebevraždou 

vyhrožoval i ve škole, konkrétně, že se oběsí. Ve škole byl na prvním stupni premiant a na 
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druhém se velmi zhoršil, ZŠ končil se čtyřkami. Byl také dva měsíce v pedagogickém zařízení 

v Kelči na Moravě. Poté docházel ambulantně k psychiatrovi a psychologovi na dětskou 

psychiatrii do Krče. Nyní dochází do ADDA. Stále medikován. Chodí 1x týdně na 

individuální psychoterapii už více než rok. Díky jeho akcentovaným hystrionským 

osobnostním rysům je práce s ním náročná a vyžaduje dlouhodobou spolupráci.  

Nynější onemocnění dle pacienta 

František kouří asi 1/2 roku 3-5 cigaret denně. Vadí mu, že kouření je zbytečná útrata 

peněz, škodí to zdraví a je to pro něj „berlička“. Drogy nezkoušel. Alkohol ano, 1x přišel 

domů opilý, ale dal si mnohokrát 1-2 panáky na uklidnění. 

Bere léky Rispen na hyperaktivitu, neví jak silný, bral už mnoho druhů léků, 

nepamatuje si jejich jména, pamatuje si jen Zoloft, ten bral na deprese. Docházel na dětskou 

psychiatrii do Krči. Před tím byl 3 měsíce na psychiatrii v Motole pro vyhrožování a pokusy 

sebevražedné. Vzal tátovi léky na spaní. Táta nespí kvůli němu, to ho velmi mrzí. Na pobyt se 

snaží zapomenout. Má poruchy soustředění, nerovnoměrný vývoj osobnosti. Problémy s 

chováním má 3-4 roky. Začalo to první láskou, která byla nešťastná, měl už i další lásky, ale 

vždy kvůli nim dle svých slov klesl až na dno. První byla běhna, druhá nevyzrálá, třetí blbá, 

čtvrtá ho chtěla obrat o peníze. Vybírá si je podle vzhledu.  

NO dle doprovodu 

Referuje matka. Františka kojila do 4 let. Kvůli přerušovanému spánku spal s matkou. 

Jako starší matka si prvorozeného syna velmi užívala. Říká o něm, že je „sova“, ráno nerad 

vstává. Ve 4 letech se u něj vyskytují symptomy ADHD, mezi 10-11 rokem byl na DPK 

Motol, kvůli proklamaci sebevraždy skokem z okna. Později v pedagogickém zařízení v Kelči 

na Moravě. Poté docházel na dětskou psychiatrii do Krče, zde absolvoval i individuiální 

psychoterapii. Psycholožka později doporučila kvůli kouření rodině ADDA.  

František nejprve chodil do plavecké školy v Podolí, byl zde bez problémů, ale pak 

sloučili třídy, takže ve třídě pak bylo žáků až 40, tak ho dali do jiné školy, kde bylo 20 žáků. 

Pak se přestěhovali do Braníku, tam teď chodí do školy. Měli vždy štěstí na učitele na ZŠ, 

přesto na školu kašlal, poutal pozornost, vyrušoval, nepracoval, úkoly doma nedělal vůbec a 

sprostě nadával. I ve škole na ZŠ vyhrožoval sebevraždou, konkrétně že se oběsí, takže rodiče 

musili ihned do školy atd. Bez medikace by to vůbec nešlo, matka každý den musela mluvit s 



 

59 
 

ředitelem a třídním na ZŠ. Nyní je na střední škole obor letecký mechanik, škola ho baví. 

Obor si vybral sám. 

Návštěvě ADDA asi před rokem předcházelo to, že matku vzbudil cigaretový kouř, 

zjistila, že František kouří v pokoji, sprostě na něj křičela, tím vzbudila otce, ten se s 

Františkem popral. Matka je chtěla odtrhnout, a tím si naštípla žebro. Otec je klidný, ona je 

výbušná. Zakázka matky je, aby se František zbavil závislosti na tabáku a celkově zklidnil. 

Pozorování psychického stavu 

František je komunikačně zdatný, používá sebeironii, působí pohodově. Při rozhovoru 

je klidný, chování adekvátní situaci, dobře navazuje kontakt, nálada přiměřená, apsychotický, 

asuicidální, bez poruchy intelektu. 

Závěr a doporučení 

Po vyhodnocení dotazníku ECR-RS Františkovi vyšla úzkostně vyhýbavá vztahová 

vazba s matkou, zapletená vztahová vazba s otcem, úzkostně vyhýbavá vztahová vazba 

s přítelem/ přítelkyní a jistá vztahová vazaba s kamarádem/ kamarádkou. Obecná vztahová 

vazba pacientovi vyšla úzkostně vyhýbavá. Vztahová situaci tohoto klienta tedy není příliš 

příznivá. Výsledky dotazníku SVF 78 potvrzují jeho preferenci pozitivních zvládacích 

strategií stresu. Konkrétně u tohoto dotazníku je ale nutno u Františka diskutovat validitu, 

protože měl velký zájem o své výsledky, žádal informaci jaké zvládací stresové strategie mu 

vyšly, protože jeho snem je stát se dopravním pilotem a pozitivní výsledky ve zvládání zátěže 

jsou pro něj důležitým potvrzením svých schopností.  

František dochází do ADDA už dlouhou dobu, téměř jeden rok. Převzala jsem ho do 

péče po jiné psychoterapeutce. Je to velmi zajímavý chlapec, zejména svým chováním a 

vystupováním. Působí starší, je velmi komunikačně zdatný a má snahu okouzlovat své okolí. 

Troufám si říct, že v kolektivu vrstevníků má tendence být stále středem pozornosti. Rád o 

sobě hovoří a také se snaží dělat dobrý dojem. Pozoruji u něho určité specifické osobnostní 

rysy, narcistické a hystrionské. František je velmi dobrý ve vyprávění příběhů ze svého 

života, ale už hůře dokáže mluvit o tom, co prožívá, jaké má emoce, co cítí, jak mu vlastně je. 

V terapii usiluji o to, aby získal větší náhled na svůj vnitřní svět a dokázal reflektovat svoje 

pocity. Je to velmi těžké. František od těchto témat utíká zpět do povrchních příběhů svých a 

ostatních lidí. Chodí do ADDA kvůli odvykání kouření, ale když přijde řeč na počet 

vykouřených cigaret, snižování a abstinenci, také to není jeho oblíbené téma. Tvrdí, že za rok 
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docházení do terapie udělal jisté pokroky a snížil počet vykouřených cigaret za den. Úplnou 

abstinenci ale zatím nezvládl a ani k ní není příliš motivován. Po několika měsících docházení 

jsem navrhla postupné rozvolňování psychoterapie, místo sezení jednou týdně na sezení 

jednou za 14 dní. František nejspíš začal cítit ohrožení, že by o svoje sezení časem mohl přijít 

úplně, a začal nosit čím dál více bizarnější témata a příběhy, které se mu staly. Nebylo pro 

mne vždy lehké, všemu, co mi sděloval věřit. Témat v psychoterapii to otevřelo mnoho 

nových, některá se týkají vztahové vazby a zvládání stresu. Pro Františka se stala pravidelná 

psychoterapie součástí života a ještě není připraven se loučit. Je otázkou, jaké má důležité 

vztahové osoby v rodině a okolí, když je pro něj tolik důležitá osoba psychoterapeuta. U toho 

konkrétního pacienta je na místě myslet velmi striktně na dodržování hranic a nenechat ho, 

aby se stal na psychoterapeutovi závislým.  
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8. Rozhovory s rodiči 
V této podkapitole bychom chtěli ukázat, jak různě mohou vypadat rodičovská setkání, 

která probíhají při vstupu nezletilého do ADDA a poté jedenkrát za měsíc. Na některých je 

možno pozorovat, jaký vztah má rodič se svým dospívajícím dítětem, jak spolu jednají, 

komunikují, vycházejí, zda jsou otevřeni domluvě či dohodě, jestli si vzájemně důvěřují a jak 

se celkově vzájemně vztahují. Opět jsme tedy u tématu attachmentu, tedy vztahové vazby, 

která je často na takovýchto sezeních pozorovatelná. Rádi bychom se v této části diplomové 

práce věnovali tomu, jaký může mít vliv vztahová vazba rodičů a dětí na pozdější užívání 

návykových látek u dospívajících.  

8.1 Případ Václava a jeho otce 

Úvodní sezení Václava s otcem 

Nejprve přichází samotný otec, chce si promluvit dříve, než přijde syn. Otec se léčí 

ambulantně s depresí. Už psal několik mailů a mnohokrát volal, aby nám sdělil vše o synovi. 

Dělá jemu i manželce starosti. Loni propadl, ztrácí věci (peněženka, kolo), kouří marihuanu a 

stal se součástí, dle otce, pochybné party. Za 10 minut přichází i syn. O svých potížích hovoří 

velmi všeobecně, odosobněně, jako by se ho to netýkalo. Odkazuje se často na otce, že jako 

problém to vidí hlavně on. Má tendenci zabíhat do filosofie, psychologie a literatury a o tom 

obšírně hovořit. Nerad zůstává sám u sebe a svých problémů. Neustále ho k sobě samému 

vracím. Proběhla výměna názorů mezi ním a otcem ohledně povinností doma a návratů. 

Dochází spolu (bez matky) do rodinné poradny v Sananimu 1x za 14 dní. Na konci sezení je 

V. motivovaný docházet sem na individuální sezení 1x za 7-14 dní.  

První samostatné sezení s Václavem 

Václav přichází na sezení poprvé sám o 15 minut dříve. Nese si knihu Historie 

narkotik. O drogy se velmi zajímá. Jeví se více otevřený a uvolněný, než když zde byl s 

otcem. Vypráví o svém zájmu - sprejování. Má potřebu rebelovat, proto sprejování a 

marihuana, sám to označuje za projev sebe-vyjadřování a vymezování se vůči společnosti. 

Tématem sprejování je velmi pohlcen, rád o něm hovoří. Otevíráme téma škola, propadl, v 

létě neudělal reparát z matematiky, přestože říká, že se chodil doučovat a rozuměl tomu, prý 

byl nervózní. Také udává, že nyní kouří marihuanu prakticky denně. Stejně tak v létě, kdy se 

učil na reparát. Že by mohla mít marihuana negativní vliv na proces učení a paměť sice ví, ale 

nemyslí si, že by se to týkalo jeho. Společně uvažujeme o motivaci, proč dokončit 
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gymnázium. Václav je motivován na škole vydržet kvůli semináři z filozofie, který budou mít 

v septimě. Filozofie ho zajímá a rád by ji studoval. 

Za týden přichází Václav na druhé individuální sezení 

Hovoří o konfliktech doma. Má mnoho povinností, minulý týden umýval okna, učil se, 

pak chtěl jít ven, ale starší sestra ho doma zamkla, rodiče nebyli doma. Byl naštvaný, čekali 

na něj kamarádi a pak měl jít do kostela. Se sestrou konflikt, uhodila ho, on ji prý ne, ale 

rodičům řekla něco jiného, otec na něj chtěl zavolat policii. Mnoho nedorozumění doma. Na 

něčem se s rodiči domluví, ale málokdy to funguje. S otcem si nerozumí vůbec, matka je 

nemocná, nyní po operaci. V. excesy jsou únik a zřejmě určitá copingová strategie, aby se s 

nepohodou doma vyrovnal. Rodiče (zejména otec) to vidí opačně. Marihuanu nyní kouří cca 

1-3x týdně. Když už mělo sezení končit, na otázku, zda by zde mělo něco zůstat, se rozpovídá 

o smrti svého stejně starého kamaráda. Končíme tedy sezení o 15 min později. Zdá se, že si V. 

o svých potížích nemá s kým povídat. 

Falešné osamostatnění 

V případě Václava je zřejmé, že vztahy s rodinou nefungují tak jak by měly. V 

kontaktu s námi figuruje zejména otec a cokoliv o V. řekne, je negativní, obviňující a špatné. 

Matka je v tomto případě nepřítomná, dlouhodobě nemocná. Sestra také nefunguje jako 

osoba, které by se V. svěřoval a měl k ní důvěru. Blízkých osob tedy nemá mnoho. Jeho 

chování je rebelující a vymezující se vůči rodině. Dalo by se zde uvažovat o teorii tzv. 

falešného osamostatnění, kdy se dospívající snaží odpoutat od rodiny, odmítá její hodnoty a 

buduje si vlastní identitu, jak píše Hajný (2001). Tento vývojový úkol čeká každého 

dospívajícího, avšak aby mohla separace bezpečně proběhnout, je zapotřebí několik 

podmínek. Dospívající potřebuje cítit, že jeho osamostatnění nebudou rodiče vnímat jako 

zradu nebo odmítnutí. Také je důležité, aby byla v rodině možnost otevřeného konfliktu, kdy 

je umožněno dospívajícímu se názorově vymezit, a to vše zvládnout bez pocitů zavržení a 

nadměrného zklamání. Separace by neměla být útěkem nebo pomstou, ale spíše odhodláním 

vyzkoušet žít po svém, žít mimo domov, zkoušet partnerské vztahy a naplňovat ambice a 

povinnosti. Pokud tyto základní předpoklady pro bezpečnou separaci nejsou v rodině 

naplněny, hrozí dospívajícímu vnitřní konflikt. Nebude chtít dále se podílet na starém 

fungování rodiny, ale zároveň bude mít strach se osamostatnit a odejít. To bývá provázeno 

úzkostí. Takový vnitřní konflikt můžou řešit právě drogy a alkohol.  Tyto látky totiž ulevují 

od pocitů úzkosti, zlosti, dávají pocit odpoutání se, což dospívající za normálních okolností 
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nezažívá. S tímto novým životním stylem také přicházejí nové rituály a noví známí z nové 

subkultury. Ericson (1950) píše o adolescentním moratoriu, kde se nic zvláštního neděje, čas 

jakoby se zastavil, adolescent není ani dítětem ani dospělým a rodiče o něj pečují i nepečují a 

nedochází k separaci.  

Na základě administrace dotazníku ECR- RS vyšla Václavovi úzkostně vyhýbavá 

vztahová vazba s matkou, úzkostně vyhýbavá vazba s otcem, úzkostně vyhýbavá vazba 

s přítelkyní a zapletená vztahová vazba s kamarádem/ kamarádkou. Výsledky dotazníku SVF 

78 dále potvrzují jeho preferenci negativních zvládacích strategií stresu. Celkové výsledky 

testování naznačují nepříznivou situaci u tohoto klienta, jak v oblasti vztahové, tak v oblasti 

zvládání zátěžových situacích, což spolu souvisí. U Václava je absence jisté vztahové vazby u 

veškerých nejbližších osob.  

 

8.2 Případ Lenky a její matka 

Lenka s matkou přicházejí na úvodní sezení. Na prvním sezení jsou patrné obavy matky 

i dcery z toho, co je čeká. Matka má strach, aby pacientka vydržela abstinovat a zařadila se do 

běžného života. Lenka byla hodně hysterická, dělala scény, hrozila sebevraždou skokem z 

okna, takže se matka domluvila s dětskou lékařkou a nechaly ji odvést do Motola. Zde 

spolupracovala a i nyní spolupracuje, chodí ke kurátorovi, který za ní byl i v Motole. Lenka se 

bojí, že když bude mít problémy s jídlem nebo depresi, půjde zpět do Motola, když s drogami, 

tak půjde do Bohnic. V Motole se léčila ze závislosti na pervitinu a THC a s poruchami 

příjmu potravy. Už vystřídala tři střední školy, vždy ji vyhodili za absence a nedostatečné 

známky.  

Společné sezení s matkou a Lenkou po měsíci individuální psychoterapie 

Velmi konfliktní sezení, L. se velmi rozčiluje kvůli všemu, co matka řekne, křičí, 

nadává jí. Matka velmi submisivní, dceru příliš nezvládá, je bezradná. Řeší se 50% absence 

ve škole, L. tvrdí, že to je kvůli září a říjnu, když v září fetovala a v říjnu byla v Motole a už 

to nedohnala, jinak že do školy chodí, jen občas přijde pozdě. Matka tvrdí, že na bakalářích 

(internetu) to vidí jinak, že často chybí i celé dny. Hádají se a L. si tvrdě stojí za svým 

názorem, že školu má pod kontrolou a chodí do ní. Další problém je docházení domů do 21 

hodin. Nemohou se opět shodnout, ani na tom, kolik znamená vlastně přijít ve 21 hodin. 

Matka tvrdí, že L. chodí mnohem později. O víkendu má dovoleno spát u kamarádů. Situace 
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je velmi vyhrocená, navrhuji jasné podmínky domluvy, pacientka slibuje výsledky docházení 

do školy, které uvidíme později. Domluva společného sezení, kde vše zrekapitulujeme za 

měsíc a pokračování v intenzivní 1x týdenní psychoterapii s Lenkou. 

Hyperprotektivní matka 

Vztah matka - dítě a role matky je tradičně spojovaná s vlivem na vznik závislosti u 

mladistvého. Zde se objevuje známý pojem „hyperprotektivní matka“, tedy matka, která se 

nadměrně stará, pečuje, ochraňuje a bývá citově závislá na svém potomkovi. To vše mnohdy 

na úkor svých potřeb a vztahů, jak píše Presl (1995). Stává se, že se tímto dítě stává závislé na 

matce a ona na něm a z tohoto závislého vztahu se špatně odchází a jen obtížně dochází k 

separaci v adolescenci. Někdy dochází k takzvané falešné separaci, viz výše. Problematika 

hyperprotektivity u matek dětí závislých na drogách je však sporná a toto označení si 

vysloužilo pejorativní nádech, může velmi zjednodušovat a zkreslovat opravdový vztah mezi 

matkou a adolescentem. Některé výzkumy negativní vliv matky s hyperprotektivními rysy 

nepotvrdily (Hajný, 2001). Podobná klinická pozorování je potřeba zkoumat v širším kontextu 

a snažit se porozumět rodině a vztahům jako celku. Psychologové, adiktologové a terapeuti 

obvykle doporučují rodičům, aby se začali věnovat více sami sobě, vztahům, svým zájmům, 

více než péči a zaměřením se na samotné dítě. Stává se, že to nedokážou. Otcové se často 

stahují a distancují od celé rodiny, zavrhují dítě a nepečují o vztah se ženou. Matky ztrácí 

vazby ve svém okolí a bez podpory reagují v rámci zažitého stereotypu. Často nevědomě 

sabotují pokusy dítěte o separaci. Obvykle (a to je i případ Lenky a její rodiny), je potřeba 

brát v úvahu celý rodinný kontext a systém, a přemýšlet o příčinách vzniku návykového 

chování, protože když se těmto problémům nevěnuje při léčbě dostatečná pozornost, může se 

stát, že dítě bude nějakou dobu abstinovat, ale po čase se k užívání opět vrátí, což je 

nežádoucí výsledek léčby. 

8.3 Případ Marie a matky 

Marie přichází na první sezení s matkou a ta se ihned ujímá slova. Dcera má problémy s 

pitím alkoholu. V posledních 8 dnech byla 3x opilá, po detoxu se opila již za 1/2 hod. Když 

Marie nepřijde domů, tak hned volá policii, ti ji najdou, někdy už ji mají. Matka si myslí, že 

spouštěčem byla šikana. Chodí do party starších, kteří již vydělávají a vše jí koupí a zaplatí. 

Kapesné nedostává. Matka si vyčítá nedůslednost, je buď měkká, nebo moc tvrdá. Kurátorka, 

kterou pacientka má, navrhuje ústavní léčbu v PN Bohnice. 
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Společné sezení s matkou a Marií po měsíci individuální psychoterapie 

Marie přichází na sezení s matkou. Řeší se pacientčiny dva alkoholové excesy před 

třemi týdny. Matka se vyděsila, že se M. opět rozpije. Ztratila mobil, celou noc o ní nevěděla. 

Přišla se poradit co s Marií, jak má nyní postupovat. Otevírá se téma pacientky, přítel je Rom. 

Matka je velmi naštvaná, přiznává, že ona i její manžel jsou rasisti a nesouhlasí s tím, aby s 

ním M. chodila. Je pro ni zcela nemyslitelné, že by nějaký Rom mohl být slušný. Má strach i 

o svoje manželství, proto se o tom doma nemluví, otec by byl velmi rozzlobený a kvůli 

potížím s M. už měli s manželem dost problémů a jeden čas to vypadalo, že se možná 

rozvedou. Říká, že o M. mělo zájem mnoho slušných kluků a ona si vybere "černého". Marie 

se obhajuje, že je přece jedno, jakou má barvu, když se mají rádi. Matka je v tomto tématu 

velmi zatvrzelá, nedá se přesvědčit. Zdá se to pro ni být ohrožující. Vidí Mariin problém tak, 

že se vždy chytne špatných lidí, špatné party. Od mala má ráda společnost starších kluků. 

Jinak říká, že mají spolu hezký vztah, má ji ráda, říká, že je s M. legrace a je moc chytrá, že 

by měla na víc než zahradnickou školu, ale už na ZŠ začala zlobit, měla 3 z chování, tak se 

jinam nedostala.  

Hodnotící společné sezení po dalším měsíci 

Na rodinnou konzultaci přichází Marie s matkou. Opět řeší velké problémy, matka 

pláče. Pacientku nezvládá. Několikrát týdně se opíjí, nerespektuje žádná pravidla. O vánocích 

přicházela opilá častěji. Před vánoci dostala 2500 Kč pokutu za odhození nedopalku na 

zastávce. Byla drzá na policistu. Pokutu uhradili rodiče. Navrhuji splácení, chození M. na 

brigády, M. používá taktiku „ano ale...“ v podstatě celé sezení, je v odporu, znuděná, vše 

neguje. Při návrhu pravidel a sankcí, je matka zoufalá, vše už vyzkoušela. Domluva zkoušky - 

měsíc nebude M. pít. Jinak matka uvažuje o pobytové léčbě a také má strach, že ji M. 

odeberou do ústavní výchovy.  

Situace Marie se nezlepšila a v lednu byla kvůli kázni a absencím vyloučena ze školy. 

Do terapie nedocházela pravidelně, často chyběla bez omluvy, a když už dorazila, tak byla 

převážně v odporu a uzavřená komunikaci a sdílení svých potíží.  

Rizikové faktory v rodině 

Případ Marie patří mezi ty složitější a terapeutická práce s ní opravdu nebyla 

jednoduchá. Je to případ zcela nemotivované klienty, která užívá alkohol a THC a nevidí 

důvod, proč by měla přestat. Rodina Marie vykazuje charakteristiky rodin, kde se vyskytuje 
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závislostní problém u dítěte. Existují faktory, které se v rodinném systému považují za 

rizikové právě při vzniku závislosti u dospívajícího dítěte. Patří sem nedostatečná či přehnaná 

péče ze strany rodičů. V případě Marie vidíme matku, která chování dcery vždy omluví a stále 

si nepřipouští, že Marii zřejmě chybí přísnost, jasná pravidla chování a hranice. Zároveň v 

této rodině vidíme „nepřítomného“ otce, který se o problémy Marie tolik nezajímá. Dalším 

rizikovým faktorem je špatná komunikace v rodině. Zde vidíme například, že některé věci řeší 

Marie jen s matkou, protože ví, že matka ji nechá dělat si co chce. V této rodině pozorujeme 

nejasná pravidla a nedůslednost rodičů při plnění povinností jejich dcery. Dále je v této rodině 

věnován nedostatek pozornosti vůči zájmům dítěte. Marie nemá žádné koníčky. Kromě 

chození ven s kamarády a kouření marihuany a pití alkoholu, Marie ve volném čase nic 

nedělá. Nikdy ani k nějakému zájmu či sportu nebyla vedena. Některé z těchto rysů můžeme 

považovat za příčiny jiné až za důsledky užívání návykových látek. Bývá velmi složité rozlišit 

jak ve výzkumu, tak v psychoterapii, co bylo dříve. Pro výzkum může být toto problém, pro 

léčbu to není nezbytná informace (Hajný, 2001). 

V dotazníku zaměřeném na vztahové vazby- ECR-RS naskórovala Marie takové počty 

bodů, které odpovídají jisté vztahové vazbě s matkou, zapletené vztahové vazbě s otcem, 

zapletené vztahové vazbě s přítelem a jisté vztahové vazbě s kamarádem/ kamarádkou. Marie 

používá ve větší míře pozitivní strategie zvládání stresu. Výsledky výstižně refletují realitu, u 

této dívky pozorujeme hyperprotektivní matku, která zvýšeně pečuje o pacientku, často dělá 

mnoho věcí za ní a přebírá její zodpovědnost. To vede k nezodpovědnoti Marie a vědomí, že 

matka jí v každé situaci pomůže, ulehčuje jí to i zvládání zátěže všeobecně, ale stává se tak 

v situacích méně kompetentní.  
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9. Diskuze 
Výzkumu se zúčastnilo 35 respondentů, kteří jsou aktuálně v léčbě v Ambulanci 

dětské a dorostové adiktologie. Kazuitiky jsou o třech dospívajících klientech ze zařízení a 

rodičovských sezení se zúčastnili také tři klienti spolu s rodiči. Celkem se zůčastnilo 18 

chlapců a 17 dívek ve věkovém rozpětí 13 až 19 let. Nejčetněji se vyskytující diagnóza se 

objevovala F 12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy- syndrom závislosti a druhá nejčetnější F 

19.2 Poruchy způsobené více drogami- syndrom závislosti. Průměrně mají zkoumaní pacienti 

dvě diagnózy současně.  

Vyplňování dotazníků nebylo časově náročné, průměrná doba vyplňpvaní obou 

dotazníků byla 20 minut. Pacienti byli motivování, protože vyplňovali dotazník v době, kdy 

dochází na individuální sezení do ambulance, nemuseli si tedy kvůli účasti ve výzkumném 

šetření vyhrazovat speciální čas. Jako motivační se také ukázal zájem o výsledky v obou 

testech, který byl jednotlivcům na požádání sdělen. Většina respondentů projevovala o studii 

a její výsledky zájem.  

Při vyplňování dotazníku SVF 78 se respondenti často dotazovali na důvod, proč se 

některé otázky významově opakují. Tyto otázky pokládaly zejména bystré děti, které studují 

víceletá gymnázia. Ty také jevily o studii a její výsledky největší zájem.  

Při administraci dotazníku ECR- RS Experience in Close Relationship (Fraley et. al., 

2000) se vyskytoval nejčastější problém u vztahové vazby s přítelem/ přítelkyní. Někteří 

dospívající ještě neměli romantický vztah nebo vztah, který by za tomu podobný považovali. 

Nebo nebyli aktuálně ve vztahu s osobou opačného pohlaví, ale nějaký takový vztah už zažili, 

tak tuto otázku vyplňovali o partnerovi/ partnerce z minulosti. Někteří respondenti neměli 

jednoho z rodičů, z důvodu úmrtí nebo s ním od dětství nevyrůstali. V tomto případě jsme 

nabádali vyplňovat dotazník o osobě, kterou za mateřskou či otcovskou figuru považují. 

V ojedinělých případech se stalo, že ani takovou osobu nepoznali nebo že jeden z rodičů 

zemřel, pak byl dotazník vyplňován informacemi o době, kdy byl rodič ještě na živu. S čímž 

souvisí, jak píše Kalina (2003), že špatné rodinné zázemí a nedostatek kvalitních blízkých 

vztahů a vazeb často vede k rozovoji závislosti na návykových látkách.  

Bowlby (1979) píše, že emoční vývoj dítěte je ovlivněn zejména dostupností rodičů či 

jiných blízkých pečujících osob, kteří dětem pomáhají v regulaci jejich emočního stavu. 

Psychické mechanismy pro regulaci emocí a s tím spojená schopnost fungovat v mezilidských 

vztazích, se tvoří právě na základě zkušeností s primárně pečující osobou. Tyto vzorce nejsou 
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zcela neměnné, ale relativně stabilní (Ainsworth, 1985). Lze předpokládát, že pokud dítě 

nemělo možnost navázat stabilní a bezpečný vztah se svou pečující osobou, bude mít tento 

fakt vliv i na jeho další vztahy, v dospívání a dospělosti.  

Jako nadějná se v této problematice se jeví psychoterapie a psychoterapeutický vztah, 

protože jak již píšeme výše, vztahové vzorce nemusejí být neměnné. Významný vztah 

v dospívání a dospělosti může jedinci posloužit jako korektivní zkušenost a jedinec tak může 

nabýt pocitu vztahové jistoty právě prožitím jiného významného vztahu (Vavrda, 2005). 

Tato práce odpověděla na všechny výzkumné otázky, které si položila a ověřila 

platnost hypotéz. Výsledky naznačují nejčetnější výskyt úzkostně vyhýbavé vztahové vazby. 

Byla potvrzena hypotéza číslo 1: U klientů léčících se v Ambulanci dětské a dorostové 

adiktologie, se vyskytuje nejčastěji úzkostně vyhýbavá vztahová vazba. Zároveň studie 

odpověděla na první výzkumnou otázku: Převažuje u klientů z Ambulance dětské a dorostové 

adiktologie úzkostně vyhýbavá vztahová vazba? Na otázku bylo odpovězeno kladně, 

respondenti v obecné vztahové vazbě vykazovali nejvíce úzkostně vyhýbavou vztahovou 

vazbu a to ve 42,9 %. Byla potvrzena hypotéza číslo 2: U respondentů s úzkostně vyhýbavou 

vztahovou vazbou, převažují negativní zvládací strategie stresu. Jedno-výběrový t-test 

potvrdil, že vyhýbavá vztahová vazba koreluje více s negativními zvládacími strategiemi 

stresu. To je zřejmé i z tabulek č. 8 – 12, kdy u vztahové vazby úzkostně vyhýbavé obecné, s 

matkou, s otcem, s přítelem/ přítelkyní, kamarádem/ kamarádkou, vždy převažovaly negativní 

strategie zvládání stresu nad pozitivními. Dále byla testována hypotéza číslo 3: U klientů s 

obecnou vztahovou vazbou úzkostně vyhýbavou a vyhýbavou se statisticky významně často 

vyskytuje zvládací strategie- „vyhýbání se“, která se nepotvrdila. Zvládací strategie vyhýbání 

se, se vyskytuje u obecné vyhýbavé vazby až na 7. místě. Nejčetnější výskyt je u strategie 

„podhodnocení“. U úzkostně vyhýbavé vztahové vazby se strategie zvládání stresu „vyhýbání 

se“ také nevykytuje nejvíce často, ale jako pátá nejčastější. Celkové výsledky nám říkají, že 

respondenti používají strategie zvládání stresu „vyhýbání se“ jako čtvrtou nejčastější a 

nejčetněji užívanou strategií zvládání stresu je „úniková tendence“. Zajímavým dokreslením 

statistické části je část kazusitická a rodičovská sezení. V kazuistikách podrobně mapujeme 

životní příběhy tří dospívajících dětí, které užívají odlišné návykové látky. Kazuistiky mají 

mnoho společného, děti, které v nich vystupují, mají složitá rodinná zázemí. Jejich anamnézy 

nám napovídají, že se jedná o nelehké případy. Z toho vyplývají jejich komplikované 

vztahové vazby s blízkými osobami. Podobně je tomu u mapování rodičovských sezení 

s jejich závislými dětmi. Považuji triangulaci- sběr dat ze tří zdrojů, za vhodnou metodu pro 
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takovýto typ výzkumu, protože jsou zde statistické výstupy obohaceny o konkterétní případy 

z klinické praxe, výpovědi pacientů, jejich rodičů a demonstrace problematiky na 

konkterétních příbězích. 

Praktickou implikaci výzkumu hodnotíme jako možnou pomoc při léčbě dospívajících 

experimentujících nebo závislých na návykových látkách či procesech. Protože včasná 

intervence, případně léčba, je u nezletilých užívajících návykové látky klíčová. V klinické 

praxi se setkáváme s nelehkou minulostí, nefunkčnímu rodinami a nedostatečně kvalitními 

vztahovými vazbami s pečujícími osobami v útlém dětství nebo úplnou absencí rodičů. Přesto 

služeb pro nezletilé, ohrožené závislostmi a zneužíváním návykových látek není v České 

republice dostatek a stávající musí stále obhajovat svou důležitost existenci. Adiktologické 

výzkumy, zabývající se podobnými tématy, mohou přispět ke zdokonalení léčby dospívajících 

i k obhajobě důležitosti existence zařízeních, pro ně určených. 
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10. ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo zjistit typ nejčetnější typ vztahové vazby s nejbližšími 

osobami u klinetů, kteří se léčí se závislostí v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie. Dále 

zjistit, zda existuje vztah mezi typem vztahové vazby a strategiemi zvládání stresu. Cílem 

bylo také zjistit, zda u respondetnů převažují spíše negativní nebo pozitivní zvládací strategie 

stresu.  

Z této studie vyplývá, že dospívající klienti léčící se v Ambulanci dětské a dorostové 

adiktologie mají v případě obecné vztahové vazby více vazeb ve vyhýbavé dimenzi. 

Významně často se u nich vyskytuje úzkostně vyhýbavá vazba. Souvislost mezi vztahovou 

vazbou a zvládacími strategiemi stresu se potvrdila. Zejména u obecné vztahové vazby, 

úzkostně vyhýbavého typu. Negativní zvládací strategie stresu u obecné vztahové vazby, 

úzkostně vyhýbavého typu statisticky významně převažují. Dotazníkové šetření doplňují další 

dva zdroje dat, kterými jsou kazuistiky a rodičovská sezení. Tyto názorně dokreslují celkový 

pohled na zkoumanou problematiku. Kazusitiky jednotlivců demonstrují zejména 

problematiku narušených rodinných vztahů v rodinách adolescentů, kteří trpí závislostními 

potížemi látkového i nelátkového typu.  

Na základě výsledků výše uvedeného výzkumu lze sledovat spojitost mezi typem vztahové 

vazby s nebližšími osobami, kategorií zvládacích strategií stresu a závislostním chováním u 

adolescentů a to jak látkového, tak nelátkového typu.  

Výsledky vedou k zamyšlení a úvahám o závislostním chování dospívajících jako o 

problematickém vztahování se, tedy fungování v mezilidských vztazích. Pocit bezpečí a 

důvěra je dle teoerie vztahové vazby (Bowlby, 1979) základní podmínkou pro vytvoření 

zdravých psychických struktur. S čímž se pojí i typologie zvládání stresových situací. Deficity 

v psychické struktuře mohou vznikat, je-li dítě se svými prožitkami a emocemi ponecháváno 

osamocené. Tento deficit se projevuje I ve vztazích budoucích, v dospívání a dospělosti. 

Užívání návykových látek zde chápeme jako regulace nepříjemných stavů a emocí. Pozitivem 

této problematiky je možnost ovlivnění těchto deficitů a to navázáním významného vztahu, 

terapetického či milostného v pozdějším věku.  

Tato studie vzhlem k relativně nízkému počtu respondentů tyto závěry spíše 

naznačuje. K potvrzení by byly potřeba výzkumy o větších počtech respondentů a také 

longitudinální kvalitativní studie, které by sledovaly závislost a vztahovou vazbu u 

dospívajících dlouhodobě a komplexně.  
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Četnost výskytu 2. diagnóz 

F 23.1 Akutní polymorfní psychotická porucha se schizofrenií in anamn.
F 60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti
F 19.2 Poruchy způsobené více drogami- syndrom závislosti
F 19.1 Poruchy způsobené více drogami- škodlivé použití
F 91.2 Socializovaná porucha chování
F 31.7 Bipolární afektivní porucha v současné době v remisi
F 10.1 Poruchy způsobené alkoholem- škodlivé použití
F 15.5 Poruchy způsobené jinými stimulancii- psychotická porucha
F 32.1 Středně těžká depresivní fáze
F 17.1 Poruchy způsobené tabákem- škodlivé použití
F 12.1 Poruchy způsobené kanabinoidy- škodlivé použití
F 62.8 Jiné přetrvávající změny osobnosti- disharmonický vývoj osobnosti
F 50.0 Mentální anorexie
F 15.2 Poruchy způsobené jinými stimulancii- syndrom závislosti
F 90.1 Hyperkinetická porucha chování
F 63.0 Patologické hráčství
F 12.2 Poruchy způsobené kanabinoidy- syndrom závislosti
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Graf číslo 6: Četnost výskytu 3. diagnóz 

 

 

Graf číslo 7: Četnost výskytu 4. diagnóz 
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Četnost výskytu 3. diagnóz 

F 20.3 Nediferencovaná schizorfrenie

F 41.0 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost), v.s. nejspíše v rámci PTSD

F 50.1 Atypická mentální anorexie

F 50.2 Mentální bulimie

F 90.0 Poruchy aktivity a pozornosti

F 19.1 Poruchy způsobené více drogami- škodlivé použití

F 32.1 Středně
těžká depresivní

fáze

F 43.1
Postraumatická

stresová porucha

F 61 Smíšené a jiné
poruchy osobnosti

F 90.0 Poruchy
aktivity a

pozornosti

1 1 1 1 

 Četnost výskytu 4. diagnóz 
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 Příloha č. 2 

 

Číselný kód účastníka: ________________________ 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA STUDIE: 

Název studie:  Vztahová vazba u   osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů 

1) Souhlasím s účastí ve výzkumné studii: Vztahová vazba u  osob s poruchami vyvolanými 

užíváním opiátů 

2) Potvrzuji tímto, že mi člen výzkumného týmu studie ________________ podrobně a k mé 

spokojenosti vysvětlil/a povahu, cíle a důsledky výzkumné studie, především jaký vliv na mě 

mohou mít, a že svůj souhlas dávám dobrovolně.  

3) Měl/a jsem možnost se zeptat na případné fyzické nebo duševní problémy, kterými mohu 

trpět v důsledku účasti v této studii.  

4) Uvědomuji si, že účast v této výzkumné studii mi nemusí přinést žádné přímé výhody a že 

mohu svůj souhlas stáhnout kdykoli, aniž by to mělo jakýkoli vliv na má práva nebo na povinnosti 

výzkumníků.  

5) Souhlasím s tím, že data získaná z výsledků studie mohou být publikována, za podmínky, že 

nebudu moci být identifikován/a. 

6) Souhlasím s tím, že se zúčastním sběru dat prostřednictvím vyplnění dotazníků, které mi 

budou poskytnuty tazatelem v období léčby. Dotazníky budou kódovány podle mých a 

tazatelových iniciál a data realizace sběru dat. 

7) Souhlasím/Nesouhlasím* s tím, aby byla data získaná ode mne po skončení studie uchována 

v anonymní podobě pro případné další využití řešitelským týmem v rámci budoucích výzkumů. 

podpis:______________________    datum:_______________________________ 

 

Prohlášení člena výzkumného týmu: Já, ___________________________,  jsem popsal/a 

výzkumnou studii a povahu a důsledky postupů, které studie zahrnuje. Podle mého názoru 

klient/ka tomuto vysvětlení porozuměl/a a dává svůj souhlas dobrovolně.  

Datum:_____________   Podpis člena týmu:___________   Funkce ve studii: __________  

 

* Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 3 

 

Dotazník struktury vztahů (ECR-RS; Fraley et al., 2011) 

 

Níže uvedená tvrzení se zabývají tím, jak se cítíte v blízkých vztazích. Odpovězte na každé 

tvrzení tím, že označíte číslo, které nejlépe vystihuje, do jaké míry s tvrzením souhlasíte či 

nesouhlasíte. 

 

Prosím zodpovězte následujících 10 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku 

považujete). 

1.         Když něco potřebuji, pomůže mi obrátit se na tuto osobu. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

2.         S touto osobou obvykle rozebírám své problémy a starosti. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

3.         S touto osobou probírám věci. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

4.         Je pro mě snadné být na této osobě závislý.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

5.         Není mi příjemné se této osobě otvírat.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

6.         Této osobě raději neukazuji, jak se v hloubi duše cítím.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

7.  Často se obávám, že tato osoba o mně skutečně nestojí.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

8.         Bojím se, že mě tato osoba může opustit. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

9.         Obávám se, že tato osoba o mě nebude stát tolik, jako já stojím o ni.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

 

Prosím zodpovězte následujících 10 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce 

považujete). 

10.         Když něco potřebuji, pomůže mi obrátit se na tuto osobu. 
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silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

11.         S touto osobou obvykle rozebírám své problémy a starosti. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

12.         S touto osobou probírám věci. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

13.         Je pro mě snadné být na této osobě závislý.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

14.         Není mi příjemné se této osobě otvírat.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

15.         Této osobě raději neukazuji, jak se v hloubi duše cítím.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

16.  Často se obávám, že tato osoba o mně skutečně nestojí.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

17.         Bojím se, že mě tato osoba může opustit. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

18.         Obávám se, že tato osoba o mě nebude stát tolik, jako já stojím o ni.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

 

Prosím zodpovězte následujících 10 otázek o Vašem partnerovi/partnerce. Poznámka: 

Pokud nyní nejste s nikým v partnerském nebo manželském vztahu, odpovězte na tyto 

otázky ve vztahu k bývalému partnerovi nebo vztahu, který byste s někým rádi měli. 

19.         Když něco potřebuji, pomůže mi obrátit se na tuto osobu. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

20.         S touto osobou obvykle rozebírám své problémy a starosti. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

21.         S touto osobou probírám věci. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

22.         Je pro mě snadné být na této osobě závislý.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

23.         Není mi příjemné se této osobě otvírat.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 
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24.         Této osobě raději neukazuji, jak se v hloubi duše cítím.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

25.  Často se obávám, že tato osoba o mně skutečně nestojí.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

26.         Bojím se, že mě tato osoba může opustit. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

27.         Obávám se, že tato osoba o mě nebude stát tolik, jako já stojím o ni.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

 

 

 

Prosím odpovězte následujících 10 otázek o Vašem nejlepším kamarádovi/kamarádce. 

28.         Když něco potřebuji, pomůže mi obrátit se na tuto osobu. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

29.         S touto osobou obvykle rozebírám své problémy a starosti. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

30.         S touto osobou probírám věci. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

31.         Je pro mě snadné být na této osobě závislý.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

32.         Není mi příjemné se této osobě otvírat.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

33.         Této osobě raději neukazuji, jak se v hloubi duše cítím.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

34.  Často se obávám, že tato osoba o mně skutečně nestojí.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

35.         Bojím se, že mě tato osoba může opustit. 

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 

36.         Obávám se, že tato osoba o mě nebude stát tolik, jako já stojím o ni.  

silně nesouhlasím          1          2          3          4          5          6          7     silně souhlasím 
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Příloha č. 4  
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Příloha č. 5 


