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Abstrakt 

 

Výzkumná studie se zaměřuje na souvislost mezi typem vztahové vazby (mírou úzkosti a 

vyhýbavosti ve vztahu) a závislostí na návykových látkách. Zkoumáme míru úzkosti a míru 

vyhýbavosti u drogově závislých pacientů ve vztahu k matce a k otci a k partnerovi/ partnerce 

a nejlepšímu kamarádovi/ kamarádce a porovnáváme ji s mírou úzkosti a vyhýbavosti u 

respondentů z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na návykových látkách. Zkoumali jsme 

vzorek 103 závislých pacientů procházejících léčbu v terapeutické komunitě a 105 

respondentů z kontrolní skupiny. Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že drogově závislí 

pacienti prokazují výrazně vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k matce a otci i k 

partnerovi/partnerce a nejlepšímu kamarádovi/kamarádce, než respondenti z kontrolní 

skupiny kteří nejsou závislí na návykových látkách. Zobrazení typologie vztahové vazby se 

ukázalo jako problematické, ačkoliv rozdíly byly v každé oblasti signifikantní. Rozdělení 

odpovědí do kvadrantů nepočítá s přirozenými odchylkami v odpovědích, což je v případě 

obou zmíněných škál ošetřeno. Můžeme shrnout, že celkově mají závislí respondenti 

z experimentální skupiny výrazně nižší skóry v jistotě vazby k matce i k otci než respondenti 

z kontrolní skupiny. V partnerském a kamarádském vztahu chyběl u experimentální skupiny 

dostatečný počet odpovědí k provedení spolehlivé analýzy. U kontrolní skupiny byl uveden 

nejvyšší počet odpovědí u reprezentace vztahové vazby k partnerovi/ partnerce i nejlepšímu 

kamarádovi/kamarádce v oblasti jisté reprezentace vztahové vazby. 

 

Klíčová slova: Vztahová vazba, Závislost, Emoční regulace 
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Abstract 

 

This research study focuses on the connection between types of attachment (levels of anxiety 

and avoidance in a relationship) and drug addiction. We researched the levels of anxiety and 

avoidance in drug addicted patients in their relationships with their mothers and fathers, 

romantic partners and best friends and compared them with the levels of anxiety and 

avoidance in informants from a control group who were not addicted to drugs. We examined 

an experimental group of 103 addicted patients receiving treatment in a therapeutic 

community and 105 informants in a control group. The results of the research confirmed the 

hypothesis that drug addicted patients manifest significantly higher levels of anxiety and 

avoidance in relationships with mothers, fathers, romantic partners and best friends in 

comparison with the control group informants not addicted to drugs. Although the differences 

in all areas were substantial, illustrating the attachment typology proved to be problematic. 

While dividing the responses into quadrants does not consider natural variations of the 

responses, they were taken into account in both of the mentioned scales. We concluded that, 

in general, the addicted patients in the experimental group had distinctly lower scores in the 

security of the attachment to their mothers and fathers than the control group informants did. 

In the case of the relationships with romantic partners and best friends the number of 

responses was insufficient to conduct a reliable analysis. The highest number of responses 

within the control group concerned the representation of the attachment to romantic partners 

and best friends in the area of secure representation of the attachment. 

 

Key words: Attachment, Addiction, Emotional regulation. 
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1. Úvod 

Ve výzkumné studii sledujeme vztahovou vazbu osob, které zneužívají návykové 

látky. Předpokládáme, že tito lidé disponují nejistou vztahovou vazbou. Východiska 

výzkumné studie jsou ukotvena v pojetí závislosti na návykových látkách jako důsledku 

nemožnosti běžného fungování v mezilidských vztazích. Patologické vztahové vzorce jsou 

pravděpodobně založeny již v dětství. Z původních studií o vztahové vazbě je známo, že 

pokud se nedaří vybudovat základní vztah mezi matkou a dítětem, stává se rizikovým 

faktorem pro další vývoj dítěte a také pro jeho budoucí vztahy. Odlišnosti v typech vztahové 

vazby výrazně souvisí s rozdíly v efektivnosti emoční regulace a individuální adaptace 

jedince. Různé typy vztahové vazby implikují různé typy emoční regulace. Z. Štefánková 

(2005) uvádí, že jistá citová vazba je spojována s efektivní emoční regulací a přiměřenou 

adaptací. Nejistá organizace citové vazby vede k dysregulaci a nejisté adaptaci jedince. 

Užívání návykových látek pak slouží jedinci k regulaci emoční nestability a úzkosti a k 

zvládnutí situací, v nichž selhává vlastní regulace emocí a chování. 

 

2. Teoretická východiska 

 

Teorii připoutání (Attachment theory) formuloval anglický psycholog a psychiatr J. 

Bowlby (1907 – 1990). V centru teorie stojí poznatek, že vztahová vazba neboli připoutání 

(attachment) je instinktivní reakce dítěte, jejímž cílem je navodit blízkost k matce. Důvodem 

je bezpečí, které matka malému dítěti poskytuje. Připoutávající chování se u kojenců 

projevuje například jako pláč, úsměv nebo žvatlání, které zprostředkovávají přiblížení matky 

k dítěti. U starších dětí je to například vyhledávání matky nebo její následování, které naopak 

přivádějí dítě k matce. Připoutávající chování se obecně aktivuje v situacích, kdy je dítě 

ohroženo nebo se necítí dobře. Pokud je vztahová vazba dítěte k hlavní pečující osobě nejistá, 

bude dítě méně aktivní při navazování vztahů s dalšími osobami. Matka slouží dítěti později 

jako „bezpečná základna“, od které může podnikat první průzkumné cesty do svého okolí a 

zase se vracet do jejího bezpečí. V. Břicháček (2008) popisuje, že pokud se základní vztah 

mezi matkou a dítětem nedaří vybudovat, stává se tento stav rizikovým faktorem pro další 

vývoj dítěte a také pro jeho budoucí vztahy.  

J. Bowlby (2010) uvádí, že žádnou formu chování neprovází silnější pocity než 

vazebné chování. Hrozba ztráty vytváří úzkost a opravdová ztráta zármutek. Oba zážitky také 
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pravděpodobně vyvolají hněv. Na základě sledování předpokládá, že podpora a emoční 

dostupnost primárních pečujících osob v dětství zásadně ovlivňuje vývoj emoční regulace a  

schopnost adaptace dítěte. Podle K. E. Grossmanna a P. Zimmermanna (1997) je s rostoucím 

věkem emoční regulace čím dál tím víc řízená psychickými strukturami, které se utvořily na 

základě raných zkušeností dítěte s pečujícími osobami. Regulovat vnitřní napětí se dítě učí 

v interakcích s rodiči. Pokud je pečující rodič vnímavý, má sklon přizpůsobit svou emoční 

reakci tak, aby pomohla dítěti regulovat jeho stav. Pokud jsou pečující osoby odmítající a 

nedostupné, zůstane dítě samo s pocity, které nedokáže samo zvládnout a prožívá vnitřní 

chaos a zoufalství. Pokud dítě zažívá takové situace opakovaně, může rozvíjet stavy tělesného 

neklidu, neschopnost se soustředit, tvořit obranné strategie a vytvářet si vnitřní představy o 

sobě a o druhých, které jsou obecně negativní. Zvnitřněním těchto zkušeností s primárními 

pečujícími osobami se tvoří individuální vzorce emoční regulace. Procesy emoční regulace se 

postupně automatizují a vazebné chování se ve své původní podobě ztrácí. Interpsychická 

emoční regulace se mění na intrapsychickou. Na významu získává organizace vztahové vazby 

na úrovni mentální reprezentace. Mentální reprezentace vztahové vazby jsou zvnitřněné 

představy a očekávání o sobě samém, o primárních pečujících osobách a jejich spolehlivosti a 

o významu emočních vazeb. Tyto reprezentace se utváří a mění s kognitivním vývojem. 

Například V. Vavrda (2005) uvádí, že jedinci, kteří vyrostli v nejistém připoutání k primárním 

osobám, mohou nabýt pocitu vztahové jistoty prožitím významného vztahu (milostného, 

přátelského, terapeutického) až v dospívání či v dospělosti. Mentální reprezentace citové 

vazby nejsou jen pokračováním organizace citové vazby z dětství, ale obsahují též aktuální 

reprezentaci myšlenek, vzpomínek a citového prožívání vzhledem ke zkušenostem z interakcí 

s osobami, k nimž byla utvořena vztahová vazba v dětství. P. Fonagy (2002) definuje 

metalizaci (schopnost mentální reprezentace) jako schopnost reprezentovat interpersonální 

zkušenost, stejně jako prožitek sebe sama v termínech mentálních stavů. Obecně popisuje tuto 

schopnost V. Vavrda (2005) jako schopnost nakládat s vnitřními stavy na psychické úrovni. 

Umět je regulovat a formovat jejich hranice.  

P. J. Flores (2004) shrnuje, že závislost je neúspěšný pokus o regulaci emocí a snaha o 

vyřešení deficitů v psychické struktuře. Tyto deficity omezují kapacitu závislých osob 

k tvorbě blízkých vztahů a vedou je k nahrazení mezilidských vztahů chemickými látkami. 

Většina závislých pacientů vykazuje symptomy týkající se obtíží, které plynou z narušené 

schopnosti ustavit a udržet emoční rovnováhu ve vztazích.  
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 E. J. Khantzian (1982) popisuje teorii závislosti na návykových látkách jako způsob 

sebemedikace. Hlavním důvodem užívání drog není podle jeho názoru touha po potěšení, ale 

snaha redukovat úzkost, depresi a jiné nepříjemné emoční stavy. Lidé zneužívající návykové 

látky se tak řídí snahou uniknout, ačkoliv jen chvilkově, od pocitů nenaplněnosti, samoty, 

studu a nedůvěry ve vlastní schopnosti, které v jejich životech převažují. V pozdějších 

výzkumech Khantzian objevil, že ačkoliv závislí lidé experimentují s různými drogami, mají 

predispozici k tomu, aby se stali závislými na jedné určité látce vzhledem k tomu, v jaké 

oblasti je jejich vlastní regulace emocí nedostatečná.  

 

3. Cíl výzkumu a výzkumné hypotézy 

 

 Hlavním cílem výzkumu bylo ověřit míru úzkosti a míru vyhýbavosti u drogově 

závislých pacientů ve vztahu k matce a k otci a k partnerovi/ partnerce a nejlepšímu 

kamarádovi/ kamarádce a porovnat ji s mírou úzkosti a vyhýbavosti u respondentů z kontrolní 

skupiny, kteří nejsou závislí na návykových látkách. V rámci tohoto cíle jsme se zaměřili na 

testování dílčích hypotéz:  

 

1. Drogově závislí pacienti prokazují vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k matce než 

respondenti z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na drogách. 

 

2. Drogově závislí pacienti prokazují vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k otci než 

respondenti z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na drogách. 

 

3. Drogově závislí pacienti prokazují vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k partnerovi/ 

partnerce než respondenti z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na drogách. 

 

4. Drogově závislí pacienti prokazují vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k nejlepšímu 

kamarádovi/ kamarádce než respondenti z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na drogách. 
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4. Výzkumný soubor a metoda 

 

 Experimentální skupinu zastupují klienti procházející léčbou v terapeutické komunitě 

napříč všemi léčebnými fázemi. Data byla sebrána v devíti komunitách v České republice. 

V experimentální skupině bylo 62 mužů (což představuje 60,2 % zkoumaného vzorku) a 41 

žen (39,8 %). Věkový průměr respondentů je 31 let. Základní vzdělání uvedlo 36   

respondentů (35%), středoškolské 65 (63,1 %) a vysokoškolské 2 respondenti (1,9 %). 

V kontrolní skupině bylo 51 mužů (48,6 %) a 54 žen (51,4 %). Průměrný věk je 27 let. 

Základní vzdělání uvádí 26 respondentů (24,8 %), středoškolské 78 respondentů (74,3 %)  a 

vysokoškolské 1 respondent (1 %). V našem výzkumu nesledujeme proměnné typu pohlaví, 

věk nebo vzdělání. Zajímá nás pouze závislost nebo nezávislost na návykové látce a míra 

úzkosti a vyhýbavosti, potažmo typ reprezentace vztahové vazby k matce a k otci. 

 

Experimentální skupina - 103 klienti léčící se v terapeutické komunitě. 

Kontrolní skupina - 105 osob z běžné populace vyrovnaných z hlediska pohlaví a věku. 

 

 K popsání vnitřních pracovních modelů u dospělých osob bylo vyvinuto M. Main a 

kol. „Adult Attachment Interview“ (AAI). Jeho podstata spočívá ve vyvolání vzpomínek na 

vztahovou vazbu a možnost jejího současného hodnocení. Na základě položených otázek 

dochází k aktivaci vztahové vazby. Vztahová vazba v dospělosti se také popisuje jako stav 

mysli dospělého člověka ve vztahu k vazbě z dětství. Můžeme říci, že se jedná o reprezentaci 

vztahové vazby. Je definována čtyřmi kategoriemi, které odpovídají způsobu, jak se člověk 

cítí ve vztahu s druhými lidmi: jistá reprezentace vztahové vazby, zaujatá (úzkostná) 

reprezentace vztahové vazby, distancovaná vyhýbavá reprezentace vztahové vazby a bázlivě 

vyhýbavá reprezentace vztahové vazby. V našem výzkumu používáme sebeposuzující 

Dotazník vztahových struktur (ECR-RS). 

 

Typologie vztahové vazby v dospělosti podle ECR - RS: 

 

Jistá reprezentace vztahové vazby: cítí se dobře ve vztahové blízkosti a nezávislosti. Lidem 

jistě připoutaným nedělá problém spoléhat ve vztahu na druhé ani být tím, na které se druzí 

mohou spolehnout. Také se příliš nezabývají tím, jestli na nich ostatním příliš záleží, nebo ne. 
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Zaujatá (úzkostná) reprezentace vztahové vazby: v mysli stále zaujatí nevyřešenými 

vztahovými záležitostmi. Stále se obávají, zda pro ně druzí lidé budou či nebudou dostupní, 

když je budou potřebovat. Rádi by se na druhé spoléhali a byli spolehlivými pro ně, ale cítí, 

že vztahy nejsou reciproční.  

Distancovaná vyhýbavá reprezentace vztahové vazby: opomíjí a neberou v úvahu možnost 

vztahové blízkosti. Brání se vztahové závislosti. Neradi se otevírají druhým lidem. Neradi se 

na druhé spoléhají a jsou neradi, když se druzí chtějí spoléhat na ně. Nezabývají se otázkou, 

jestli na nich ostatním lidem záleží.  

Bázlivá vyhýbavá reprezentace vztahové vazby: obávají se vztahové blízkosti. Ve vztazích 

se chovají vyhýbavě. Neradi se spoléhají na druhé a neradi jsou jejich vztahovou osobou. 

Navíc se stále obávají, že pro ně druzí lidé nebudou emočně dostupní, když to budou 

potřebovat.  

 

 

5. Výzkumný nástroj 

  

Experiences in Close Relationships – Revised  Questionnaire (ECR-RS) 

 

 Fraley (2011) popisuje Dotazník vztahových struktur (ECR-RS) jako sebeposuzující 

nástroj, který vyhodnocuje vztahová schémata v blízkých vztazích. Devět stejných položek 

zjišťuje dva skóry, míru vyhýbavosti ve vztahu a míru úzkosti ve vztahu s ohledem na čtyři 

stanovené cíle: ve vztahu k matce, otci, partnerovi/partnerce, nejlepšímu 

kamarádovi/kamarádce. Položky jsou hodnoceny na sedmibodové stupnici Likertova typu (od 

1 – rozhodně nesouhlasím, po 7 – rozhodně souhlasím).  

 

6. Výsledky 

  

 Rozdíl ve škálách vyhýbavosti a úzkosti byl testovaný neparametrickýcm testem pro 

dva nezávislé výběry – Mann Whitney U – test. Test prokázal, že experimentální skupina má 

signifikantně vyšší průměrné skóry ve škálách vyhýbavosti a úzkosti v porovnání s kontrolní 

skupinou ve vztahu k matce i k otci. Vyhýbavost ve vztahu k matce .004 a k otci .005. Úzkost 

k matce i k otci .000.  
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 Rozdíl ve škálách vyhýbavosti a úzkosti byl testovaný neparametrickýcm testem pro 

dva nezávislé výběry – Mann Whitney U – test také ve vztahu k partnerovi/partnerce a 

nejlepšímu kamarádovi/kamarádce. Test prokázal, že experimentální skupina má 

signifikantně vyšší průměrné skóry ve škálách vyhýbavosti a úzkosti v porovnání s kontrolní 

skupinou ve vztahu k partnerovi/partnerce i ve vztahu k nejlepšímu kamarádovi/ kamarádce. 

Vyhýbavost ve vztahu k parnterovi/partnerce .042 a k nejlepšímu kamarádovi/kamarádce 

.000. Úzkost ve vztahu k partnerovi/partnerce .000 a ve vztahu k nejlepšímu 

kamarádovi/kamarádce .000.  

 Na základě těchto výsledků můžeme říci, že drogově závislí pacienti prokazují 

výrazně vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k matce a otci i k partnerovi/partnerce a 

nejlepšímu kamarádovi/kamarádce, než respondenti z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí 

na drogách. Podle teorie vztahové vazby to znamená, že drogově závislí pacienti jsou ve 

vztahu k matce a otci i ve vztahu k partnerovi/partnerce a nejlepšímu kamarádovi/kamarádce 

úzkostnější, než respondenti z kontrolní skupiny. Mají tendenci trápit se tím, jestli je mají 

rodiče, partneři a nejlepší kamarádi doopravdy rádi a často se bojí jejich odmítnutí. Vyšší 

míry vyhýbavosti pak ukazují na to, že se závislí pacienti necítí příliš dobře, když se mají na 

rodiče, partnery a nejlepší kamarády spolehnout, ocitnout se v závislosti na nich, anebo se jim 

otevřít v situaci emoční blízkosti.  

 

 Pokud zobrazíme dosažené výsledky v dvojdimenzionálním prostoru, získáme přehled 

o typologii vztahové vazby (Fraley, Walter, 1998). Rozdělení odpovědí v jednotlivých 

kvadrantech bylo testováno Pearson chí – kvadrát testem s výsledkem .001 u matky a .000 u 

otce; .002 u partnera/partnerky a .003 u nejlepšího kamaráda/kamarádky. Můžeme říci, že 

v každé oblasti vztahové vazby jsou rozdíly signifikantní. Přesto doporučujeme brát toto 

zobrazení především jako ilustrativní doplnění informací o škálách úzkosti a vyhýbavosti, 

které jsou určující. Rozdělení odpovědí do kvadrantů totiž nepočítá s přirozenými odchylkami 

v odpovědích, což je v případě obou zmíněných škál ošetřeno a tudíž jsou tyto výsledky 

spolehlivé. Podle „scatter dot“ grafu rozptylu respondentů a umístění jejich odpovědí do 

kvadrantů je také vidět, že v prostoru okolo středu je relativně dost respondentů, kteří jsou 

striktně přiděleni do určitého kvadrantu.  
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 Výsledky ukázaly, že jistota vazby k matce (Tabulka č. 3; Graf č. 1) je u obou skupin 

nejvyšším ze čtyř sledovaných skórů. Je zde však patrný velký rozdíl mezi experimentální 

skupinou 49,5% a kontrolní skupinou 70,2%.  

V experimentální skupině jsou typy nejistých vazeb zastoupeny ve vyšší míře, než v 

kontrolní skupině. Na druhém místě je zaujatá (úzkostná) reprezentace vztahové vazby 

21,2%, dále distancovaná vyhýbavá reprezentace vztahové vazby 17,2% a nejméně 

respondentů skóruje v oblasti bázlivě vyhýbavé reprezentace vztahové vazby 12,1%. 

V kontrolní skupině je na druhém místě co do počtu odpovědí zastoupena distancovaná 

vyhýbavá reprezentace vztahové vazby 19,2%. Zaujatá (úzkostná) reprezentace vztahové 

vazby 7,7% a bázlivě vyhýbavá reprezentace vztahové vazby 2,9% jsou zastoupeny v menší 

míře. 

Jistota vazby k otci (Tabulka č. 4; Graf č. 2) je nejvyšším skórem v kontrolní skupině 

51,1%. Jistý typ vazby je v kontrolní skupině také nejvyšším skórem ve vztahu k matce. V 

experimentální skupině skóruje nejvíce respondentů ve vztahu k otci u distancované vyhýbavé 

vazby 35,2%. Jistá vazba ve vztahu k otci je v experimentální skupině až na třetím místě 

23,1%.  

Druhé místo, co do počtu odpovědí je obsazeno bázlivě vyhýbavou reprezentací 

vztahové vazby 29,7% a nejméně respondentů z experimentální skupiny skóruje v oblastí 

zaujaté (úzkostné) vztahové vazby 12,1%. V experimentální skupině jsou typy nejistých 

vazeb zastoupeny ve vyšší míře, než v kontrolní skupině. 

V kontrolní skupině je na druhém místě, stejně jako ve vztahu k matce, zastoupena 

distancovaná vyhýbavá reprezentace vztahové vazby 35,1%. Bázlivě vyhýbavá reprezentace 

vztahové vazby 7,4% a zaujatá (úzkostná) reprezentace vztahové vazby 6,4% a jsou 

zastoupeny v menší míře. 

Celkově mají závislí respondenti z experimentální skupiny výrazně nižší skóry 

v jistotě vazby k matce i k otci než respondenti z kontrolní skupiny.  

 Počty odpovědí v oblastech reprezentace vztahové vazby u partnera/partnerky a 

nejlepšího kamaráda/ kamarádky se ukázaly jako problematické. Důvodem je nízký počet 

odpovědí, který zkresluje procentuální vyjádření konečných výsledků. Ačkoliv, statisticky 

tato položka není validní, přesto stojí za to, uvažovat o významu tohoto problému. 

Z uvedených údajů je jasné, že počet odpovědí v experimentální skupině není dostatečný a 

zkresluje interpretaci konečných výsledků a jejich procentuálního vyjádření  
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Z celkového počtu 103 možných odpovědí v experimentální skupině u položky 

partner/ partnerka (Tabulka č. 5; Graf č. 3) odpovědělo pouze 46 respondentů a z celkového 

počtu 105 možných odpovědí v kontrolní skupině odpovědělo pouze 67 respondentů. 

Z celkového počtu 103 možných odpovědí v experimentální skupině u položky nejlepší 

kamarád/ kamarádka odpovědělo pouze 86 respondentů a z celkového počtu 105 možných 

odpovědí v kontrolní skupině odpovědělo 104 respondentů. Pro tuto skutečnost existují 

v experimentální skupině dva důvody, které rozlišujeme na důvod etický a důvod faktický. 

Oba jsou blíže popsány v diskusi této práce v kapitole číslo 7.2. Diskuse k výsledkům 

zobrazení typologie vztahové vazby v kvadrantech. 

 Protože v kontrolní skupině u partnera/ partnerky odpovědělo alespoň 67 respondentů, 

můžeme shrnout, že nejvíce z nich uvedlo ve vztahu k partnerovi/ce jistou reprezentaci 

vztahové vazby 71,8%. Na druhém místě jsou s téměř stejným počtem odpovědí zaujatá 

(úzkostná) reprezentace vztahové vazby 41,2% a distancovaná vyhýbavá reprezentace 

vztahové vazby 40%. V oblasti bázlivě vyhýbavé reprezentace vztahové vazby neskóroval 

v kontrolní skupině ani jeden respondent. 

V kontrolní skupině u nejlepšího kamaráda/kamarádky (Tabulka č. 6; Graf č. 4) 

odpovědělo 104 respondentů, což je dostačující počet pro provedení analýzy. Můžeme 

shrnout, že nejvíce respondentů skóruje u jisté reprezentace vztahové vazby 63,4%. Na 

druhém místě je 35,7% odpovědí u zaujaté (úzkostné) reprezentace vztahové vazby a na 

třetím místě s nejmenším počtem odpovědí je distancovaná vyhýbavá reprezentace vztahové 

vazby společně s bázlivě vyhýbavou reprezentací vztahové vazby, se stejným počtem 

odpovědí 28,6%. Nejvyšší počet odpovědí u reprezentace vztahové vazby k partnerovi/ 

partnerce i nejlepšímu kamarádovi/kamarádce je v kontrolní skupině v oblasti jisté 

reprezentace vztahové vazby. 

 

Ověření platnosti sledovaných hypotéz: Na základě výsledků komentovaných v předchozí 

kapitole můžeme shrnout, že hypotézy H1, H2, H3 a H4 jsou platné. 
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7. Diskuse 

 

7.1. Diskuse k výsledkům škál úzkosti a vyhýbavosti 

 

Výzkum prokázal, že experimentální skupina má signifikantně vyšší průměrné skóry 

ve škálách vyhýbavosti a úzkosti v porovnání s kontrolní skupinou ve vztahu k matce i k otci 

a ve vztahu k partnerovi/partnerce a nejlepšímu kamarádovi/kamarádce. Na základě těchto 

výsledků můžeme říci, že drogově závislí pacienti prokazují výrazně vyšší míru úzkosti a 

vyhýbavosti ve vztahu k matce i otci a k partnerovi/partnerce i k nejlepšímu 

kamarádovi/kamarádce, než respondenti z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na drogách.  

  

7.2. Diskuse k výsledkům zobrazení typologie vztahové vazby v kvadrantech 

 

 Z tabulek číslo 5 a 6 a grafů číslo 3 a 4 uvedených v příloze, je vidět, že počty 

odpovědí v oblastech reprezentace vztahové vazby u partnera/partnerky a nejlepšího 

kamaráda/ kamarádky jsou problematické. Důvodem je nízký počet odpovědí, který zkresluje 

procentuální vyjádření konečných výsledků 

Ačkoliv, statisticky tato položka není validní, přesto stojí za to, uvažovat o významu 

tohoto problému. V tabulkách č. 7-11, uvedených v příloze, udáváme počty odpovědí 

v jednotlivých kvadrantech. V tomto způsobu vyjádření je lépe vidět problematické místo 

výzkumu. 

Z uvedených údajů je jasné, že počet odpovědí v experimentální skupině u partnera/ 

partnerky a nejlepšího kamaráda/kamarádky není dostatečný a po rozložení odpovědí do 

jednotlivých kvadrantů zkresluje interpretaci konečných výsledků a jejich procentuálního 

vyjádření (viz. tabulka číslo 9 a 10 v uvedená příloze).  Z celkového počtu 103 možných 

odpovědí v experimentální skupině u položky partner/ partnerka odpovědělo pouze 46 

respondentů a z celkového počtu 105 možných odpovědí v kontrolní skupině odpovědělo 

pouze 67 respondentů. Z celkového počtu 103 možných odpovědí v experimentální skupině u 

položky nejlepší kamarád/ kamarádka odpovědělo pouze 86 respondentů a z celkového počtu 

105 možných odpovědí v kontrolní skupině odpovědělo 104 respondentů. 
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Pro tuto skutečnost existují v experimentální skupině dva důvody: 

 

1. Etický – v terapeutické komunitě je jedním z kardinálních pravidel zákaz 

partnerského vztahu se spoluklientem v průběhu terapie. 

 

2. Faktický – při sběru dat a zadávání dotazníku se v šesti z devíti terapeutických 

komunit objevil dotaz, jaký je rozdíl mezi partnerem/kou a nejlepším 

kamarádem/kou. Případně dotazy směřovaly k tomu, jak se partner pozná a kdo to 

vlastně je. 

 

Etický problém jsme při sběru dat v terapeutické komunitě ošetřili tak, že odpověď na 

partnerství byla ponechána libovolná. Pokud partner v současnosti není, respondenti měli tuto 

položku vynechat. Přesto téměř polovina z nich odpověď uvedla, což nás může vést k úvahám 

o tom, zda jejich partneři existují mimo léčbu v terapeutické komunitě, anebo zda téměř 

polovina respondentů tajně porušuje kardinální pravidlo léčby. U kontrolní skupiny 

přepokládáme, že vynechané odpovědi ukazují, že tito respondenti v současnosti žádného 

partnera nemají. 

Faktický problém poukazuje na vztahovou zmatenost závislých pacientů, která je 

zároveň podstatným potvrzením východiska naší práce, které stojí na úvaze, že závislost je 

především symptom vyjadřující neschopnost adekvátně fungovat v blízkých mezilidských 

vztazích. Naznačuje, že někteří závislí pacienti neví, jaké chování mají očekávat od partnera 

nebo od kamaráda a těžko vymezují vztahové hranice. 

Podle teoretických východisek je emoční vývoj především ovlivněn emoční 

dostupností rodičů, kteří ve vzájemných interakcích pomáhají dětem regulovat jejich emoční 

stav (Bowlby, 1979). Na základě těchto zkušeností s primárními osobami se tvoří vlastní 

psychické mechanismy pro regulaci emocí potažmo schopnost uspokojivě fungovat 

v mezilidských vztazích. Tyto vztahové vzorce jsou v čase relativně stabilní (Ainsworth, 

1985), ačkoliv nikoli neměnné. Přesto se lze domnívat, že pokud nevznikla základní důvěra a 

pocit bezpečí ve vztahu k rodičům, ovlivní tento fakt i další vztahy, které člověk naváže třeba 

až v dospívání a dospělosti.  

Výsledky našeho výzkumu potvrzují výše popsaná teoretická východiska. Závislí 

respondenti vykazují výrazně nižší míru jisté reprezentace vztahové vazby ve vztahu k matce 
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a otci. Pokud jde o partnerství a přátelství selhávají v jejich rozlišení a jasný závěr pro náš 

výzkum z těchto dvou vztahů můžeme udělat jen v rámci kontrolní skupiny, která u obou typů 

vztahů vykazuje vysoké skóry vztahové jistoty. Přátelské a partnerské vztahy, které závislí 

pacienti v dospělosti navazují, mohou být ovlivněny nejistými typy vztahové vazby, které 

prožívají vůči rodičům, potažmo neschopností efektivně regulovat vlastní emoce, což je právě 

důsledek nejistých typů připoutání. 

 

7.3. Diskuse k položce nejvyšší dosažené vzdělání v experimentální skupině 

 

K diskusi zůstává spolehlivost v odpovědi na vzdělání závislých pacientů. Na samotné 

výsledky našeho výzkumu neměla tato položka vliv. Nebyla zařazena do žádné z prováděných 

analýz. Slouží jen jako popisný údaj pro sledovaný vzorek. Předpokládáme, že ukončené 

středoškolské a vysokoškolské vzdělání nebude u závislých respondentů zastoupeno v takové 

míře, v jaké respondenti uvedli. Počty odpovědí jsou uvedeny v příloze textu: Tabulka číslo 1 

Nejvyšší dosažené vzdělání v experimentální skupině a Tabulka číslo 2 Nejvyšší dosažené 

vzdělání v kontrolní skupině.  

Většina pacientů terapeutických komunit vypadává ze vzdělávacího systému v důsledku 

užívání drog především na středních školách. Docházku sice často začnou, ale málokdy 

dokončí. Pokud budeme spekulovat, proč respondenti tato data uvedli, můžeme předpokládat, 

že neporozuměli pojmu dokončené vzdělání a uvedli střední školu, ačkoliv ji řádně 

nedokončili. Jinou variantou je pokus o zlepšení vlastního sebeobrazu, což by také odpovídalo 

předpokladům našeho výzkumu i běžnému lidskému chování.  

 

7.4. Diskuse k praktickému a teoretickému využití studie 

 

Výzkumná studie přináší nové poznatky v oblasti, která u nás nebyla dosud výzkumně 

zmapovaná. Prokazuje souvislosti mezi nejistou reprezentací vztahové vazby a závislostí na 

návykových látkách. Ve výzkumné studii jsme se snažili dokázat, že závislost je především 

porucha vztahů a je provázena nejistotou ve vztazích a vztahovou zmateností, která má 

kořeny v nejistém připoutání k rodičům a s tím se pojící neschopností vlastní emoční 

regulace. Domníváme se, že získané poznatky umožní lépe porozumět závislosti nejen jako 

fyziologického fenoménu, ale především jako komplexní psychické, silně sociálně podmíněné 

poruše. Získané poznatky je možné uplatnit v následujících oblastech: 
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a) V oblasti prevence závislosti. Rizikové skupiny populace je možné jednoduše 

otestovat dotazníkem ECR-RS a zjistit tak případné deficity v jistotě připoutání 

k významným osobám, především rodičům a začít pracovat na vztahové terapii. Je 

také možné otestovat kohokoliv a najít další vztahové osoby, ke kterým mají 

ohrožení jedinci jistou vazbu a rozvoj těchto vztahů dál podporovat.  

  

b) V oblasti léčby závislosti. Podle teoretických východisek je emoční vývoj 

především ovlivněn emoční dostupností rodičů, kteří ve vzájemných interakcích 

pomáhají dětem regulovat jejich emoční stav (Bowlby, 1979). Na základě těchto 

zkušeností s primárními osobami se tvoří vlastní psychické mechanismy pro 

regulaci emocí potažmo schopnost uspokojivě fungovat v mezilidských vztazích. 

Tyto vztahové vzorce jsou v čase relativně stabilní (Ainsworth, 1985), ačkoliv 

nikoli neměnné. Naděje v léčbě vztahových poruch spočívá například v terapii, 

protože jak bylo výše zmíněno, vztahové vzorce nemusejí být neměnné a dle V. 

Vavrdy (2005) mohou i jedinci, kteří vyrostli v nejistém připoutání, nabýt pocitu 

vztahové jistoty prožitím jiného významného vztahu v dospívání či v dospělosti. 

V případě léčby závislosti se převážně jedná o vztah terapeutický. Prožití jistého, 

bezpečného a autentického terapeutického vztahu, může vést k nabytí vlastní 

vztahové jistoty, zlepšení orientace ve vztazích, nabytí poškozené sebedůvěry a 

celkové lepšího prožívání sebe sama v důsledku efektivnější emoční regulace.  

 

 

c) V pregraduální výuce studentů adiktologie a ve výcvikových programech 

zaměřených na léčbu závislostí, a to především pro zkvalitnění přípravy budoucích 

adiktologů. 

 

 

d) Jako mapující pilotní studii pro podnícení dalších úvah a kvalifikovanějších 

výzkumů, především longitudinálních, na poli adiktologie v ČR. 
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7.5. Diskuse k možnostem dalšího rozpracování studie 

 

V souvislosti s výsledky našeho výzkumu se otevírá celá řada dalších témat a otázek. 

Především by bylo zajímavé znovu zkoumat reprezentaci vztahové vazby závislých pacientů 

ve vztahu k partnerovi a to mimo léčbu v terapeutické komunitě, kde je sběr dat ztížen o 

pravidlo zákazu intimních vztahů.  

Navazující výzkum by také měl doplnit získané kvantitativní informace o kvalitativní 

část. Nástroje pro tato zkoumání jsou již v praxi ověřená a je možné použít například dotazník 

AAI (Adult Attachment Interview), zmiňovaný v kapitole „Typologie reprezentace vztahové 

vazby (připoutání) v dospělosti u AAI“.  

Longitudinální výzkum, by mohl sledovat, zda se v průběhu léčby závislosti opravdu 

proměňuje reprezentace vztahové vazby u sledovaných blízkých osob a zda má tento faktor 

nějaký vliv na případnou abstinenci či její udržení.  

Neurobiologické teorie dokládají, že existují určité mozkové systémy, které spouštějí a 

také zastavují připoutávající chování. Výzkum v oblasti neurobiologie by mohl zásadním 

způsobem ovlivnit výzkum závislosti a emoční regulace. Pomocí zobrazovacích metod totiž 

může tento typ výzkumu podávat přesvědčivé důkazy o mozkových funkcích. 

Je zřejmé, že výsledky naší studie jsou jen prvním doloženým závěrem v úvahách o 

závislosti jako o nemožnosti fungování v mezilidských vztazích. K jejich potvrzení bude 

potřeba kvalitativních a longitudinálních studií sledujících vztahovou vazbu a závislost 

komplexně. Významné jsou také neurobiologické experimenty, které mohou objasnit a 

potvrdit změny ve fungování mozku v souvislosti se závislostí a vztahovým prožíváním. 

 

 

8. Závěr 

 

Na základě výsledků škál sledujících míru úzkosti a vyhýbavosti, můžeme říci, že 

drogově závislí pacienti prokazují výrazně vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu 

k matce a otci i k partnerovi/partnerce a nejlepšímu kamarádovi/kamarádce, než respondenti 

z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na drogách.  
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 Z dalších studií vztahové vazby je známo, že děti, které disponují jistou vztahovou 

vazbou, jsou mnohem lépe přizpůsobené společenskému životu. Jsou odolné, vyhledávají 

společnost svých vrstevníků a jsou v kolektivu oblíbené. Podobné vzorce chování se objevují 

také u dospělých s jistou vztahovou vazbou. Celkově jsou tito dospělí lidé mnohem více 

spokojeni se svými vztahy, než nejistě připoutaní. Jejich vztahy jsou stabilní a dlouhotrvající, 

založené na věrnosti a vzájemné spolupráci a sdílení (Feeney, Noller, Callan, 1994). Dospělí 

s jistou vztahovou vazbou také mnohem častěji využívají partnera, jako spolehlivou 

„základnu“ od které se mohou vzdalovat a prozkoumávat svět (Fraley, Davis, 1997).   

V oblasti vztahové vazby stále existuje mnoho nezodpovězených otázek. Je to opravdu 

tak, že některé milostné vztahy v dospělosti jsou skutečné projevy vztahové vazby a jiné ne? 

Pro budoucí zkoumání v této oblasti bude nutné najít způsob, jak určit, zda sledovaný vztah 

aktuálně plní funkce vztahového chování. Z předchozích výzkumů je jasné, jaká je evoluční 

funkce vztahového chování v dětství. Stále však nevíme, jestli má nějakou evoluční funkci 

také v dospělosti. Zatím také neumíme určit přesné faktory, které mohou měnit typ vztahové  

vazby. 

 Je zřejmé, že výsledky naší studie jsou jen prvním doloženým závěrem ve výše 

naznačených úvahách. K potvrzení těchto úvah bude potřeba kvalitativních a longitudinálních 

studií sledujících vztahovou vazbu a závislost komplexně. Významná jsou také 

neurobiologická sledování, která mohou objasnit a potvrdit změny ve fungování mozku 

v souvislosti se závislostí a vztahovým prožíváním.  
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Přílohy 

 

Tab. 1 Nejvyšší dosažené vzdělání v experimentální skupině 

 

Experimentální skupina 

Základní vzdělání 

Středoškolské vzdělání 

Vysokoškolské vzdělání 

35% 

63,1% 

1,9% 

Celkem 100% 

 

Tab. 2 Nejvyšší dosažené vzdělání v kontrolní skupině  

 

Kontrolní skupina 

Základní vzdělání 

Středoškolské vzdělání 

Vysokoškolské vzdělání 

24,8% 

74,3% 

1% 

Celkem 100% 
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Tab. 3 Reprezentace vztahové vazby k matce 

 

 

Reprezentace vztahové vazby k matce 

 Experimentální Kontrolní 

Jistá reprezentace vztahové 

vazby 

Nízká vyhýbavost/ nízká úzkost 

49,5% 70,2% 

Zaujatá (úzkostná) reprezentace 

vztahové vazby 

Nízká vyhýbavost/ vysoká úzkost 

21,2% 7,7% 

Distancovaná vyhýbavá 

reprezentace vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/nízká úzkost 

17,2% 19,2% 

Bázlivě vyhýbavá reprezentace 

vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/ vys.  úzkost 

12,1% 2,9% 

 

 

Graf 1 Reprezentace vztahové vazby k matce 
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Tab. 4 Reprezentace vztahové vazby k otci 

 

 

Reprezentace vztahové vazby k otci 

 Experimentální Kontrolní 

Jistá reprezentace vztahové 

vazby 

Nízká vyhýbavost/ nízká úzkost 

23,1% 51,1% 

Zaujatá (úzkostná) reprezentace 

vztahové vazby 

Nízká vyhýbavost/ vysoká úzkost 

12,1% 6,4% 

Distancovaná vyhýbavá 

reprezentace vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/nízká úzkost 

35,2% 35,1% 

Bázlivě vyhýbavá reprezentace 

vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/ vys.  úzkost 

29,7% 7,4% 

 

Graf 2 Reprezentace vztahové vazby k otci 
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Tab. 5 Reprezentace vztahové vazby k partnerovi/ partnerce 

 

 

Reprezentace vztahové vazby k partnerovi/partnerce 

 Experimentální Kontrolní 

Jistá reprezentace vztahové 

vazby 

Nízká vyhýbavost/ nízká úzkost 

28,2% 71,8% 

Zaujatá (úzkostná) reprezentace 

vztahové vazby 

Nízká vyhýbavost/ vysoká úzkost 

58,8% 41,2% 

Distancovaná vyhýbavá 

reprezentace vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/nízká úzkost 

60% 40% 

Bázlivě vyhýbavá reprezentace 

vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/ vys.  úzkost 

100% 0% 

 

 

Graf 3 Reprezentace vztahové vazby k partnerovi/partnerce 
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Tab. 6 Reprezentace vztahové vazby k nejlepšímu kamarádovi/ kamarádce 

 

 

Reprezentace vztahové vazby k nejlepšímu kamarádovi/ kamarádce 

 Experimentální Kontrolní 

Jistá reprezentace vztahové 

vazby 

Nízká vyhýbavost/ nízká úzkost 

36,6% 63,4% 

Zaujatá (úzkostná) reprezentace 

vztahové vazby 

Nízká vyhýbavost/ vysoká úzkost 

64,3% 35,7% 

Distancovaná vyhýbavá 

reprezentace vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/nízká úzkost 

71,4% 28,6% 

Bázlivě vyhýbavá reprezentace 

vztahové vazby 

Vysoká vyhýbavost/ vys.  úzkost 

71,4% 28,6% 

 

 

Graf 4 Reprezentace vztahové vazby k nejlepšímu kamarádovi/ kamarádce 
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Tab. 7  Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech - Matka 

 

Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech - Matka 

Reprezentace 

vztahové vazby 

Experimentální Kontrolní 

Jistá 49 73 

Zaujatá úzkostná 21 8 

Distancovaná 

vyhýbavá 

17 20 

Bázlivě vyhýbavá 12 3 

Celkem 99 104 

 

Tab. 8  Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech – Otec 

 

Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech - Otec 

Reprezentace 

vztahové vazby 

Experimentální Kontrolní 

Jistá 21 48 

Zaujatá úzkostná 11 6 

Distancovaná 

vyhýbavá 

32 33 

Bázlivě vyhýbavá 27 7 

Celkem 91 94 
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Tab. 9 Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech – Partner/ka 

 

Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech - Partner/ka 

Reprezentace 

vztahové vazby 

Experimentální Kontrolní 

Jistá 20 51 

Zaujatá úzkostná 20 14 

Distancovaná 

vyhýbavá 

3 2 

Bázlivě vyhýbavá 3 0 

Celkem 46 67 

 

Tab. 10 Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech – Nejlepší kamarád/ka 

 

Počty jednotlivých odpovědí v kvadrantech - Nejlepší kamarád/ka 

Reprezentace 

vztahové vazby 

Experimentální Kontrolní 

Jistá 49 85 

Zaujatá úzkostná 27 15 

Distancovaná 

vyhýbavá 

5 2 

Bázlivě vyhýbavá 5 2 

Celkem 86 104 

 

Tab. 11 Celkový počet odpovědí 

 

Celkem odpovědělo 

Experimentální Kontrolní 

103 105 
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