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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem reagují dospívající, kteří užívají 

návykové látky, na běžnou životní zátěž a zda se jejich odpovědi liší od běžné populace 

vrstevníků. K tomuto účelu byla použita česká verze Rosenzweigova obrázkového 

frustračního testu (C-W). 

Teoretická část shrnuje poznatky o frustraci a možných projevech reakcí na ni. Kromě 

toho zasazuje tento fenomén do terminologického a teoretického rámce. Též se zabývá etapou 

dospívání z pohledu možných zátěžových situací a předkládá případné způsoby odpovědí 

adolescentů na tyto okolnosti. Nakonec popisuje možné příčiny a projevy závislosti u 

dospívajících.  

Záměrem praktické části je předložit, jakou podobu mají odpovědi 40 dospívajících 

uživatelů psychoaktivních látek na běžné frustrující situace ve srovnání s běžnou vrstevnickou 

populací. Konkrétně bylo šetření zaměřeno na směr agrese, typ agrese a superego vzorec I, 

tedy reakci na nařčení či obvinění.  

Získané výsledky šetření z hlediska směru agrese ukazují, že dospívající užívající 

drogy viní z frustrující situace nejčastěji okolí nebo od něj očekávají řešení. Častěji volí 

sebeobviňující způsob reakce, než aby se snažili přes frustraci přenést nebo se agresi vyhnout.  

Z pohledu typu agrese se zkoumaná skupina nejvíce orientuje na obranu sebe nebo 

svého chování. Častěji u nich přetrvává vytyčená potřeba a snaha frustrující situaci řešit, než 

aby se snažili vlastní chybu omluvit. Nevykazují tedy přecitlivělost a ulpívání na konkrétní 

překážce.  

Byl nalezen signifikantní rozdíl mezi kontrolním a zkoumaným souborem, který 

poukazuje na to, že skupina běžné populace při obvinění z chyby, napadení či nařčení častěji 

nepopírá vlastní vinu, ale odmítá svou zodpovědnost tím, že ji přesouvá na neodvratné 

okolnosti.  

 

Klíčová slova: frustrace, adolescence, závislost, PFT. 

  



 
 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to find out how do adolescents using addictive 

substances cope with everyday stress and whether their answers differ from the ordinary 

population of their peers. For this purpose, the Czech version of Rosenzweig's picture 

frustration test (C-W) was used. 

The theoretical part summarizes our knowledge about frustration and possible 

manifestations of reactions to frustrationand it places this phenomenon into a terminological 

and theoretical framework. It also deals with adolescence from the point of view of 

potential stress situations and presents possible adolescents' responses to these circumstances. 

Finally, this part describes possible causes and manifestations of addiction in adolescents. 

The aim of the practical part is to present how the responses of 40 adolescent users of 

psychoactive substances to common frustrating situations compare with ones of the normal 

peer population.  

The results of the survey from the point of view of the direction of aggression show 

that drug-using adolescents most often blame their social surrounding for the 

frustrating situation or expect a solution to come from their surrounding. More often they 

choose a self-accusatory reaction rather than trying to get over the frustration or to avoid 

aggression. 

From the point of view of the type of aggression, the group surveyed mostly focuses 

on defending themselves or their behaviour. More often than not, there is a persistent need 

and effort to solve the frustrating situation rather than trying to apologize their own mistake. 

Therefore they do not show hypersensitivity and adherence to a specific obstacle. 

There was a significant difference found between the control and the surveyed file, 

which points out that the group of the common population when accused of a mistake, assault, 

or slander do not deny their culpability, but reject their responsibility by shifting it to 

unavoidable circumstances.  

 

Key words: frustration, adolescence, addiction, PFT. 
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Úvod 

Frustraci lze považovat za jednu z běžných náročných situací, která člověka doprovází 

celým životem a neustále prověřuje jeho schopnost vyrovnat se s jejími požadavky.  

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jakým způsobem reagují dospívající, kteří užívají 

návykové látky, na běžnou životní zátěž a zda se jejich odpovědi liší od běžné populace 

vrstevníků. K tomuto záměru mne vedlo několik důvodů. Prvním je, že zvolenou metodou 

PFT nebyla tato cílová skupina ještě zkoumána. Druhým důvodem je fakt, jak se ukazuje 

v řadě výzkumů, že frustrující situace jsou rizikovým faktorem drogové závislosti a hrají 

významnou roli jako prekurzor relapsů. V neposlední řadě jde o vlastní zkušenost z praxe, 

přičemž pozoruji, jak jsou mladí uživatelé návykových látek zranitelní a neefektivně se 

vyrovnávají s běžnou životní zátěží v podobě agresivního směřování reakcí vůči okolí či sobě 

samým nebo volbou únikových tendencí, které jsou častější než hledání nových řešení. 

V praktické části bych chtěla ověřit svou hypotézu o tom, že mladí uživatelé 

psychoaktivních látek odpovídají častěji na frustraci intropunitivním způsobem, tedy směřují 

agresi proti sobě více, než jejich vrstevníci. K tomuto záměru mne, kromě vlastní klinické 

zkušenosti, vedly výsledky výzkumů, které předkládají zvýšené intropunitivní reakce u 

pacientů alkoholové závislosti. Protože skupina mladistvých uživatelů drog ještě zkoumána 

tímto způsobem nebyla, má práce si neklade za cíl zjistit, jestli je snížená frustrační tolerance 

prediktorem závislosti, nebo má závislost vliv na snížení frustrační tolerance. Ani zdali jsou 

případné intropunitivní reakce výsledkem premorbidní osobnostní struktury či modifikací 

užívání drog. Záměrem praktické části je předložit, jakou má podobu reaktivita sledované 

skupiny, a to konkrétně ve směru a typu reakce na běžnou frustraci. Úvahu o tom, že užívání 

psychoaktivních látek je u mladých klientů jedním ze způsobů, jak odpovídají na frustraci, 

nemohu zvolenou metodou a uspořádáním svého šetření potvrdit ani vyvrátit, mohu pouze 

otevřít cestu k dalšímu možnému zkoumání souvislostí mezi frustrací a závislostí.  

Cílovou skupinu mladistvých jsem zvolila z několika příčin. Za prvé s touto věkovou 

kategorií pracuji již několik let. Druhým důvodem je, že období dospívání je samo o sobě 

frustrující etapou života, která přináší mnoho překážek, změn a stresu. Zároveň v procesu 

léčby vnímám, že vystavení adolescentů přiměřené frustraci v bezpečném, otevřeném a 

podporujícím prostředí, kde se mohou naučit jiným strategiím v překonávání nepříjemných 

překážek, zvyšuje jejich odolnost vůči obtížím a relapsům a zvyšuje motivaci k abstinenci. I 

přesto, že se ve své práci nezabývám tématem terapie, spatřuji důležitost ve věnování  se 

drogové problematice adolescentů z přesvědčení, že právě v tomto věku lze účinně 
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terapeuticky působit a docílit trvalejších výsledků v abstinenci, a tím zkvalitnit jejich budoucí 

životy.  

K ověření, zda dospívající uživatelé psychoaktivních látek míří agresi proti sobě 

samým více než běžná populace vrstevníků, jsem použila českou verzi Rosenzweigova 

obrázkového frustračního testu (C-W), na kterém je postavena empirická část práce. Stejně 

tak v teoretické části vycházím ze členění reakcí na frustrující situace dle S. Rosenzweiga. 

Vhodnost metody PFT spatřuji ve schopnosti odhalit nevědomé tendence reagování. Mnohdy 

se klientova reakce jeví zkraje jako agrese, jež je namířena proti svému okolí. Ovšem 

v průběhu léčby zjišťuji, že pod touto obrannou maskou se skrývá nízká sebehodnota a silná 

nelibost vůči sobě samému.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Frustrace  

V první kapitole se zaměřuji na objasnění pojmu frustrace v jeho šíři. Dále se zabývám 

reaktivitou z hlediska směru agrese podle Saula Rosenzweiga, jelikož tato teorie je pilířem 

diplomové práce. Vymezuji některé pojmy související s problematikou, jako je stres, zátěžová 

situace či deprivace v kontextu frustrace. Stať uzavírám stručným popisem základních teorií 

zabývajících se frustrací a agresí. 

1.1 Definice frustrace  

Frustrace je pojmem odvozeným z latinského slova frustra, neboli marně. Znamená 

tedy zmaření potřeby (Štěpaník, J., 2008, str. 11).  

Na frustraci můžeme pohlížet jako na zátěžovou situaci nebo na psychický stav. 

Frustrace jako psychický stav vzniká v důsledku zamezení uspokojení potřeby či dosažení cíle 

(Paulík, K., 2010). Sillamy pojednává o frustraci jako o stavu, „který vzniká z důvodu, že 

jedinci nebylo dopřáno náležitého uspokojení, byl oklamán ve svých nadějích“ (Sillamy, N., 

2001, str. 62). N. Levitov (1967) také vychází z pojetí frustrace jako psychického stavu a 

definuje ji jako stav, který se projevuje individuálními zvláštnostmi prožívání a chování, které 

způsobují objektivně obtížné překážky, nebo alespoň tak subjektivně vnímané, vznikající při 

dosahování cíle nebo při řešení úkolu (in Švancara, J., 2003). Psychologie motivace rozumí 

frustraci jako „stavu motivovaného jedince, který při směřování k cíli naráží na překážku“ 

(Švancara, J., 2003, str. 94). Aby se situace stala frustrující, tedy situací zmaru, je potřeba 

motivace, neboli existence nějakého cíle, kterému situace znemožňuje nebo ztěžuje dosažení 

(Paulík, K., 2010; Švancara, J., 2003). 

Saul Rosenzweig definuje frustraci následujícím způsobem: „Frustrace nastává 

pokaždé, když se organismus setká s více či méně nepřekonatelnou překážkou na cestě 

k uspokojení jakékoliv potřeby. Podnětovou situaci, která představuje jakoukoliv překážku, lze 

nazvat zátěží (stress) a odpovídající tíseň jedince může být pojímána jako zvyšování napětí“ 

(in Hunt, J., 1944, str. 380). Rosenzweig, jako i další autoři, vnímá frustraci jako 

nepřiměřenou reakci, která způsobí jiný stav než motivovaný, tedy frustrovaný. Rosenzweig 

dělí frustraci na primární, přičemž chybí výsledná situace pro zklidnění jedince. A na frustraci 

sekundární, ve které hrají významnou roli prožívání překážek a nesnází k uspokojení aktuální 

potřeby. Dle J. Švancary (2003) dochází k překážkám především u sekundárních potřeb. Mezi 
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ně můžeme např. zařadit společenskou prestiž či uznání, které je právě v dospívání velmi 

citlivou složkou sebepojetí.  

Nakonečný předkládá pohled na frustraci dle stupně zátěže. Dělí je na drobné 

každodenní neboli běžné frustrace „(nedostatek hledaného zboží, překážení druhých, 

ztracené předměty atd.)“; významné životní frustrace, které vyplývají hlavně ze sociálních 

potřeb „(nedostatek lásky, odezvy, pomoci, účasti atd.)“; existenciální frustrace, kdy se jedná 

o ztrátu životních perspektiv, život bez naděje, který může vést až k rezignaci a sebevraždě. 

Nakonec nareaktanci, což je zvláštní případ sociální frustrace. Je to „reakce na ztrátu a 

omezování svobody, kterou člověk pociťuje při různých omezováních a je-li vystaven nátlaku. 

Sociální reaktance může mít různé podoby od situace při nakupování, kdy je člověk 

prodavačem přemlouván, až po skutečnou ztrátu svobody, kdy je nucen jednat dlouhodobě 

pod určitým nátlakem proti svému přesvědčení“ (Nakonečný, M., 1998, str. 38 – 39). 

V krátkosti zmíním T. Sorokovou (2008), která přináší jiné dělení. Hovoří o sociální a 

materiální frustraci. Pod sociální frustrací si můžeme představit např. snahu o vysoké 

sociální uznání, kterého se nám ale nedaří dosáhnout. Materiální frustrace může být 

způsobena např. velkou snahou o finanční zabezpečení, pro které tvrdě pracujeme, ale kýžený 

výsledek se nedostavuje. 

Frustrační situace lze dělit podle příčiny vzniku neboli podle typu překážky. 

Například M. Nakonečný (1998) dělí tyto situace na exogenní a endogenní. Exogenní 

frustrační situace mají podobu vnějších překážek, a to jak formou fyzické, tak psychické 

frustrace. Samy sebe můžeme frustrovat na základě vnitřních (endogenních) překážek a 

bariér, které nevedou k uskutečnění aktuálního uspokojení. Takovými blokádami mohou být, 

např. nízké sebehodnocení, nedosažitelné nároky či vlastní zábrany.  

N. Meier a P Ellen (1956 in Nakonečný, M., 1995) se hlouběji zabývají frustrační 

situací a oddělují problémovou situaci od frustrující. Problémovou situaci autoři popisují 

jako otevřenou, ve které má jedinec možnost hledat řešení. Na rozdíl od situace frustrační, ve 

které jedinec žádné řešení nemůže nalézt. 

1.2 Reakce na frustraci 

Jakým způsobem reagujeme a jednáme v situacích, které jsou pro nás více či méně 

nepříjemné, pojednává tato podkapitola. Čerpám z Rosezweigova rozdělení reakcí na 

frustraci. Jeho teoretické uchopení směru agrese ve mně podnítilo myšlenku zahrnout možné 

způsoby reagování na frustrující situace z tohoto úhlu pohledu, jelikož mi pomůže smysluplně 
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propojit teoretickou a praktickou část práce. Využiji dělení směru agrese na extragresivní, u 

které je agrese namířena vůči okolí. Introgresivní reakci, přičemž jedinec obrací agresi proti 

sobě samému, a na imagresivní směr agrese, u kterého se agrese přeměňuje na snahu přenést 

se přes frustraci. U každého směru agrese uvádím podoby a projevy reakcí, a to především 

z hlediska obranných mechanismů. Dále se zastavuji u pojmu agrese, který stručně popisuji, 

abych předložila možné způsoby agresivních reakcí na frustrující situace.  

1.2.1 Extragresivní reakce 

Extragresivní směr agrese je směřován na okolní prostředí. S. Rosenzweig (1976) 

rozlišuje tři extragresivní reakce na frustraci. První je zaměřená na zdůrazňování překážky, 

přičemž jedinec dává najevo přímo i nepřímo, že není se situací spokojen. Dále jedinec 

směřuje své výčitky a nepřátelství proti okolí či jiným osobám, eventuálně odmítá 

zodpovědnost za své jednání. Poslední reakce se projevuje očekáváním a tlačením jiných 

osob, aby nepříjemnou situaci vyřešili.  

Pojem agrese pochází z latinského agressio, tedy výpad či útok, jenž má za cíl 

poškodit jinou osobu, přírodu, věc nebo sebe samého. Z biologického hlediska lze hovořit o 

agresi jako o fyziologické reakci na stresující podnět, jejímž záměrem je přežití organismu či 

dosažení vytyčeného cíle. Je tedy přirozenou reakcí živých tvorů na ohrožující situace a 

projevuje se v podobě útoku, útěku či ustrnutí. U člověka je agrese spojena s jakoukoli 

formou emočně-motivačního a destruktivního chování, které má za cíl poškodit. Zahrnuje 

emoční stavy a vnitřní impulzy k jednání, jimiž jsou např. vztek, zlost, hostilita atd. 

(Poněšický, J., 2005; Výrost, J., Slaměník, I., 2008). Agrese je spíše vnímána jako akutní 

reakce (Kunda, S., Kúdelková, E., 1973). Oproti tomu agresivitu můžeme popsat jako 

trvalejší tendenci jednat útočně. Študent hovoří o agresivitě jako o vrozeném i získaném 

povahovém rysu, který určuje, do jaké míry bude jedinec reagovat na ohrožující a nepříjemné 

podněty tím, že je bude pasivně tolerovat, vyhýbat se jim nebo zdroj frustrace sám napadat. 

Příčiny agrese 

Na tom, jak bude vypadat výsledná reakce na frustrující situaci, se podílí mnoho 

faktorů. Jsou jimi vnější neboli averzivní podněty, mezi které lze zařadit frustraci, bolest, 

strach atd. A vnitřní impulzy, jako jsou osobnostní charakteristiky, které mají širokou škálu 

proměnných. I. Čermák (1998) poukazuje na vliv kognitivní kompetence, tedy schopnosti 

uvažovat o možných alternativních jednáních v zátěžové situaci. Dalším vlivem může být 
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osobní úroveň dráždivosti či emocionální rozpoložení, které je často charakterizováno 

vztekem, který bývá příčinou nepřátelského jednání. L. Berkowitz (1983, 1989 in Čermák, I., 

1998) při experimentech dokazuje, že reakce na frustrující situaci může mít podobu 

negativního afektu, který v jedinci vyvolává útok, únik či agresi. Je-li tendence k útoku 

silnější než k úniku, osoba bude spíše jednat agresivně. Dalšími osobnostními 

charakteristikami mohou být iritabilita, obava z trestu, hostilní přemítání atd. Dalšími 

příčinami jsou biologické faktory, jako je dědičnost, koncentrace hormonů, funkce 

limbického systému, amygdaly atd. Nemalý vliv má sociální prostředí, které zahrnuje rodinu, 

společnost i masová média. Nelze zapomenout na proměnné v podobě alkoholu a jiných 

návykových látek, které snižují vědomou kontrolu agresivních tendencí a zintenzivňují 

agresivní projevy (Čermák, I., 1998). 

Zajímavou souvislost agrese a frustrující situace odkrývá C. Lawrence (2006). 

Rozlišuje faktor citlivosti na frustraci a faktor citlivosti na provokaci. Frustrující překážka 

vyvolává agresi, pokud zabraňuje dosažení cíle či přichází nečekaně negativní zážitek. 

Citlivost na provokaci je dána pocitem z negativního popichování a provokování jedince ze 

strany druhých lidí. Toto chování okolí je vnímáno jako agresivnější, než je ve skutečnosti.  

Dělení agrese 

Agrese má mnoho podob. Můžeme ji dělit na fantazijní, která se odehrává pouze 

v našich představách, navenek je úplně potlačena, a na agresi zjevnou, která se projevuje 

v jednání a činech. J. Poněšický (2005) vnímá agresi ze dvou hledisek. Prvním je agrese 

vrozenou pudovou silou, která se projevuje emočními stavy a vnitřními impulzy k jednání. Je 

nutná k adaptaci a přežití. Druhý pohled nahlíží na agresi jako na důsledek frustrací 

projevující se jako reakce na frustraci v normální či maladaptivní podobě. Osobně se kloním 

ke konceptu Ericha Fromma, ve kterém je agrese svobodnou volbou jednání navzdor instinktu 

a jedinec používá konstruktivní agresi k překonání překážek, k uspokojení potřeb a obraně 

svých zájmů (Poněšický, J., 2005). Touto benigní agresí má E. Fromm (1997) na mysli 

biologicky adaptivní agresi, která má ochranný charakter. Naproti biologicky neadaptivní 

maligní agresi, přičemž je páchání krutosti účelem potěšení či vlastní touhy.  

Z hlediska povahy můžeme dělit agresi na instrumentální či dle L. Berkowitze (1993, 

in Čermák, I., 1998) na kontrolovanou, která se stává prostředkem, jak dosáhnout vnějšího 

cíle. A emocionální též impulzivní agresi, která je spíše výbuchem negativních emocí, tedy 

cílem sama o sobě než prostředkem. Příkladem instrumentální agrese může být narkoman, 
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který páchá trestnou činnost, aby získal prostředky na další dávku drogy. Trestná činnost není 

cílem, ale prostředkem. Dále z hlediska formy můžeme odlišovat agresi verbální, fyzickou, 

přímou neboli otevřenou a nepřímou též latentní. Pokud je útlum agrese snížen, přechází 

latentní agrese opět k otevřené (Čermák, I., 1998). Dle zaměření lze dělit agresi na 

heteroagresia autoagresi.  

Projevy a podoby extragresivní reakce 

Tyto projevy jsou orientovány na vnější okolí. Zahrnují fyzickou aktivitu v podobě 

násilí, jehož cílem je způsobit fyzickou, psychickou či sexuální újmu. Je spojováno 

s fyzickým napadením, nátlakem a manipulací (Čermák, I., 1998). Extragresivní reakce 

mohou též spočívat ve verbálním projevu v podobě nadávek, urážek, výhrůžek, osočování, 

pomluv a slovního napadání. Velmi časté jsou i jejich kombinace. 

Výše zmíněné projevy heteroagrese jsou častými projevy látkové intoxikace. A to jak 

u drog, tak alkoholu. Např. V. Vondráček (1935 in Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) hovoří o 

proměně alkoholika do podoby nesnesitelného tyrana, projevujícího se především v rodině, 

kde naráží na nejmenší odpor. I. Streľčuj (1956 in Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) popisuje 

některé projevy alkoholika v podobě krajní hrubosti a cynismu, především v rodině; 

přítomnosti egocentrismu; despotismu; sklonů k agresivním činům; chvástání; krádeží aj. B. 

Segal (1959 in Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) sklony k agresi dává do souvislostí výhradně 

s akutní intoxikací. Agresivní projevy jsou výsledkem inhibice vyšších center a aktivace 

primitivních tendencí a afektů. U chronického alkoholismu připisuje J. Skála (1957) 

diagnostickou důležitost konstantně agresivnímu chování během opilosti.  

V rámci reakcí na frustraci můžeme mluvit o obranných mechanismech, které se snaží 

uchránit jedince před úzkostí. Psychoanalytické pojetí by hovořilo o projekci, kterou jedinec 

využívá k přenesení vnitřního konfliktu či frustrující situace na druhé osoby. Může projikovat 

do druhých vlastní negativní charakteristiky, čímž ze sebe snímá vlastní zodpovědnost, kterou 

směřuje na okolí.  

1.2.2 Imagresivní reakce 

S. Rosenzweig (1976) zahrnuje do tohoto směru agrese takové chování, přičemž je 

frustrující překážka zmenšena, jakoby ani neexistovala. Nebo je situace jedincem vnímána 

jako nevyhnutelná a myslí si, že situace musela nastat, nikdo za ni nenese vinu a 
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zodpovědnost. Toto chování je doprovázeno nadějí, že se situace vyřeší sama bez jedincova 

přičinění. 

Projevy a podoby imagresivní reakce 

V tomto případě můžeme hovořit o formě reakce útěku či vyhnutí se. Nemusí se jednat 

přímo o fyzický útěk, jako např. útěk z domova. Mnohem častější jsou podoby úniků do 

nemoci; fantazie, kde si jedinec může uspokojovat své přání; drog; vztahů; či do extrémního 

činu, jako je sebevražda. 

Regrese se řadí do únikových obranných mechanismů. Pokud jedinec není schopen 

překonat překážku svým úsilím, může se vrátit na nižší stupeň svého vývoje, a tím řešení 

úkolů a situací neodpovídá jeho dosaženým schopnostem (Balcar, K., 1991). Experimentálně 

je dokázáno, že frustrace brzdí duševní vývoj dětí o několik let (Marušák, M.). Regresi, jako 

častou reakci, dokládají i klinické případy dětí, které se staly infantilními, závislými a 

neschopnými vyrovnat se s problémy, jestliže byly jejich snahy opakovaně mařeny (Corsini, 

2002). U dospělých se tento druh odpovědi vyskytuje v extrémních situacích frustrace, jako je 

např. dlouhotrvající věznění v izolaci (Balcar, K., 1991). Dle E. Hilgarda et al. (1975 in 

Balcar, K., 1991) má dvojí podobu. V retrogresi se jedinec navrací ve svém prožívání a 

chování do nižšího věku, minulost je vnímána jako jistota a bezpečí, touží po minulých 

časech a obává se budoucnosti, která je zdrojem nejistot. Pojem primitivizace odpovídá nižší 

vývojové úrovni obecně, projevuje se nedostatečnou rozvahou a kritickým úsudkem, nejedná 

se tedy o návrat do prožitých minulých způsobů chování, ale spíše o použití jednodušších 

vzorů jednání.  

Dalším obranným mechanismem může být popření. Frustrující vzpomínka či událost je 

zatlačena do nevědomí, jakoby zcela zapomenuta, nikdy se nestala a netýkala se ho. 

Obdobnou formou obranného mechanismu je racionalizace, přičemž jedinec sám sebe 

přesvědčil o správnosti svého jednání, čímž ze sebe smyl pocit viny a nenarušuje své 

sebepojetí.  

1.2.3 Introgresivní reakce 

Podle S. Rosenzweiga (1976) patří mezi introagresivní reakce takové chování, při kterém 

jedinec frustrující situaci hodnotí jako nefrustrující, v některých případech i jako prospěšnou, 

nebo dává najevo rozpaky nad tím, že byl součástí takové situace. Jinou formou může být 
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přičítání kritiky a viny sobě samému či uznání vlastní chyby z důvodů nevyhnutelných 

okolností. Posledním projevem jsou pocity viny a snaha nalézt řešení. 

Projevy a podoby introgresivní reakce 

Lze hovořit o autoagresi namířené proti sobě samému. Objevuje se, když je potlačena 

heteroagrese. V rámci obranných mechanismů jde o případ sebeobviňování, přičemž se 

subjekt pokládá za zdroj frustrace, připisuje vinu sobě samému. Jde také o formu trestu, 

kterým se vyrovnává s pocity viny. Přímá agrese je v tomto případě více inhibována vnitřním 

systémem jedince než vnějšími okolnostmi. Což může roztáčet sebedestruktivní spirálu, ze 

které nelze vystoupit. Prohlubují se pocity neschopnosti, úzkosti, snižuje se sebehodnota 

jedince a schopnost situaci řešit.  

Další obranný mechanismus může mít podobu introjekce. Kdy jedinec na svá bedra 

bere těžkosti druhých, které mu nenáleží, dělá si kvůli nim starosti a pociťuje za ně vinu 

(Plháková, A., 2004).  

Odčinění jako obranný mechanismus vyplývá ze snahy vyhnout se trestu nebo zbavit 

se viny. Můžeme ho spatřovat ve snaze najít řešení, která je poháněna pocitem viny 

(Plháková, A., 2004).  

Také můžeme uvažovat o intrapsychickém vytěsnění citových hnutí, která vedou 

k vyhnutí se konfliktu. Jak popisuje Poněšický, jedinec v této situaci omezuje sebe sama, aby 

udržel zdánlivou harmonii. Takové potlačení nebo přenálepkování frustrující situace vede 

k podřízení se, ztrátě seberespektu, depresi, masochistickým tendencím, trestání se nebo i 

rozvoji psychosomatických onemocnění nebo bolestných stavů. Toto jednání vychází 

z tendence člověka těžit z jakékoliv situace maximum (a to i z negativní), a tak někdy spojí 

trest s důležitou pozitivní motivací (Poněšický, K., 2005). 

Této reakci by mohla odpovídat internalizační kognitivní distorze, kterou popisují P. 

W. Leung a M. M. Wong (1998). Internalizační reaktivita je zaměřena na sebe samého a je 

spojena s depresí, úzkostí či psychosomatickými projevy. Tato reaktivita rozhodně nechrání 

jedince proti pocitům viny či výčitkám, jako je tomu u kognitivní distorze externalizační.  

Je nutné zmínit, že frustrace může jedince aktivovat k překonání překážky či nalezení 

nového cíle. Pokud jedinec narazí na nějakou nepřekonatelnou překážku, dochází u něj 

k nepříjemným pocitům. V tu chvíli přichází na scénu síla vůle, která se snaží obnovit 

psychickou rovnováhu. Člověk je tedy silně motivován překážku překonat, a nedosažený cíl 

se tak může stát atraktivním a zvyšujícím aspektem jedincovy motivace Zátěž se může stát 
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stimulem pro hledání nových a lepších řešení, jež rozvíjí dovednost vyrovnávat se s realitou. 

Na zátěž můžeme nahlížet jako na výzvu, pokud zvládneme překonat překážky, pak zvyšuje 

naše sebevědomí, sebejistotu a přináší pocit uspokojení.  

1.3 Vymezení pojmů souvisejících s frustrací 

Podkapitola stručně popisuje pojmy, které souvisejí s frustrací. V odborné literatuře se 

mnohé z nich prolínají. Tato stať naznačuje, jak je v práci nahlíženo na frustrační toleranci, 

stres, psychickou zátěž a deprivaci v kontextu frustrace.  

1.3.1 Frustrační tolerance 

Tolerance k frustraci neboli odolnost se utváří během celého lidského života. 

Především v dětství a dospívání by měl být jedinec veden k vyrovnávání se s překážkami, 

které před něj život klade. Již sama výchova vytváří frustrující situace. Zda je dítě schopno 

překážky využít pro svůj prospěch, či je bude zpracovávat negativně, záleží na přístupu a 

klimatu v rodině a na osobních zkušenostech s různými formami zátěže a stresu během života. 

Záleží samozřejmě i na frekvenci a načasování výskytu frustrace. Větší předpoklad k zesílení 

odolnosti má postupné zvyšování nároků, které jsou adekvátní věku jedince, než působení 

značně zatěžujících a nečekaných situací, které mohou vyvolat neadekvátní reakce (Čáp, J., 

Dytrych, Z., 1968). 

Rozmezí, ve kterém jedinec snáší frustrující situace bez vážnějších potíží, nazývá T. 

Soroková (2008) jako „zónu tolerance frustrace“. Jedná se o psychickou odolnost vůči 

zátěžovým situacím a zároveň schopnost překonávat změny v psychologických 

mechanismech řízení a činnostech, které danou situaci vyvolaly.  

Na náročnou životní situaci reaguje každý člověk svým jedinečným způsobem. Autor 

termínu frustrační tolerance Saul Rosenzweig ji definuje jako „individuální schopnost 

odolávat frustraci bez uchýlení se k nepřiměřeným způsobům reagování“ (in Hunt, J., 1944, s. 

385). Autor dále zmiňuje, že frustrační tolerance není neměnná v průběhu času a ve všech 

oblastech života jedince. Ovšem u zdravého člověka by měla být relativně vysoká, 

odhadnutelná bez výrazných odchylek (Rosenzweig, S., 1938). K jejímu zvyšování dochází, 

pokud je jedinec v dětském věku vystavován malé míře frustrace, která odpovídá zátěži jeho 

věku a na kterou může reagovat adekvátním způsobem. Tímto se rozvíjí dostatečná úroveň 

tolerance, ze které může dále čerpat ve svém vývoji. Pokud je dítě takovýchto zážitků 
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uchráněno, není schopno se přiměřeně s frustrací vyrovnávat. Stejně tomu je u nadměrného 

vystavení frustrujícím situacím, které dítě není schopno zpracovat.  

Jak dodává J. Švancara (2003), tolerovat frustraci se může dařit jedinci využívajícího 

jakýkoliv typ úsilí k překonání impulzivních reakcí na vnější frustrační podněty. Existuje řada 

faktorů, které ovlivňují výslednou podobu reakce na frustraci. Jedinci s vyšší mírou frustrační 

tolerance budou snášet zátěžové situace mnohem lépe než jedinci s nižší mírou. Frustrace se 

též překonává snáze, když na ni člověk není úplně sám.  

Odolnost je individuální schopností a má na ni vliv mnoho proměnných. Pro úplné 

dokreslení předkládám seznam faktorů ovlivňujících frustrační toleranci: dědičnost, 

typologické vlivy, fyzické vlivy, věk, špatná životospráva, mentální defekty či výchova 

(Hošek, V., 1997). 

1.3.2 Stres a psychická zátěž 

Pojem stres je v psychologické literatuře používán v širokém slova smyslu. Toto slovo 

vychází z latinského pojmu stringere, čili utahovat, stahovat. Dle J. Křivohlavého (2001) lze 

tedy stres vnímat jako být pod tlakem.  

H. B. Selye (1966, str. 11) definoval stres jako „výsledek interakce mezi určitou silou 

působící na člověka a schopností organismu odolat tomuto tlaku“.  

R. Lazarusova definice stresu hovoří o „nároku na jednotlivce, který přesahuje jeho 

schopnost se s nárokem vypořádat, bez problémů mu čelit“ (1980 in Švancara, J., 2003, str. 

103).  

Janke definuje stres jako „psychický a somatický stav, který znamená v určitém okamžiku 

déletrvající a/nebo silnější odchylku od obvyklé úrovně excitace“ (Janke, W., Erdmanová, G., 

2003, str. 33). 

Jak můžeme vidět, stres je chápán z různých úhlů pohledu jako zátěžová situace či jako 

stav individua. Medicínský pohled nám přináší definice adaptační reakce biologického 

systému, psychologický směr poukazuje na stav nadměrného přetížení či ohrožení. Někteří 

autoři primárně poukazují na adaptační význam, který je nutný pro lidský růst.  

Jelikož pojmy frustrace, stres a psychická zátěž se napříč literaturou v různých podobách 

protínají, uvádím zde pro mne srozumitelné odlišnosti mezi těmito termíny, jak je vnímají 

někteří autoři. M. Nakonečný (1995) nahlíží na stres jako na silně motivovanou frustraci. 

Pokud jedinec nemůže vystoupit ze stresové situace, je frustrován potřebou opustit tuto 
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nesnesitelnou situaci, která jej neustále dráždí. „Nachází se v situaci trvalé silné frustrace, ve 

stresové situaci, v níž není možná adaptace.“ (Nakonečný, M., 1995, str. 32). 

Jiní autoři (Appley, M., Trumbull, R., 1986) poukazují na rozdíl mezi akutním a 

chronickým stresem. Akutní stres se vyvíjí v aktuální situaci, přičemž je dosažení 

konkrétního cíle ohroženo. Na rozdíl od chronického stresu, který je hlavně výsledkem 

frustrace z neuspokojení základních potřeb, které nevyžadují okamžitý účinek. Dlouhodobá 

frustrace tedy vede k dlouhodobému stavu stresu, který je již patologický, protože jedincova 

fyzická a psychická spokojenost (well-being) a schopnost k jednání jsou narušeny. 

K. Balcar (1991) hovoří o vztahu frustrace a stresu při narůstání rozdílu mezi stavem, 

kterého chceme dosáhnout, a skutečně dosahovaným stavem, ve kterém se frustrace stává 

výraznou zátěží organismu a osobnosti. Tedy mnoho stresových situací je zároveň zdrojem 

frustrace. Pokud frustrace překročí pomyslný práh únosnosti, stává se stresem. Únosností 

Balcar myslí schopnost vyrovnat se se zátěžovou situací „bez narušení obvyklého způsobu 

duševní činnosti nouzovými způsoby“ (Balcar, K., 1991, str. 126). O tom, zda se frustrující 

situace stane stresovou, rozhoduje frustrační tolerance každého jedince a povaha frustrující 

situace. 

Dále můžeme spatřovat rozdíl mezi stresem a frustrací z hlediska prožívání. Pro stres je 

typický pocit úzkosti. Frustrace se spíše pojí s pocitem sklíčenosti z oddálení nebo zmaření 

vytyčeného cíle (Čáp, J., Dytrych, Z., 1968). 

Dle O. Mikšíka (2001) dochází během zátěžové situace k psychickému napětí, ve kterém 

jedinec zkouší své schopnosti efektivního jednání, projevuje psychickou odolnost vůči 

emočně náročným vlivům a snaží se v situaci obstát. V zátěži uplatňuje naučené vzorce 

chování, které vycházejí z jeho systému hodnot a motivace. 

Hladký chápe zátěž jako obecnou kategorii, která je navázána na jakékoliv činnosti a 

vztahy člověka. Oproti tomu je stres vystupňovanou zátěží, při které musí jedinec mobilizovat 

rezervní zdroje a při které se rozvine poplachová reakce. 

J. Daniel (1997) označuje stres jako vysokou úroveň psychické zátěže, tedy jako 

fyziologický stres. Nízká a střední úroveň je podle něj jen zátěží (in Výrost, J., Slaměník, I., 

2008). 

Jedinec situaci může vyhodnotit jako zátěžovou, pokud je nečitelná, aktuálně neřešitelná 

nebo nezvládnutelná, kdy má člověk představu řešení, ale nemá k tomu vhodné prostředky, či 

je ohrožující (Oudová, D., 2002).  
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Nízká schopnost čelit překážkám a stresu je jednou z možných příčin užívání návykových 

látek. Častým argumentem uživatelů alkoholu a jiných drog je, že si tak uleví od prožívané 

úzkosti či zapomenou na zklamání. Návykové látky s sebou přinášejí stimulující účinek, tím 

vyvolávají pocit excitace, a přinášejí tak uvolnění z napětí. S čímž souvisí i další účinek drog, 

který zvyšuje vlastní i sociální sílu a moc. Pod vlivem drog mohou jedinci cítit odvahu a být 

přesvědčeni, že frustrující situaci vyřeší, či mohou nabýt dojmu, že pro ně není tolik 

ohrožující a není potřeba ji aktivně řešit. Další důvod uvádí Zuckermann (Zuckerman, M., 

Spielberger, C., 1976), který hovoří o touze narkomanů po vzrušujících zážitcích, které stavy 

intoxikace rozhodně přinášejí. Ve skutečnosti jsou všechny tyto prožitky falešné. Jak říká 

Hans Selye: „Alkohol – podobně jako kouření (a jiné návykové látky) – je destruktivní. 

Žádoucím směrem působí jen dočasně, pak se sám stává problémem“ (Vašina, L., Strnadová, 

V., 2009, str. 245). Problémy se hromadí, tlak z frustrace a stresu sílí a schopnost jej zvládat 

slábne. Frustrace a nízká frustrační tolerance nejsou tedy pouze příčinami látkové závislosti, 

ale též jejími důsledky. Tento fakt můžeme spatřovat i v procesu abstinence, přičemž nízká 

schopnost vyrovnat se se stresem vede k častým relapsům či dlouhotrvajícím recidivám.  

1.3.3 Deprivace 

Velmi důležitými proměnnými pro zvládání frustrace je významnost nepříjemné situace, 

životní období, ve kterém vzniká, a frekvence výskytu. Pokud trvá dlouhou dobu (týdny, 

měsíce, roky), hovoříme o deprivaci. Oproti frustraci se jedná již o závažný psychický stav, 

který může ohrozit a negativně poznamenat psychický vývoj jedince (Vágnerová, M., 2012). 

Jestliže je nám dlouhou dobu zamezováno dosáhnout našeho cíle, kterým je základní lidská 

potřeba (bezpečí, spánek, nasycení aj.), dochází k určitým kompenzačním reakcím, neboli 

obranným mechanismům, proti strádání, nezdaru, neúspěchu, frustraci či úzkosti. Tato obrana 

proti nadměrné zátěži, především v raném dětství, má ochrannou funkci pro organismus proti 

jeho poškození. Umožňuje jedinci přežít a vyrovnat se se zátěží. Mezi nejčastější obranné 

mechanismy patří hostilita, agrese a přetváření si vnější reality tak, aby byla únosná. Problém 

nastává, když jsou tyto reakce zafixovány jako jediné možné způsoby řešení obtížných 

situací.  
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1.4 Teorie frustrace a agrese 

Problematikou frustrace se zabývalo mnoho psychologických směrů i autorů. První 

kapitolu uzavírám popisem několika základních teorií se zaměřením na agresi-frustraci a 

hlavně na teorii Saula Rosenzweiga, která je podstatná pro praktickou část práce.  

1.4.1 Instinktivistické teorie 

Pudové teorie spojuje základní myšlenka mechanicko-hydraulického konceptu pudového 

modelu, který popisuje McDouglles. Principem je zadržování energie uvnitř organismu, která 

se za určitých podmínek uvolní, dojde-li k jejímu přeplnění. Podobně Freud i Lorenz 

využívají toto schéma. Freud popisuje přibývání libida, které způsobuje zvyšování napětí a 

hromadění nepříjemných pocitů, které je nutné zmírnit. Lorenz popisuje agresivní energii jako 

„plyn neustále čerpaný do nádoby“ (K. Lorenz, 1992), který je možné ventilovat. Podle 

Lorenze je agrese jako pud živena stále proudící energií, která není pouze výsledkem reakce 

na vnější podněty. Výbuch nahromaděné energie přichází i bez vnější příčiny. Člověk 

podněty, které mu pomohou energii uvolnit, vyhledává či aktivně vytváří. Z tohoto důvodu 

Lorenz nevnímá agresi jako primární reakci na externí podněty, ale jako interní stav, který se 

snaží nashromážděnou energii uvolnit. Každá agrese je tedy projevem biologicky dané 

agresivity.  

Na rozdíl od Lorenze, který vnímá agresi jako pud nutný k přežití, Sigmund Freud 

považuje pud smrti za zničující či sebezničující. Je trvale působící silou v nás, a není tedy 

pouze reakcí na podráždění (Čermák, I., 1998). Freud agresi spojuje s frustrací. Vnímal 

frustraci jako napětí, ke kterému dochází mezi pudovými tendencemi organismu a nároky 

působení vnějšího prostředí během vývoje struktury osobnosti jedince. Agresi nejprve věnuje 

pozornost v souvislosti s psychosexuálním vývojem a sexuální energií (libidem). Pak 

pozornost obrací i k jiným než pohlavním pudům, a to k pudu života a smrti. Pud života se 

zaměřuje na sebezáchovu. Pud smrti je destruktivní. Zjednodušeně řečeno v boji mezi pudem 

smrti a pudem života, se snaží pud života odvrátit destrukci pudu smrti směrem k okolí, aby 

jedince nezahubil. Patologické projevy této ničivé energie můžeme pozorovat v podobě 

masochismu, sadismu, látkové závislosti, sebepoškozování, mentální anorexii či v krutých 

mezilidských vztazích (Poněšický, J., 2005). Frustrace je též rozhodující pro případnou fixaci 

na dané vývojové stádium. Samotný vývoj Ega je iniciován konflikty mezi Id a Superegem, 

který se snaží o psychickou rovnováhu. Toto protichůdné působení sil v lidském systému je 

zdrojem intrapersonálních konfliktů. Pokud konflikty ohrozí regulující funkci Ega, nastává 
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stav úzkosti. Lidská psychika se snaží řešit tento stav obrannými mechanismy, neboli 

zjednodušenými instinktivními aktivitami, které vedou k adaptaci a přinášejí úlevu. Ovšem 

působí na nevědomé úrovni, a i když jsou v určitý moment sebezáchovné, málokdy jsou 

v řešení situací úspěšné. A právě látková závislost může být obranným prostředkem proti 

úzkosti přinášejícím pomyslný pocit úlevy. 

1.4.2 Behavioristické teorie 

Protikladem teorií, které vnímají agresi jako biologický faktor a vrozenost, jsou 

behaviorální teorie. Dle nich je lidské chování determinováno vlivem prostředí. Agrese je 

tedy určena sociálními a kulturními faktory. Dle této teorie myslíme, cítíme a chováme se 

způsobem, kterým jsme dosáhli vytyčeného cíle či získali výhody. Tento způsob zařadíme do 

účinných strategií (Fromm, E., 1997). Teorie sociálního učení nahlíží na agresivitu jako na 

jakoukoliv jinou podobu chování, jako na naučenou formu sociálního jednání na základě 

imitace či pozorování ostatních. Takové vzorce chování se ukládají do paměti a mohou se 

projevit, pokud se jedinec dostane do podobné situace. Významným faktorem je výsledek 

pozorovaného chovní. Jsou-li důsledky chování kladné a přinášejí odměnu či dosažení cíle, je 

pozitivně posíleno, a tedy upevněno v naší paměti. Samozřejmě nevhodné způsoby reagování 

mohou být blokovány a mohou být využity jiné strategie (Lovaš, L., 2008). Podle R. Lawsona 

a M. H. Marxe (1958) frustrace vzniká a zvyšuje se, pokud jsou známé a vyzkoušené způsoby 

reagování znemožněny. Pak reakce na frustraci mohou mít dvě podoby. Intenzivní vyvíjení 

snahy překážku zdolat. Aktivizuje se tím motivační úroveň, která může mít i agresivní 

podobu. A kompenzace, tedy substituce jinou činností. 

V praxi lze vidět, že užívání drog je posíleným způsobem jednání. Uživatel je zvyklý 

řešit negativní pocity z nepříjemných či stresujících okolností užitím drogy. Přichází úleva. 

Tato strategie je velmi znatelná během léčby, při které se s klientem, především 

s dospívajícím, který nemá ve svém repertoáru mnoho vyzkoušených a efektivních způsobů 

překonávání překážek, dlouho hledá jiný a vhodnější postup, jak se s těmito zátěžovými 

situacemi vyrovnat. Čím více zažijí úspěchu při zdolávání nesnází, tím více narůstá jejich 

sebevědomí a víra v jiné možnosti jednání, které přinášejí kýžený efekt – tedy překonat 

překážku.  
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1.4.3 Hypotéza frustrace – agrese 

Pokus o sjednocení psychoanalýzy a teorie učení se pokusila yaleská skupina 

neobehavioristů s představiteli J. Dollarda, N. Millera aj. V publikaci Frustrace a agrese 

z roku 1939 přichází s hypotézou, že agrese je vždy spojena s frustrací. „Výskyt agresivního 

chování vždy předpokládá frustraci a naopak… výskyt frustrace vždy vede k nějakému 

způsobu agrese“ (1939 in Balcar, K., 1991, str. 129). Agrese je vnímána jako vrozená reakce, 

která se projevuje právě v situacích frustrace, které zamezují dosažení určitého cíle, a tím jsou 

spojeny s agresí (Čermák, I., 1999). Nemusí se jednat o otevřenou agresi namířenou přímo 

proti frustrující překážce, ale může se projevit skrytě či si může najít zástupný objekt pro své 

vybití. Dle autorů intenzita agresivní reakce narůstá silou frustrované potřeby, stupněm 

narušení frustrujícím chováním nebo počtem frustrovaných potřeb.  

I přes významný vliv této teorie nové výzkumy dokazují značnou složitost vzniku 

agrese, ale šíři také odpovědi na frustraci. Samotní autoři svou teorii upravili. Agresi později 

označili jako dominantní reakci na frustraci. Frustrace tedy může a nemusí vyvolat agresivní 

reakci, záleží na vnějších okolnostech. 

Teorie frustrace byla dále rozpracována L. Berkowitzem (1993 in Čermák, I., 1998), 

který se zaměřuje na nezávisle proměnné, které vstupují do vztahu mezi frustrací a agresí. 

Jsou jimi předchozí zkušenosti jedince a emocionální stav osobnosti. Emoce spojené se 

zkušeností jedince vyvolávají myšlenky, vzpomínky, pocity, asociace a fyziologické 

odpovědi, které vedou k určitému způsobu reagování. Pocity hněvu vyvolávají útočné reakce 

a pocity strachu tendence k útěku. Stejně je tomu u procesu závislosti, do kterého vstupují 

životní zkušenosti a emoční prožívání, které ho utváří, a to jak v setrvávání v užívání, tak v 

léčbě. 

1.4.4 Frustrační tolerance – teorie Saula Rosenzweiga 

Americký sociální psycholog S. Rosenzweig se věnoval tématu frustrace již ve 30. letech 

minulého století. Svou novou koncepci označuje za „reformulování psychoanalytického 

pojetí v souhlasu s experimentálními výsledky svými i jiných autorů“ (1938 in Hunt, J., 1944, 

str. 380). Ve své teorii se opírá o koncepty tenze, maladaptace a narušení rovnováhy. Koncept 

tenze souvisí se stavem organismu. Opačně je tomu u maladaptace, spojené s faktory 

prostředí, se kterými se nedaří organismu úspěšně vypořádat. Stres a vzájemná závislost 

maladaptace a tenze vzniká při narušení homeostázy (Rosenzweig, S., 1938b). Autor vnímá 

frustraci jako univerzální součást lidského života. Frustrace i růst jsou podle něj dvě stránky 
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téhož životního procesu. Jak jsem již zmínila výše, k frustraci dochází při znemožnění 

důležitých potřeb, bez nichž bychom nemohli být frustrováni. Frustrace jako překážka ve 

vývoji je součástí všech onemocnění, tedy i látkové závislosti. Vstupuje jako podnět kreativní 

činnosti. Autor hovoří o třech úrovních psychosomatických obran, kterými jsou buněčná, 

pohotovostní a ego-obrana. Abnormální a normální relace mezi nimi v organismu skýtá 

vodítko k přizpůsobivému i nepřizpůsobivému chování. Obecná teorie zdraví a nemoci je tedy 

nepřímo vyjádřená v kontinuu frustrace – růst – kreativita (Rosenzweig, S., 1976). Frustrace 

tedy může stát na počátku závislosti, ale zároveň může být nosným hybatelem v její léčbě 

v podobě osobnostního růstu. 

S. Rosenzweig (1976) rozlišuje dva typy frustrace. Primární frustrace se vyznačuje 

napětím a subjektivní nespokojeností způsobenou absencí výsledné situace nutné pro 

zklidnění. Je způsobena deprivací a týká se vrozených a biologických potřeb, jako je např. 

hlad. Sekundární frustrace má v popředí kromě výše uvedeného ještě prožívání překážek a 

obtíží, které se objevily na cestě k uspokojení dané potřeby. Platí především pro získané 

psychogenní potřeby (Rosenzweig, S., 1976; Svoboda, M., 1999).  

Dále vymezuje čtyři formy pociťované frustrace. První je strádání, přičemž jedinci 

chybí potřebné prostředky k uspokojení potřeby či cíle. Dále je to oddálení, při kterém se 

nejedná o úplné znemožnění uspokojení potřeby, ale jeho odložení. Zmaření je další formou 

frustrace, přičemž dochází k neúspěchu v usilování o uspokojení potřeby. Jako poslední uvádí 

vznik konfliktu během cesty k cíli, přičemž dochází ke střetu dvou protichůdných sil (Čáp, J., 

Dytrych, Z., 1966). 

S. Rosenzweig (1938) popisuje zdroj frustrace, aby poukázal na různé typy frustrujících 

situací. Nejprve hovoří o třech obecných kategoriích, do kterých zahrnuje privaci, jako 

nedostatek něčeho obecného, deprivaci, která je nedostatkem něčeho konkrétního, a nakonec 

konflikt neboli rozpor dvou protichůdných potřeb. Tyto příčiny frustrace specifikuje podle 

zdroje překážek, které dělí na endogenní a exogenní. Rozdíl mezi nimi spočívá v umístění 

překážky, zda je utvářena vnějším prostředím či pramení z vlastního nastavení jedince. 

Externí privace – obecná negativní exogenní frustrace nastává v situaci, kdy jedinec 

chce dosáhnout stavu či předmětu, který skýtá vnější svět, ale je momentálně nedosažitelný. 

Interní privace – obecná negativní endogenní frustrace je prožívána tehdy, když 

jedincův nedostatek brání dosažení vytyčeného cíle.  
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Externí deprivace – specifická exogenní frustrace je pociťována ve chvíli ztráty 

objektu, na který si jedinec utvořil silnou vazbu. 

Interní deprivace – specifická negativní endogenní deprivace vstupuje do života 

jedince, když přichází o nějaký konkrétní atribut, který se stal jeho podstatným znakem a byl 

pevně spjat s životními návyky.  

Externí konflikt – pozitivní exogenní frustrace vzniká, když je jedinec frustrován 

existencí nějaké vnější skutečnosti.  

Interní konflikt – pozitivní endogenní frustrace je jedincem vnímána, když se 

překážkou k dosažení uspokojení stává jeho vlastní přednost nebo ctnost (Rosenzweig, S., 

1938).  

Obecně lze tedy říci, že autor za kritérium frustrace považuje mechanismus blokády, což 

je způsob, kterým určitá překážka nedovolí uspokojení potřeby. Kromě vnitřního a vnějšího 

zdroje frustrace popisuje ještě aktivní a pasivní překážky. Naléhavější překážkou je aktivní, 

která ohrožuje celý organismus a útočí i na další potřeby. Jedince se v této situaci snaží bránit 

a obhajovat sebe sama. Pasivní překážka zamezuje dosažení a realizaci vytyčeného cíle.  

V Rosenzweigově konceptu je reakce na frustraci vždy určitou formou agrese. Autor 

hodnotí reakce jedince na frustraci podle čtyř kritérií. Dle míry jejich adekvátnosti, přímosti, 

hospodárnosti vůči organismu a specifičnosti (Rosenzweig, S., 1938, 1941, 1977).  

Adekvátní a neadekvátní. Za adekvátní lze považovat reakce, pokud si jedinec správně 

vykládá skutečnosti frustrující situace stejně jako většina pozorovatelů, kteří se na této situaci 

nepodílejí. Dle chování jedince můžeme za adekvátní reakci považovat takovou, která je spíše 

progresivní než retrogresivní. Reakce, které nesprávně vážou jedince na minulost či narušují 

reagování v pozdějších situacích, jsou neadekvátní. Např. sebeobviňující tendence jedince při 

neúspěchu nebo snaha z nepříjemné situace utéci může být součástí charakteru reaktivity 

mladých uživatelů drog. Toto pozadí může stát za neadekvátní reakcí v podobě užívání 

návykových látek. Progresivní chování nenarušuje seznámení se s novými situacemi, které 

přicházejí, a nechává tak subjektu volný prostor pro jeho rozvoj v souladu s jeho možnostmi a 

vyvstalými požadavky prostředí.  

Přímá a nepřímá. Některé reakce na frustrující situace jsou přímočaré, jiné mohou 

obsahovat snadno i obtížně zjistitelné substituční znaky. Utlumení přímé odpovědi může vést 

k náhradní reakci, která může být neadekvátní. Ovšem i přímé reakce mohou být neadekvátní. 

Defenzivní a perseverativní. Role ekonomičnosti pro organismus je další 

charakteristikou reakcí na frustraci. Pokud je integrita ega ohrožena, vzniká reakce 
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defenzivní, která má ochrannou funkci a autorem je označena jako ego-obranná (Ego-

defense). Tyto defenzivní reakce dále dělí na extrapunitivní, přičemž jedinec projevuje 

pocity hněvu, zaujímá hostilní postoj k okolí, které obviňuje z nastalé situace. Druhou 

obrannou reakcí je intropunitivní, která se může projevit v prožívání pocitů viny a lítosti, 

výčitek, kdy jedinec ze vzniklé situace obviňuje sebe. Poslední je impunitivní reakce, 

přičemž může subjekt pociťovat stud a zahanbení, neviní ani sebe ani okolí, spíše se snaží 

z nepříjemné situace přenést co nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, odvoláváním se na 

nevyhnutelné okolnosti. Perseverace je reakcí na frustraci, která vychází z povahy jedince a 

snaží se uspokojit potřeby i navzdory frustrujícím překážkám. Tato reakce je autorem 

označena jako zaměřená na potřeby (Need-persistence) a je cílená na uspokojení konkrétní 

potřeby. Oproti tomu defenzivní reakce má za úkol zachovat integritu osobnosti. Právě v této 

reakci se snažím hledat možné souvislosti mezi frustrací a látkovou závislostí. Přičemž se 

droga stává nástrojem, i když nepřímým či neadekvátním, k udržení celistvosti osobnosti 

adolescenta.  

Specifická a nespecifická. U nespecifických reakcí se spíše jedná o fyziologické 

odpovědi organismu, jako je únava, spánek nebo podrážděnost. Specifické reakce mají jasně 

propracovaný symbolický vztah k frustrujícím situacím.  

Na agresi z pohledu Rosenzweiga lze nahlížet jako na reakci, která není pouze negativní. 

Může být jevem pozitivním v podobě odhodlanosti k jednání. Agresi vnímá jako součást 

asertivního chování, které je nezbytné pro každodenní fungování a nemusí při něm nutně 

docházet k frustraci. Odpovědi na frustrující situace obsahují rozmanité způsoby reakcí od 

agresivního popírání své viny, které se může projevit až napadením frustrátora, přes 

sebezničující tendence, které mohou vést k sebeničení např. v podobě užívání návykových 

látek, až k trpělivému a konstruktivnímu řešení situace (Rosenzweig, S., 1977, 2004). 

Shrnutí 

Od narození se v každodenním životě setkáváme s překážkami, které nám brání 

dosáhnout uspokojení potřeb či cílů. Vnější i vnitřní frustrující bariéry narážejí na 

individuální reaktivitu jedince neboli schopnost na ně odpovídat. Jednotícím činitelem 

diplomové práce je teorie frustrace S. Rosenzweiga, který popisuje odpověď na frustrující 

situace jako určitou formu agrese. Z tohoto modelu vychází i teoretická část práce. Mnoho již 

bylo napsáno o příčinách a projevech frustrace a agrese. Někteří vnímají agresi jako vrozenou 

pudovou energii, která nutí člověka jednat, aby se adaptoval a přežil. Druhé hledisko hovoří o 
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agresi jako o naučené reakci na frustrující situace, která má adaptivní nebo maladaptivní 

podobu odpovědi. Podle Rosenzweigova pojetí se zabývám především defenzivní reakcí na 

frustraci. Jejím úkolem je ochrana ega jako celku. Směřování agrese, které je voleno pro 

řešení nepříjemné situace, může být orientováno na okolí (extragresivní reakce), na sebe sama 

(introgresivní reakce) nebo se jedinec může snažit agresi vyhnout (imagresivní reakce). Výše 

popsané způsoby reagování tvoří vodítko pro úvahy ve výzkumné části práce, kde budu 

sledovat, jakým způsobem reagují dospívající uživatelé návykových látek na běžnou frustraci. 

A ověřovat hypotézu o tom, že směřování agrese vůči sobě samému může být častější reakcí u 

mladistvých uživatelů návykových látek, než u běžné populace vrstevníků.  

První stať též poukazuje na to, že frustrace a snížená tolerance vůči ní může stát na 

počátku vývoje závislosti. Dále hraje podstatnou roli i v průběhu abstinování. V neposlední 

řadě, skutečnost, že způsoby reagování na běžnou životní zátěž mohou být ovlivněny 

užíváním návykových látek, a to jak vlivem akutní intoxikace, tak již účinkem drog vniklou 

změnou osobnosti. 

Nyní se dostáváme k druhé kapitole, která pojednává o dospívání jako o jedné 

z životních etap, která může být výrazně protnuta frustrací, se kterou se mladiství 

vyrovnávají. 
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2 Adolescence 

Druhá kapitola se zabývá obdobím dospívání. Vykresluje tělesný, psychický a sociální 

vývoj jedince. Dále se věnuje příčinám a důsledkům frustrace v tomto období. Celá stať je 

uzavřena stručným popisem rizikového chování a náčrtem tenké hranice mezi běžným a 

patologickým jednáním adolescentů. Což mi usnadní přejít ke třetí kapitole teoretické části, 

která se věnuje látkové závislosti. 

2.1 Vymezení období dospívání  

Adolescence neboli proces dospívání je považována za „důležitý most, spojnici mezi 

světy dětství a dospělostí” (Taxová, J., 1987, str. 61). Během tohoto přechodu čeká na 

dospívajícího mnoho úkolů, se kterými se musí vypořádat. Předkládám stručný přehled 

výkladů, jak se vybraní autoři staví k vývojovým etapám dospívání. 

Biologický pohled pohlíží na dospívání jako na „životní úsek ohraničený na jedné 

straně prvními známkami pohlavního zrání a více nebo mírně význačnou akcelerací růstu, na 

druhé straně dovršením plné pohlavní zralosti“ (Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006, str. 

142). 

S tělesným vývojem jde ruku v ruce i vývoj psychický. „Dospívající začíná být 

schopen používat složitější kognitivní postupy“ (Janošová, P., 2008). V ideálním případě vede 

tento proces k nezávisle a morálně myslící bytosti. 

Sociální rovina dospívání spočívá v „přijetí a osvojení nových rolí, statusů a 

očekávání od společnosti“ (Vágnerová, M., 2005, str. 321-323).  

Čačka popisuje toto období v celoživotní souvislosti jako „přechod od 

nesamostatnosti k samostatnosti, od závislosti na dospělých k nezávislosti, od neodpovědnosti 

k morální zodpovědnosti, od konzumace společenských produktů a hodnot k jejich tvorbě“ 

(Čačka, O., 2000, str. 222). 

V terminologickém členění nepanuje mezi autory úplná shoda. Někteří používají 

rozdělení na pubescenci a adolescenci. Pubescence je datována od 11. roku a trvá do 15 let. 

Někteří čeští autoři ji dále dělí na fázi prepuberty a fázi vlastní puberty (Langmeier, J., 

Krejčířová, D., 2006; Binarová I. in Čížková, J., 1999). Pubescence je obdobím tělesných 

změn končícím reprodukční schopností jedince. Adolescence je zahájena 15. rokem a končí 

20. rokem života a jeho podstata spočívá v psychosociálních úkolech. Jiní čeští autoři 

označují celé období jako adolescenci. Např. Macek v tomto duchu hovoří o třech fázích 

adolescence, a to časné, střední a pozdní (Macek, P., 2003). Ve své práci vycházím z pojetí 
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M. Vágnerové (2005), která adolescenci dělí na ranou a pozdní. V textu tedy mohu použít 

označení adolescent pro dospívajícího v jakékoliv fázi jeho vývoje. 

2.2 Tělesný vývoj 

Pro období rané adolescence je typický tělesný vývoj, v období pozdní adolescence 

psychosociální. Ale je nutné připomenout, že oba procesy jsou navzájem propojené a 

probíhají v různé intenzitě po celé období (Orvin, G., 2001). Dospívání je jedním z hlavních 

biologických mezníků v životě jedince. Tělesné změny jsou, oproti psychickým, nejen 

pociťované, ale také viditelné. Adolescenti je mohou intenzivně, někdy až obtížně, prožívat. 

R. Havighurst dokonce považuje za hlavní úkol dospívání úspěšné integrování tělesných 

změn do svého sebeobrazu (1974 in Smékal, V., Macek, P., 2002). Tato podkapitola se věnuje 

tělesným změnám a jejich prožívání. 

O jaké změny jde? Jedná se o vývoj primárních (růst penisu, dělohy) a sekundárních 

znaků (vývoj ňader, růst vousů, změna hlasu) a o změnu výšky, váhy a tělesných proporcí. 

Tělesná proměna a přijetí nové podoby jsou dospívajícím silně citově prožívány a nejsou pro 

něj jednoduchými úkoly. Mohou vyvolávat pocity ohrožení vlastní integrity, ztrátu sebejistoty 

či snahu popřít nové tvary těla. V krajním případě mohou vést k pocitům ohrožení vlastního 

„já“, které se projevuje negativním smýšlením o sobě samém (Vágnerová, M., 2005; Smékal, 

V., Macek, P., 2002). M. Válášková a S. Ježek (in Smékal, V., Macek, P., 2002, str. 147) 

hovoří o subjektivním významu prožívání tělesné změny, který je dán „především představou 

o atraktivitě (popř. neatraktivitě) svého dospělejšího zevnějšku, psychickou vyspělostí jedince 

a sociálními reakcemi, které tuto změnu doprovázejí“. Představa atraktivity je ovlivňována 

společenskou představou krásy předkládanou médii. Vnímání svého těla má vliv na celkové 

sebehodnocení a sebepojetí dospívajících. Tělesný vzhled je pro ně důležitou součástí 

identity. Srovnávají se s vrstevníky, vzory a předkládaným ideálem krásy. Zevnějšek se stává 

cílem i prostředkem. Dokonalého obrazu se dospívající snaží aktivně docílit všemožnými 

způsoby. Musí se líbit. Vzhled je prostředkem sociální akceptace a prestiže, kterou jedinec 

potřebuje pro potvrzení a ubezpečení o své hodnotě (Vágnerová, M., 2005). Výsledek 

srovnávání a sebehodnocení výrazně ovlivňuje sebevědomí dospívajícího. Neodpovídá-li 

jedinec předkládanému ideálu, může se začít podceňovat, pociťovat nejistotu nebo úzkosti 

v situacích, ve kterých má zevnějšek význam (Vágnerová, M., 2005). Především u mladých 

dívek je nenaplnění ideálu štíhlosti zdrojem frustrace. Právě droga může být nástrojem k jeho 

dosažení a může se stát vysvobozením z frustrující situace, přičemž děvče nemůže uspokojit 
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potřebu atraktivity a přitažlivosti pro druhé pohlaví. Nesčetněkrát jsem od klientek slyšela 

zoufalé povzdechy, jak krásné a hubené byly, když aktivně užívaly pervitin.  

2.3 Kognitivní vývoj  

Tato podkapitola se zaměřuje na kognitivní vývoj z hlediska přechodu ze stadia 

konkrétních operací k operacím formálním. A popisuje význam této změny. 

V období dospívání vzniká nová struktura myšlení, která uzavírá brány dětství a 

otevírá je dospělosti. Díky rozvoji vyšších myšlenkových operací a neustálému nabývání 

nových zkušeností je dospívající schopen lepší orientace v prostředí, řeší komplexnější a širší 

problémy a vnímá svět v celku. Převážně v pozdní adolescenci se jedinec odvrací od 

konkrétního k nereálnému, budoucímu, možnému. Díky této změně je schopen pracovat 

s hypotézami a abstrakcemi. A tak jsou položeny základy hypoteticko-deduktivního neboli 

formálního myšlení (Piaget, J., 1997).  

S formálními operacemi úzce souvisí abstrakce. Podle Čačky abstrakce: „spočívá ve 

vytváření nenázorných kategorií na základě podstatných vlastností jevů“ (Čačka, O., 2000, 

str. 237). A je předpokladem pro formální operace, díky kterým je člověk schopen vyvozovat 

nové souvislosti pomocí zástupných znaků (Čačka, O., 2000). 

Nový způsob myšlení je podstatným předpokladem k pochopení školní látky, 

významný pro postoj ke světu, lidem a hlavně k sobě samému. Umožňuje kritický a originální 

pohled a také nový způsob morálního hodnocení, který bere ohled na druhé. Díky hlubší 

introspekci a novým způsobům uvažování se rozvíjí metakognice, jež jedinci umožňuje lépe 

odhadovat své dovednosti a schopnosti (Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006). 

Jak dodává Vágnerová, změna charakteru přemýšlení může vzbuzovat pocity 

nejistoty, které mohou stupňovat nekompromisnost, a tím vést k ještě větší nejistotě. Proto 

raději volí jednoznačná řešení, v podobě nepřesných zevšeobecňování či prosazování určitého 

názoru, která vedou k udržení jistoty (Vágnerová, M., 2005). 

2.4 Vývoj identity a osobnosti 

Tato kapitola se zaměřuje na vývoj identity adolescenta a zahrnuje další pojmy, jako jsou 

sebepoznání, sebepojetí, sebeúcta, sebevědomí aj. Vývoj identity není lehkým procesem a 

nese s sebou mnohé frustrující až stresující situace. Nedaří-li se mladému člověku překážky 

překonávat, může mít tendenci řešit tyto situace zástupnými způsoby, např. užíváním 
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návykových látek. Nesnáze, které přináší nově utvářející se identita, mohou být příčinou 

užívání drog, zároveň mají jejich účinky vliv na vývoj celé osobnosti adolescenta.  

Období dospívání představuje v sebepojetí významný kvalitativní přelom. Základním 

vývojovým úkolem dospívajícího je dle Eriksona docílit vybudování vlastní identity. To není 

jednoduchý proces, jelikož zahrnuje několik etap a mnoho nelehkých otázek typu: Kdo jsem? 

Kam patřím? Co ze mne jednou bude? Jaké hodnoty jsou v životě podstatné? 

Toto období charakterizují bouřlivé proměny v oblasti emočního vývoje. Emoční 

prožívání a ladění adolescenta často kolísají mezi naprostým chaosem a vnitřní harmonií. 

(Vágnerová, M., 2005; Macek, P., 2003; Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006; Taxová, J., 

1987). Raná adolescence dle Příhody (1967) je obdobím emoční lability, kdy se nálady 

posouvají k negativním rozladám, je to čas krizí a zvratů. Jedinec prožívá nejistotu, častou 

úzkost a kvůli prudkým výkyvům emocí mnohdy nerozumí svým pocitům. V. Labáth (2000, 

str. 17) charakterizuje psychické prožívání mladého jedince takto: „Pozoruje a uvědomuje si 

svoje pocity, přemýšlí o svém prožívání, hodnotách, vztazích, zkušenostech a o smyslu života. 

Často se mu tyto struktury znova rozpadají, odmítá vlastní názory a vytváří si nové“. V tomto 

neutišeném chaosu, který není vždy příjemný, může mladý člověk hledat pomoc v drogách. 

Krize se snášejí lépe, protože je nemusí řešit, úzkost vystřídá pocit síly, neporozumění 

nahradí splynutí a pochopení se skupinou, která též užívá návykové látky. Drogu, jako 

berličku, může adolescent použít k ukotvení sebe sama v rozbouřeném moři. 

Samozřejmě i duchovní stránka mladého člověka se vyvíjí ruku v ruce s celým 

sebepojetím a je součástí složitého procesu dospívání, ve kterém se jedinci připravují na 

vyrovnávání se s potřebou smyslu života. Jelikož právě v této době si začínají volit a utvářet 

vlastní životní cestu. Začínají být konfrontováni s otázkami svobody a zodpovědnosti při 

utváření svého života (Balcar K. in Říčan, P., Langmeier, J., Krejčířová, 2006). Již na počátku 

této cesty se může objevit existenciální frustrace, ze které vzejde delikventní jednání mající 

podobu iracionální agresivity, krutosti a destruktivity, rozmanitých druhů trestné činnosti, 

sexuální promiskuity atd. Směr tohoto vyrovnávání může být zaměřen i k sobě samému 

v podobě úzkostí, depresivity, užívání drog, sebepoškozování až sebevražedného jednání 

(Říčan, P., Langmeier, J., Krejčířová, 2006). Není ojedinělé, že se tyto projevy často 

vyskytují v kombinacích. 

Aby dospívající mohl dosáhnout stabilního pocitu vlastní identity, musí být schopen 

uvědomit si vlastní jedinečnost. Proces sebeuvědomování je spojen se sebepoznáváním, 

tedy zjišťováním, kdo jsem a jaký jsem. Hlubší sebepoznání je pro období dospívání 
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charakteristické, zároveň nové a tím nejisté. Vnitřní chaos je důsledkem nového procesu 

„sebevyhmatávání“. K sebepoznávání přispívá výše zmiňovaná introspekce, která se v tomto 

období rozvíjí. „Jde o nový způsob sebepoznání, zaměřený na obsah svého vědomí, na vlastní 

pocity, prožitky a myšlenky“ (Vágnerová, M., 2005, str. 405).  

Procesy sebeuvědomování, sebepoznávání a nově nabyté možnosti hypotetického 

uvažování o své budoucnosti se podílejí na tvorbě vlastního sebepojetí. To se během 

dospívání mění od „obrazu, jaký vyvolává u jiných, až k výrazné snaze po nezávislém a 

jedinečném formování osobních kritérií, tvořících následně základní komponenty vlastního 

sebepojetí“ (Čačka, O., 2000, str. 263). Fialová pojem sebepojetí vymezuje konkrétněji jako 

„komplex dimenzí, které zahrnují popis vlastní osoby, schopností, vlastností, rysů a rolí 

představovaných během života“ (Fialová, L., 2001, str. 22). Sebepojetí má pro adolescenta 

významnou funkci, díky němu se z něj stává jedinečná bytost, která je schopna vlastního 

sebeřízení, sebevýchovy a seberealizace. 

Součástí sebepojetí je sebeúcta. Fialová sebeúctu definuje jako „hodnocení vlastní 

osoby prostřednictvím kritérií, která jsou důležitá pro úspěch. Toto hodnocení je individuální 

a má emocionální a behaviorální souvislost“ (Fialová, L., 2001, str. 23). Poukazuje na to, že 

sebeúctě předchází sebehodnocení. Ovšem oba tyto procesy se vzájemně ovlivňují. Sebeúcta 

na počátku dospívání klesá v důsledku nejistoty z opouštění dětství a vkročení do dospělosti. 

Nastupuje velké období změn. Získávání nových schopností, zkušeností a kompetencí a jejich 

potvrzení v životních situacích ji opět pomalu pozvedá vzhůru. M. Vágnerová (2006) uvádí 

dvě základní složky sebeúcty, což jsou aktuální pocity a bazální sebeúcta. Bazální důvěra 

tvoří základnu důvěry – nedůvěry ve svět a sama sebe. Je formována již v útlém dětství a 

představuje zkušenost, kterou dospívající nabyl v průběhu dosavadního života. Když jsem 

hovořila o kolísavém a rostoucím průběhu úcty, měla jsem na mysli právě aktuální sebeúctu. 

Ta je ovlivněna základním pocitem důvěry, očekáváním, pochybnostmi a přesvědčením, 

reakcemi a hodnocením ostatních atd. Nejistota a zranitelnost sebeúcty se projevuje 

vztahovačností a přecitlivělostí k reakcím ostatních vůči vlastní osobě. Citlivost je především 

k negativnímu hodnocení (skutečnému či pouze vnímanému), které může způsobit rozkolísání 

a zmatek ve svém sebehodnocení, které se týká převážně vzhledu, přitažlivosti, dovedností a 

schopností, úspěchu a neúspěchu atd. (Vágnerová, M., 2005). A právě v období změn, kdy je 

jedincova sebeúcta nestabilní a mladý člověk je velmi citlivý, nastává rizikové období, kdy 

může sáhnout po drogách. Za nebezpečnou pokládám situaci, při které se dospívající dívá sám 

na sebe přes pokřivené zrcadlo. Vidí se jako nehodnotného, neschopného, hloupého, 
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neatraktivního aj. Skrze takový obraz se těžko vyrovnává s frustrujícími situacemi. Ovšem po 

užití psychoaktivní látky problémy odcházejí, pohled sám na sebe je najednou pozitivnější, 

než přijdou výčitky, vhled do souvislostí celého světa dává jasný smysl, přichází odvaha 

všemu čelit. Toto řešení je jen iluzí, protože nemůže dojít k nárůstu křivky pomyslné 

paraboly. Užíváním drog mladý člověk nezískává nové zkušenosti, kompetence a dovednosti, 

které by mu upevnily jeho sebepojetí. Ba naopak, problémy se začínají hromadit, kritika 

z okolí je častější, neúspěchů a nezdarů je čím dál tím více. Nejprve má dospívající pocit, že 

je zkušenější a vyspělejší, ale opak je pravdou. Setrvává v nejnižší části svého sebehodnocení, 

začíná se označovat jako „feťák“. 

Aby jedinec dosáhl úspěšně individuace, musí dle Langmeiera (Langmeier, J., 

Krejčířová, D., 2006) dospět k psychické diferenciaci a psychické nezávislosti. Ve fázi 

diferenciace jsou názory druhých lidí, hlavně rodiny a vrstevníků, pro dospívajícího 

nepostradatelné. Hodnocení jiných lidí, především vrstevníků, je prostředkem sebepoznání 

umožňujícím dospívajícímu získat informace o svých vlastnostech a kompetencích. 

Porovnávání pomáhá adolescentovi k odpoutání se od rodičů a nalezení nových 

identifikačních vzorců mimo rodinu. Právě fáze diferenciace, ve které je hodnocení 

adolescenta závislé na mínění ostatních, může být velmi frustrující. Obzvláště pokud nemá 

mladý člověk podporu v rodině a zoufale ji hledá jinde. Nalezne-li identifikační vzory ve 

skupině uživatelů drog, jeho sebeobraz a sebehodnocení dostane naprosto jinou podobu. Jeho 

autoregulace v podobě srovnávání se s vlastními požadavky a představami o sobě je 

vychýlena a nemůže dojít k pocitu vlastní autonomie, neboli k psychické nezávislosti.  

Před dospívajícím stojí důležitý úkol, odpoutání se od rodičů. Odpoutat se od rodičů často 

znamená vůči nim se vymezit a revoltovat proti doposud plněným pravidlům nebo proti 

všemu, co od rodičů pochází. Adolescent chápe potřebu určitých pravidel, ale formuluje si 

vlastní postoj, aby dosáhl pocitu nezávislosti. Hledá hodnoty a normy, které bude uznávat ze 

svého vlastního přesvědčení. Tím si vytváří vlastní názor, který je podstatný k formování 

osobní individuality (Vágnerová, M., 2005). Nabývající samostatnost vede k experimentování 

s vlastní emancipací, což může skýtat nebezpečí právě v užívání návykových látek a 

identifikaci s rizikovou skupinou uživatelů. Nově získané zkušenosti mohou vést k pocitu 

všemohoucnosti, nedotknutelnosti a neomezenému množství možností. Tím se může 

dospívající začít chovat riskantně a přehlížet škodlivost svého počínání. 

Jedinec dosáhne fáze psychické nezávislosti, jestliže je schopen jednat sám za sebe, 

jako nezávislá osoba bez pocitu úzkosti nebo viny, a přebírá zodpovědnost. Vytvoření vlastní 
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identity přináší určitý stabilní řád a smysl existence. K tomu není možné dospět, pokud si 

mladý člověk období svého psychického zrání zastaví užíváním drog. Nemůže jednat sám za 

sebe, koná ve vleku drogy či party, uchýlí se k mnoha činům, které si později vyčítá, 

problémy odkládá nebo je neřeší efektivně, z čehož vyplývá další pocit úzkosti, viny a 

nezdaru. Vztahy jsou konfliktnější a nestabilnější. Smysl budoucího bytí je nejasný a přichází 

pocity zmaru. Následuje osvědčená strategie, znovu užít drogu, „už je to stejně jedno“. Tento 

začarovaný kruh má vliv na sebevědomí, které je významným prvkem sebepojetí. 

V dospívání je jedinec nestabilní sám o sobě, a právě zde může vznikat mnoho problémů. 

Často je nízké sebevědomí, které se projevuje sebepodceňováním či negativním smýšlením o 

sobě samém, jedním z důvodů škodlivého užívání drog. Nízké sebehodnocení brání vývoji 

kompetencí, volbě cílů, způsobuje strach z nového, který může přejít do pasivní formy 

maladaptace. Jedinec se s takovým sebepojetím nenaučí fungovat v zátěžových podmínkách. 

Stresové situace u něj dopředu vyvolávají silné obavy ze selhání, které nakonec mohou 

negativně ovlivnit výsledek činnosti (Čačka, O., 2000). Zprvu může být droga prostředkem ke 

zvýšení sebevědomí, ovšem postupem času mladistvý roztočí zmiňovaný kruh neúspěchů a 

pocitů viny, který jeho pocit sebedůvěry dále snižuje. Nemůže tak dosáhnout přiměřeně 

pozitivní sebejistoty, přičemž zná své povinnosti a je schopen objektivního náhledu sám na 

sebe. Nemůže poznat své možnosti, které by mu umožnily reálnou orientaci ve světě, 

objektivní pohled na sebe a druhé a pomáhaly mu k lepším výsledkům v jeho činnosti.  

2.5 Sociální vývoj a socializace 

Období dospívání je typické svým uvolněním od primární rodiny a zároveň 

navazováním důležitých vztahů s vrstevníky obojího pohlaví. Jak dodává P. Macek (2003), 

jde o etapu, ve které překonává jedinec závislost na druhých lidech a dostává se až k 

nezávislosti na ostatních. Dospívající má za úkol integrovat podstatné společenské role do své 

osobnosti, a stát se tak společensky hodnotnou bytostí. Proto, aby si rozšířil a osvojil 

kompetence k přijetí nových rolí a statutu dospělého člověka, využívá sociální dovednosti 

osvojené v dětství a nově nabyté kognitivní a emocionální kapacity (Macek, P., 2003). Jak 

předpokládají R. Havlík aj. Koťa (2002), osobnost a chování jedince jsou utvářeny vzájemnou 

interakcí vnitřních dispozic a vnějších faktorů. Vzájemné působení kulturního a sociálního 

prostředí s osobností jedince se projevuje, formuje a rozvíjí v reálném chování. Dospívající se 

tak učí žít s ostatními, porozumět požadavkům okolí a reagovat na ně.  
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2.5.1 Činitelé socializace 

Hlavními činiteli socializace jedince jsou podle J. Janouška et al. (1988) primární 

skupiny, mající na jedince dlouhotrvající vliv, jelikož je v nich trvale a pevně začleněn. 

Nejvýznamnějšími činiteli jsou rodina, skupina vrstevníků, škola a kultura. Často jsou 

zmiňované hromadné sdělovací prostředky, kterými je v moderní době kultura 

zprostředkována.  

Rodina 

Vývoj osobnosti mladého člověka se utváří v rámci jeho primární rodiny. Rodinné 

prostředí formuje komunikaci dítěte, jeho vztahy k druhým lidem, zprostředkovává představy 

a postoje ke světu, upevňuje hodnoty, ukazuje vhodné i nevhodné způsoby chování a celkově 

ovlivňuje sebepojetí mladého jedince. 

Proces emancipace dospívajícího začíná již v rané adolescenci, probíhá v celém 

období dospívání a vrcholí v pozdní adolescenci. Odpoutání se od rodičů je podmínkou pro 

nalezení vlastní cesty a způsobu života. Tento úkol je tedy jedním z podmínek vlastní 

individuace. Pokud by neproběhl, mohl by výrazně negativně ovlivnit budoucí život jedince, 

např. jak píše Langmeier v „pasivním odmítnutím nových vztahů, uzavíráním se do nitra 

vlastního světa, do fantazií, do libování si v ublíženosti, odmítáním vrstevníků“ atd. 

(Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006, str. 153). 

Samotný proces separace adolescenta ze závislosti na rodině se může projevovat dosti 

ambivalentně. Na jedné straně dospívající touží po svobodě a nespoutanosti pravidly, na 

straně druhé může vnímat potřebu řádu a jasného ohraničení, které mu pomůže orientovat se 

ve světě, než si zajistí vlastní vnitřní harmonii. 

K osamostatnění se od rodiny a k dočasné fixaci na vrstevníky napomáhá silná touha 

po novém, se kterou se adolescent v tomto životním období potýká. K dosažení separace ze 

závislosti na rodině jedinec využívá mnoha způsobů a prostředků, kterými se brání úzkosti 

vyvolávané ztrátou jistot a vstupu do nového a neznámého. Nejčastěji dochází k vnímání 

rozdílů mezi jedincem a rodiči, nadměrné kritice rodičů, studu za projevy jejich lásky, 

odmítání názorů, hodnot a celého životního stylu rodičů atd. Jedná se tedy o rodinné konflikty 

v oblasti norem, pravidel, zákazů a příkazů, které mladí vnímají jako omezení, beze smyslu, 

zastaralé apod. Toto kritické vymezení vůči pečujícím osobám nemusí být pouze negací toho, 

co rodiče představují, ale jedná se spíše o hledání své vlastní cesty (Vágnerová, M., 2005; 

Taxová, J., 1987). Proces emancipace od rodiny může probíhat klidně i bouřlivě. Adolescenti 
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rodinu většinou stále považují za svou silnou a bezpečnou základnu a rodiče by si naproti 

tomu měli uvědomit „přirozenost dočasné opozice svých potomků a přijímat jejich bouření a 

rebelování jako přechodnou nutnost“ (Macek, P., 2003, str. 53).  

Rodina je nejvýznamnějším socializačním činitelem dítěte, a právě proto zde může 

docházet k mnoha problémům. Primární je vztah matky a dítěte, tedy attachmentová vazba. 

Na základě vztahování se v této dyádě jedinec pociťuje důvěru či nedůvěru v sebe sama, 

ostatní lidi a celý svět. Narušení této vazby může ohrozit základy pro další socializační proces 

(Langmeier, J., Krejčírová, D., 2006).  

Špatné zacházení s dítětem nebo nedostatek péče má vliv na jeho míru empatie, 

projevované agrese, na osvojený hodnotový žebříček, a tím může negativně ovlivnit 

sebekontrolu nad vlastním chováním a posléze mezilidské interakce v dospívání i v 

dospělosti. Velmi nebezpečná je identifikace s agresorem. Identifikace s trestajícím rodičem 

vede k přijetí pokřivených hodnot a norem, které znehodnotí celkové sebepojetí dítěte. R. 

Jedlička a J. Koťa (1998) upozorňují i na úskalí nadměrně vyvinutého superega, přičemž má 

jedinec příliš vysoké požadavky jak na sebe, tak na okolí, jež nelze naplnit. To může plodit 

napětí, nespokojenost, frustraci až agresivitu, které se odrážejí v nežádoucím jednání. S tímto 

souvisí i negativní vliv na dospívajícího, pokud je vychováván rodičem/rodiči s asociální 

poruchou chování či se závislostí na návykových látkách. Kromě toho, že takoví rodiče 

nejsou schopni adekvátně reagovat na potřeby dítěte, nastává další nebezpečí právě v procesu 

identifikace. Na tuto souvislost poukazuje teorie sociálního učení. Právě percepce formovaná 

pozorováním a modelováním může mít vliv na přizpůsobení chování mladých lidí (Dogan; S., 

Conger; R., Kim; K., Masyn, K., 2007). J. Woititzová (1998) popisuje symptomy dětí, jejichž 

rodiče jsou závislí na alkoholu. Řadí mezi ně nejistotu, co je normální; sklon ke lhaní, který 

souvisí s přehnanou sebekritičností, aby sebe ochránili před hodnocením druhých a navenek 

vystupovali podle svého konceptu, zastírají některé situace „lží“; chtějí, aby je ostatní 

hodnotili dobře; nadměrnou nebo nedostatečnou odpovědnost; problémy v důvěrných 

vztazích; nepřiměřené reakce na neovlivnitelné okolnosti; přílišnou potřebu chvály; pocity 

odlišnosti; loajalitu tam, kde není adekvátní a impulzivnost. 

V. Smékal (2002), uvádí klasifikaci útočných a obranných dynamismů, které mohou 

zaujímat děti z rodin alkoholiků. Útočnými dynamismy jsou především nepřímé útoky 

v následujících podobách: negativismus, nekooperativita; pasivní resistence; rebelování proti 

autoritě; delikvence. Z obranných dynamismů jsou to následující únikové dynamismy: patická 
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spavost; závislost na návykových látkách; toulky, útěky z domova; záškoláctví; tvoření 

symptomů k vyhnutí se odpovědnosti; denní snění; lhostejnost až apatie. 

B. Kraus (1998) shrnuje nebezpečí tkvící v narušené nebo nedostatečné socializaci v 

rodině tak, že určitá životní situace může být příčinou opakování modelově podobných situací 

pro obdobnou reakci v nich. Tím vznikají zvyky až určité rysy a typy chování. Není tedy 

divu, že jednou z podstatných příčin závislostí u dospívajících jsou právě závislí rodiče. Kteří 

nejenže stojí na počátku rozvoje závislosti, ale též komplikují její léčbu. 

Vrstevnická skupina a škola 

Začlenění do vrstevnických vztahů a jejich následný rozvoj je další významnou 

sociální úlohou dospívajícího. Důležitost vrstevníků souvisí s emancipací od rodiny. Zatímco 

se adolescent separuje od rodičů, nabývají v tomto období na významu vztahy ve vrstevnické 

skupině. 

Dle M. Vágnerové (2005) a J. Taxové (1987) vrstevnické vztahy poskytují možnost 

uspokojení některých základních potřeb. Jedná se například o potřebu stimulace, která může 

být naplňována společnými aktivitami a sdílením prožitků vrstevníků, nebo o potřebu 

orientace a smysluplného učení, kterou adolescent uspokojuje tím, že je v kontaktu 

s vrstevníky vystaven řešení různých situací, a může tak testovat celou plejádu sociálních 

strategií. Tato potřeba souvisí i s vývojem identity. Dospívající může při kontaktu 

s vrstevníky získávat uznání a začlenění, může si nacvičovat a upevňovat různé sociální role. 

Vrstevnická skupina má rovněž referenční význam, poskytuje náhled na sebe sama, který je 

adolescent schopen lépe přijmout od vrstevníků než od dospělých. M. Vágnerová (2005) dále 

upozorňuje na význam potřeby citové jistoty a bezpečí, které dospívajícímu rovněž sytí 

vrstevnické vztahy, které se v průběhu adolescence mění. Před nástupem období mladé 

dospělosti se od nich jedinec již odpoutává a je schopen se vůči nim vymezit či vyjádřit 

nesouhlas. Tedy dozrává a ve větší míře spoléhá sám na sebe. 

Škola výrazně souvisí s vrstevnickou skupinou, ale zároveň se vztahem adolescenta 

k dospělému. Odráží se zde již naučené chování z rodin i snaha odpoutat se od závislosti na 

autoritě a zároveň potřeba mladého člověka být přijat vrstevnickou školní skupinou. V této 

skupině tráví mnoho času, která tak má možnost na něj dlouhodobě socializačně působit, a to 

jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Jak podotýká V. Smékal (2002), školní instituce má 

již od počátku významný vliv na formování určitých osobních charakteristik, jako je vůle, 
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výkonová orientace, kooperativnost či zájem o poznání, což výrazně ovlivňuje další budoucí 

uplatnění mladého člověka ve společnosti.  

Samozřejmě i v této oblasti socializace mohou nastat problémy, a to pokud je 

dospívající vrstevnickou skupinou odmítnut. Nemá pak možnost plně rozvinout své sociální 

dovednosti a kompetence v mezilidských vztazích. Snižuje se jejich sociální citlivost, objevují 

se negativní projevy v chování, zvyšuje se emocionální reaktivita, s čímž může souviset 

agresivita. Problémy, které přináší školní instituce, mohou být vyvolány školním 

neúspěchem. Jedinec může mít tendenci neúspěch kompenzovat nevhodným chováním, apatií 

či únikem z tohoto prostředí. V těchto případech není ojedinělé, že se adolescent zařazuje do 

jiné skupiny vrstevníků než školní (Vágnerová, M., 2006). Takovou skupinou může být parta 

uživatelů návykových látek. Jedinec si může kompenzovat pocit vyloučení, např. ze školní 

skupiny. Získává ocenění a přijetí. Často jsou tyto skupiny tvořeny staršími jedinci, kteří 

jednají riskantně, porušují společenská pravidla či jsou kontroverzní. Stane-li se dospívající 

členem takové skupiny, může získat pocit výjimečnosti. 

Společnost 

Jak jsem již zmínila, dospívání trvá jedno desetiletí. Ovšem v mnoha zemích „třetího 

světa“ není dospívání považováno za samostatnou a oddělenou etapu života, na kterou by 

společnost měla brát zvláštní zřetel. M. Meadová (1923) uvádí, že dospívání v Samoi 

většinou nepředstavuje období krize nebo stresu. Je vnímáno spíše jako přirozený rozvoj 

zájmů a aktivit. Ani dospívající s tímto obdobím nemají větší problém. Po iniciačním rituálu 

jsou dospívající přijati do společnosti dospělých jako rovnoprávní členové. Tímto pohledem 

do jiného koutu světa chci poukázat na to, že v našich podmínkách nemají dorůstající tak 

jednoznačné společenské postavení. „Hranice biologického zrání se stále snižuje a horní 

hranice stále zvyšuje, jelikož naše společnost vyžaduje stále náročnější přípravu na 

dospělost“ (Čačka, O., 2000, str. 223). Prodlužující období dospělosti poskytuje prostor, ve 

kterém se adolescent odlišuje od dětí i dospělých. Vytváří si specifické znaky a subkulturu 

s odlišným jazykem, módou či hudbou. I při úpravě právních norem je počítáno s odlišností 

mladistvých od dospělých, a tak pro osoby ve věku mezi 15. a 18. rokem existuje jiná výměra 

trestů (Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006). Z těchto odlišných pohledů na dospívání lze 

uvažovat o vlivu kultury na subjektivní prožívání adolescenta i obecný společenský přístup 

k dospívání a dospívajícím. S čímž souvisí i rozdílné působení společnosti jako socializačního 

činitele v různých kulturách.  
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Janoušek et al. (1988) hovoří o negativním vlivu hromadných sdělovacích prostředků 

z hlediska pozorování a nápodoby agresivního chování. V současné době má v socializaci 

významnou roli internet a rozmanité sociální sítě. Zde ovšem existuje mnoho rizik, která by 

vydala na samostatnou práci, proto toto téma uvádím pouze pro doplnění celé problematiky. 

2.6 Rizikové chování 

Dospívání bývá spojeno s extrémností, výkyvy nálad, radikálními názory či postoji, 

extravagancí, riskantním chováním atd. Nestabilita dospívání se projevuje především v 

jednání, které lze někdy označit jako patologické. Rizikové chování je součástí běžného 

života adolescenta. Pokud se tyto nebo podobné problémy vyskytují, nemusí se ještě jednat o 

patologii ve smyslu poruch chování. Ovšem v tomto jednání spatřuji možnost přestupní lávky 

mezi normou a patologií. Proto je nutné brát sklon k riskování jako součást normálního 

chování adolescenta, ale neměl by být opomenut či podceněn. Toto jednání se málokdy 

vyskytuje samostatně, spíše se můžeme setkat s kombinacemi několika riskantních projevů, 

např. užívání legální látky nikotinu a zároveň nelegálních látek (marihuana, pervitin aj.). Tím 

se zvyšuje riziko následných problémů, do kterých se může dospívající dostat.  

Typický pocit vlastní privilegovanosti a touha po vzrušení, experimentování s něčím 

novým nebo neobvyklým jsou hybnou silou rizikového chování. Období dospívání je plné 

nových zkušeností, zážitků, objevování svých možností a hranic, proto je zde zvýšená potřeba 

riskovat. S riskováním patrně souvisí méně zkušeností, a tím menší obzor představ o možných 

důsledcích jednání. Adolescenti preferují „intenzivní prožitky, absolutní řešení a neodkladnou 

potřebu uspokojení“ (Vágnerová, M., 2005, str. 415-6 ). 

Macek uvádí jednoduché rozdělení problémového chování na „poškozovaní vlastního 

zdraví jak psychického, tak fyzického, a na chování, které ohrožuje společnost“ (Macek, P., 

2003, str. 77). Typickými příklady, kdy adolescent „ničí“ sám sebe, je zneužívání drog, 

poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování, sebepoškozování či sebevražedné 

tendence atd. Pokud jedinec ohrožuje nebo omezuje ostatní, jedná se o vandalismus, šikanu, 

lehkou delikvenci atd. Novými fenomény moderní západní společnosti jsou rizikové sporty a 

rizikové chování při řízení vozidla (Macek, P., 2003). 

Problémové chování může mít typické projevy v závislosti na věku. Pro věk mezi 11 a 

14 lety jsou typické návaly zlosti, přecitlivělost, žárlivost, školní selhávání, nadměrná 

uzavřenost a náladovost. U patnáctiletých až devatenáctiletých jedinců se vyskytuje školní 

selhávání, záškoláctví, podvádění při zkoušení, deprese, opíjení se, kouření, zneužívání drog, 
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předčasná sexuální aktivita, krádeže v obchodech či jiné přestupky proti zákonu (Langmeier, 

J., Krejčířová, D., 2006). Je také nutné upozornit na fakt, že extrapunitivní reakce na 

frustrující situace jsou pro období dospívání typické a nepoukazují na odklon od normy. 

Otázkou zůstává míra a způsob těchto projevů.  

Vyskytují-li se disociální činy ojediněle, nepotvrzují diagnózu poruchy chování, která 

je definována podle MKN-10 opakujícím se trvalým obrazem disociálního, agresivního a 

vzdorovitého chování, které má závažnější charakter než běžná vzpurnost v dospívání. 

Chování by se muselo projevovat minimálně v rozmezí šesti měsíců a déle (MKN-10, 2006). 

M. Vágnerová (1997), stejně jako jiní autoři (Delligatti, N., Akin-Little, A., Little, S., 2003), 

dělí projevy poruch chování na agresivní a neagresivní. Mezi agresivní projevy řadí 

především násilné chování vůči druhým a věcem (vandalismus), krádeže a šikanu. Pokud 

dochází k porušování sociálních pravidel, ale nejsou spojeny s agresivním chováním, 

hovoříme o neagresivních projevech. Do těchto projevů lze zahrnout záškoláctví, toulky, 

útěky z domova a lhaní. C. Lawrance et al. (2011) poukazuje na souvislost poruch chování s 

užíváním návykových látek. Např. toulání se, záškoláctví, skrývání se na útěku z domova 

mohou zvyšovat riziko setkání s drogami a jejich zneužíváním. V takových případech se 

jedná o kombinaci poruchy chování s jiným problémovým chováním (závislost). 

Shrnutí 

Pro období dospívání je typické prožívání a vyrovnávání se s nejrůznějšími změnami. 

Některé z nich jsou příjemné a netrpělivě očekávané, ale mnohé z nich mohou být zatěžující, 

bolestné a nepříjemné. Probíhají ve všech oblastech života mladého člověka, uvnitř i vně jeho 

těla, ve způsobu myšlení, v prožívání i sociálních vztazích.  

Mladiství se na jedné straně cítí ustrašeně, nevyrovnaně, smutně a na druhé straně 

nesmrtelně, jsou zaujati novostí, vzrušením, mají pocit, že jim patří svět. Toto ambivalentní 

nastavení a prožívání emocí jim rozhodně neulehčuje, aby se snadno vyrovnali s frustrujícími 

nástrahami světa dospělých. Již ušli poměrně dlouhou cestu, na které mohli sbírat zkušenosti, 

dovednosti a schopnosti pro boj s životními překážkami. Možná mají po boku i věrné 

pomocníky, kteří jim pomohou, když se na cestě k dospělosti ztratí či upadnou. Ovšem mnozí 

z nich se museli probojovávat světem již od útlého dětství, nemají kolem sebe záchrannou síť, 

nebo jejich strategie k přežití nejsou dostatečně funkční, nedrží v ruce ty správné karty, nebo 
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se s nimi ještě nenaučili hrát. Tyto rozdíly jsou příčinou různorodosti odpovědí na běžné 

životní zátěže a vyrovnávání se s nimi.  

V kapitole jsem se věnovala vývojovým úkolům dospívání, které mohou být 

frustrující, a mohou se tak stát příčinou látkové závislosti a zároveň i důvodem, proč v ní dále 

setrvávat. Rizikové chování, které je přirozenou součástí dospívání, může lehce sklouznout do 

patologických projevů, jako je právě zneužívání návykových látek. Sejde-li se mnoho 

zatěžujících úkolů, sklony k riskantnímu jednání, nejistota, emoční labilita, impulzivita a 

vztahové problémy s neefektivními strategiemi vyrovnávání se s překážkami, mohou někteří 

dospívající sáhnout po droze jako štítu k jejich ochraně. Zdali se liší reakce na každodenní 

zátěž u adolescentů užívajících drogy oproti běžné populaci vrstevníků, a zdali by se tím dala 

vyvozovat odlišnost reaktivity, která by mohla být příčinou či důsledkem užívání návykových 

látek, předloží praktická část práce. Nyní se dostáváme k poslední kapitole teoretické části, 

která se zabývá užíváním návykových látek dospívajícími. 
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3 Závislost 

Poslední kapitola se zabývá závislostí, primárně látkovou. Nejprve je definována závislost 

a stručně projevy a vývoj z pohledu dospívání. Dále je obšírněji popsán její vznik z 

biologického, psychologického, sociálního a spirituálního pohledu. Stať končí poukázáním na 

specifické rozdíly v užívání návykových látek u dospívajících ve srovnání s dospělými. 

Nepopisuji jednotlivé psychoaktivní látky a jejich účinky na organismus, protože ve 

výzkumné části nepracuji s druhem drogy jako proměnnou.  

Závislosti můžeme rozdělovat podle jejich předmětu (např. psychoaktivní látka) nebo dle 

motivů. Obecné motivy můžeme spatřovat ve čtyřech univerzáliích závislosti - intenzitě, 

dokonalosti, potřebě vědět a zaměření se spíše na to, co nefunguje, než na to, co funguje 

(Arrien, A. 2000). 

Výstižně závislost chápe Viktor E. von Gebsattel (1948) tvrdící, že jakýkoliv lidský zájem 

může vyústit do závislosti. 

Langmeier uvádí přednosti závislosti. Závislost rychle a snadno přináší úlevu oproti 

vyrovnávání se s nejistou realitou. A tato úleva přichází hned a zaručeně, zatímco řešení 

problému nemusí být pozitivní, snadné ani rychlé (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J., 2000). 

K doplnění této problematiky ještě obecně charakterizuji závislostní chování. 

Působnost návykového chování se  dnes se rozšířila do rozmanitých oblastí lidského života a 

stává se součástí životního stylu moderního člověka. Oblastmi, do kterých zasahuje, jsou 

např. sexuální chování, patologické hráčství, sledování televize a internetu, hraní 

počítačových her, práce, potrava a s ní často spojená redukce váhy aj. Závislostní chování 

definují G. Marlatt et al., jako „opakující se vzorec chování, který zvyšuje riziko vzniku 

nemoci a/nebo osobních či společenských problémů“ (1998 in Vacek, J., 2011). Jedinec může 

toto jednání prožívat jako ztrátu kontroly. Vznik a účinek behaviorální závislosti je podobný 

jako u látkové závislosti. Jedná se o patologické chování, které ohrožuje tělesné, duševní i 

sociální zdraví, a toto jednání může mít osudné následky pro další život. 

3.1 Pojetí látkové závislosti 

Podle Světové zdravotnické organizace lze látkovou závislost definovat jako 

„psychický někdy i fyzický stav charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, které 

vždy zahrnují nutkání užívat drogu opakovaně pro její psychické účinky a dále také proto, aby 

se zabránilo vzniku nepříjemných stavů vznikajících při nepřítomnosti drogy v organismu“  
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Syndrom závislosti je MKN-10 definován jako „skupina fyziologických, 

behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u 

daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil nejvíce. 

Centrální je touha brát psychoaktivní látky. Jedinec si uvědomuje, že má puzení užít drogy, 

což se běžně projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat užívání. Návrat k užívání látky 

po období abstinence často vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je 

tomu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje“ (MKN-10, str. 75). Užívání návykových 

látek vede k příznakům, které jsou v MKN-10 označena jako Duševní poruchy a poruchy 

chování způsobené psychoaktivními látkami.  Jsou řazena do oddílu F10 až F19. Látková 

závislost je tedy vnímána jako chronické onemocnění, které lze diagnostikovat, je nutné ho 

léčit a je možné mu předcházet. 

Drogy doprovází lidské životy snad od počátku jejich existence a využívaly se ke změnám 

vědomí, stimulaci, uvolnění, nabuzení a utlumení i pro halucinogenní účinky. Návykovou 

látkou je myšlena jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu 

mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí a je spojena s rizikem vzniku závislosti 

(Nešpor, K., Csémy, L., 1992). „Užití těchto látek v dávce, která vyvolá změny psychických a 

tělesných funkcí, se označuje jako intoxikace. Projevy intoxikace se liší v závislosti na druhu 

látky, velikosti dávky, váhy jedince, individuální tolerance a predispozice, emocionálního 

naladění a vlivu okolí“ (Fleischmann, O., 1998, str. 5). 

Psychoaktivní látky působí v organismu psychostimulujícím účinkem, tedy vyvolávají 

stavy euforie, zrychlují psychomotoriku. Mohou mít i psychoinhibující účinky a potlačovat 

úzkost a depresi, snižovat psychomotoriku a působit dezintegračně (vyvolávají iluze a 

halucinace). 

3.2 Základní projevy závislosti 

Tuto část textu věnuji popisu jednotlivých projevů závislosti, které vycházejí z 

diagnostických kritérií MKN-10 v kontextu s dospívajícími uživateli. Než začnu popisovat 

znaky závislosti, je nutné zmínit, že jednotlivé psychoaktivní látky mohou vyvolat různé typy 

závislostí. Somatická (tělesná) závislost je popisována jako stav adaptace organismu na 

určitou drogu se zvyšující se tolerancí a po vysazení látky se projevuje odvykacím stavem. 

Psychická závislost se vyznačuje silným bažením a potřebou látku opakovaně užívat, aby 

vyvolávala příjemné prožitky a odstranila ty nepříjemné (Vágnerová, M., 2012).  
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MKN-10 předkládá diagnostická vodítka pro definitivní diagnózu závislosti. Měla by 

být stanovena, pokud během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů 

(MKN-10, str. 75). 

3.2.1 Bažení 

 Všichni, kteří pracují s klienty, kteří jsou zároveň uživateli návykových látek, vědí, že 

bažení je jedním z největších problémů v léčbě. A to především z důvodu, že se do určité 

míry podobá emocím. Je doprovázen tělesnými změnami a má silný motivační náboj. Craving 

lze dělit na psychický a fyzický. Úskalím psychického bažení oproti fyzickému je, že se 

dostavuje i po delší době abstinence. Může se objevit při kontaktu s nebezpečnou či známou 

situací. Projevuje se např. oslabením paměti, prodloužením reakčního času, snížením 

kognitivních funkcí (správně se rozhodnout, snížení sebeovládání, denní snění aj.). Jak 

dodává K. Nešpor (2011), řada změn je totožná s příznaky stresu.  

3.2.2 Zhoršené sebeovládání  

Výše zmiňované bažení může snižovat schopnost sebeovládání, má tedy s tímto 

bodem velmi úzký vztah. Ovšem nelze hovořit o kauzalitě. Jak uvádí K. Nešpor (2011), pocit 

silného bažení nemusí mít za následek snížení sebeovládání. Na druhé straně špatné 

sebeovládání se může projevit i bez předchozího silného cravingu. Podstatou těchto situací je 

malé nebo špatné uvědomování si sebe samého a svých emocí. Slabé sebeuvědomění může 

být následkem neschopnosti nebo nemožnosti vnímat své tělo, psychiku a emoce. Jinou 

příčinou může být únava, frustrace či užívání jiné látky, než na které je klient závislý. Velmi 

často slýchám od svých klientů, že pervitin užít nechtěli, ale jakmile se opili, opět do toho 

spadli. Velmi často k bažení a špatnému sebeovládání dochází v rizikových situacích, které 

měl jedinec spojené s drogou, či ve stresových situacích, které měl naučené řešit užíváním 

drog.  

3.2.3 Somatický odvykací stav 

Neboli abstinenční syndrom se manifestuje skupinou různě závažných somatických a 

psychických příznaků následujících po částečném či úplném vysazení návykové látky užívané 

předtím opakovaně nebo ve vysokých dávkách. Potíže při abstinenčním syndromu jsou 

různorodé od psychických, jako nervozita, náladovost, úzkost, po potíže tělesné, jako jsou 

křeče, nejrůznější bolesti, třes, nevolnost aj. (Nešpor, K., 2011). Jakmile se dostane 

adolescent k tomuto stavu, začíná si uvědomovat, že „bez drogy je mu hůře, než dříve a 

s drogou mu již není tak dobře jako předtím“ (Presl, J., 1995). 
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3.2.4 Růst tolerance 

Potřeba vyšší dávky látky, aby jedinec dosáhl účinku původně vyvolaného nižší 

dávkou, je projevem tolerance k účinku návykové látky. Ovšem bylo by chybou domnívat se, 

že častým užíváním bude tolerance k účinkům látky stoupat do nekonečna. Toleranci si 

můžeme představit jako křivku normálního rozložení. Zpočátku roste a v určitém bodě se 

zastaví, pak začne opět klesat. Snad si samo tělo dokáže takto říci, dost, již nemohu. 

3.2.5 Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 

Dostáváme se k velkému problému. Jedinci zanedbávají své potěšení nebo zájmy a 

maximum svého času věnují užívání psychoaktivní látky,  jejímu získání nebo zotavení se z 

účinku. Čím déle jedinec užívá návykové látky, tím více si zužuje okruh zájmů, aktivit, přátel, 

povinností, chování atd. Nakonec mu zbyde jen droga. Velké úskalí spočívá právě u 

dospívajících. Většina z nich začala s aktivním užíváním v brzkém věku. Když se s nimi při 

práci dostávám k tomuto tématu, zjistí, že nic neumí, nic je nebaví a že se nemají k čemu 

vrátit, což nabourává jejich motivaci k abstinenci a zvyšuje strach ze života bez drog. 

3.2.6 Pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků 

Jedná se o jakékoliv poškození organismu, např. depresivní stavy, poškození jater aj. 

Jedinec musí být o tomto negativním vlivu na jeho zdraví informován. Opět se dostáváme ke 

specifitě období dospívání. Mnoho mladých lidí nemá zdraví na prvním místě v žebříčku 

hodnot, nevnímají jeho ohrožení za urgentní. Tento fakt většinou začnou vnímat vážně, až 

když je ohrožen jejich život – žít nebo zemřít. Pak se teprve zdraví stává motivem k léčbě. 

Nutné je ještě upozornit na téměř smrtelnou kombinaci pokračování v užívání i přes škodlivé 

následky absence zájmů a jiných potěšení, než které přináší droga. To bývá u dospívajících 

jedním z vážných problémů. „Vím, že mě to zabíjí, ale život bez perníku není život, je to jedna 

velká šedá nuda“! 

  



46 

 

3.3 Vývoj závislosti  

 U dětí a dospívajících lze spíše hovořit o problémovém uživateli drog než o osobě 

drogově závislé. Látková závislost je poslední stanicí, ke které vede několik významných 

zastávek, ve kterých může mladistvý z tohoto procesu vystoupit, nebo dojet až na konec. 

Cesta začíná v nástupní stanici, kterou lze označit jako setkání se s drogou. Jak rychle a 

daleko pocestuje, záleží na druhu užívané drogy, individuálních dispozicích (psychických i 

fyzických) a na prostředí, ve kterém žije, zahrnující rodinu, přátele, školu, společnost atd. 

V následujícím textu se zastavím u jednotlivých stanic, které mohou dovést jedince až k 

syndromu závislosti.  

3.3.1 První kontakt s návykovou látkou  

 Většina dospívajících v tomto období získává osobní zkušenost s nějakou nelegální 

látkou. Zda toto setkání bude pro jedince pokračovat dále, nebo zůstane jen u jednoho 

experimentu, záleží na mnoha okolnostech, kterým se budu věnovat v dalších částech této 

kapitoly.  

3.3.2 Experimentování s návykovými látkami 

 Jak si většina z nás jistě pamatuje, první kontakt s legální drogou často přinášel 

příjemné prožitky. Tato pozitivní zkušenost může mladého člověka motivovat k dalšímu 

užívání legálních látek (alkohol, nikotin) při různých příležitostech. Nebo ho může jeho 

přirozená zvědavost přivést k nelegálním látkám. Cílem takového experimentování může být 

prožitek sounáležitosti s určitou skupinou, únik před problémy, zažívání dočasných 

pozitivních změn v náladách, chování i výkonu. V této fázi se dospívajícím většinou dobře 

daří občasný experiment utajit před rodiči, blízkými i školou.  

3.3.3 Užívání 

 Prvotním stupněm této fáze by mohlo být kontrolované užívání, které není spojeno 

se sociálním, ekonomickým, právním ani zdravotním poškozením (většinou včetně vzniku 

závislosti). V podstatě se tak jedná o opak užívání rizikového. Jednoduše řečeno se jedná o 

takové užívání, které není spojeno s problémy. Například N. Zinberg (1984) jako 

kontrolované označuje příležitostné užívání, které není spojeno s častými několikadenními 

tahy a potřebou vyhledat léčení. Waldorf, D., Reinarman C. a Murphy S. (1991) definují 

kontrolované užívání jako pravidelné užívání, které není propojeno s abúzem a závislostí a 

hlavně neovlivňuje schopnost užívajícího fungovat ve společnosti. Adolescent se může dostat 
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z kontrolovaného k „rekreačnímu“ užívání, přičemž opakovaně užívá látku. Rekreační 

užívání je jen pomyslným přechodem k problémovému užívání, jelikož časová frekvence 

užívání nic nevypovídá o výše zmiňované kontrole. V této fázi, která může trvat různě 

dlouhou dobu, droga zprostředkovává pozitivní pocity. Jedinec je spokojený, má pocit 

úspěchu, cítí se lépe než dříve, získává nové duševní zážitky. Toto období dospívající popisují 

jako to nejkrásnější, kdy jim patřil celý svět. Ovšem nic netrvá věčně. Pravidelným užíváním 

látky se dříve nebo později objeví fyzické, psychické i sociální problémy. 

3.3.4 Problémové užívání 

 Problémy, které se začaly objevovat na konci období užívání, se nyní prohlubují a 

hromadí. Sám adolescent si uvědomuje, že se někde stala chyba. Aby situaci vyřešil a potvrdil 

si, že vše má pevně ve svých rukou, začíná abstinovat. Nicméně pokud abstinence v tomto 

období trvá chvíli a jedinec se opět s pocitem vítězství – „mám vše pod kontrolou“ – vrací 

k užívání, pomalu směřuje k opravdovému syndromu závislosti. Tato doba je velmi důležitá, 

jelikož mladí lidé, kteří již tuší, že není něco v pořádku, začínají volat o pomoc, s problémem 

se svěřují a okolí si již všímá změn. Nyní nastává vhodná příležitost k podpoře jedince v 

řešení problému. O čemž hovoří i MUDr. I. Platz (2010), který zdůrazňuje, že klienti 

v experimentální a kontrolované fázi užívání nejsou připraveni na terapeutickou léčbu 

závislostí. 

3.4 Příčiny závislosti 

Co je příčinou závislostí? Proč se mladí lidé dostávají do bludného kruhu drog? Na 

tyto otázky nelze odpovědět jednou větou, nelze nalézt jeden důvod. Většina odborníků na 

problematiku závislostí se shodne na tom, že se jedná o mutltifaktoriálně podmíněné 

onemocnění. Obecně nejčastějšími motivy zneužívání drog, které vyplývají z výše uvedeného 

textu, jsou: interpersonální – získání uznání vrstevníků, snaha proniknout do party či 

subkultury; fyzické – fyzické uvolnění, uspokojení, odstranění fyzických obtíží, snaha 

stimulovat smysly; emocionální – uvolnění psychické bolesti, úzkosti, špatné nálady, 

uniknutí nudě, útěk od realistického vyrovnání se s krizí; psychickými – nízká sebeúcta, 

neakceptace, z čehož vyplývá podceňování vlastních schopností, rezignace a strach ze světa, 

strach z neúspěchu; intelektuální a duchovní – nalezení smyslu života, zkoumání a 

objevování nového aj. 

MUDr. Platz popisuje schéma „interakčního čtyřstěnu“, který je tvořen čtyřmi 

faktory. Prvním vrcholem je droga a její účinky na organismus. Dalším zásadním tématem je 
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osobnost, neboli to, jaké karty nám byly rozdány a jakým způsobem s nimi hrajeme či 

můžeme hrát. Třetím neméně podstatným bodem je prostředí, které zahrnuje celý široký 

sociální systém dospívajícího. Posledním faktorem jsou podněty, které představují nejrůznější 

rizikové situace. Pokud se všechny vrcholy propojí, scénář „feťáka“ se naplno rozjel (Platz, I., 

2010, str. 44). Tyto čtyři body jsou nosnými tématy pro léčbu dospívajících, kteří uvízli ve 

spárách drog a zároveň poskytují i vhled do příčin závislosti.  

Pravděpodobně jeden z nejznámějších modelů vzniku závislosti pochází od B. 

Wallace (in Rotgers, F. et al., 1999). Tento model se opírá o vzájemnou interakci čtyř 

dimenzí, podle kterých se označuje jako „bio-psycho-socio-spirituální model závislosti“. 

3.4.1 Biologický pohled 

 Mozek je elektrochemickým systémem, který zpracovává informace. Návykové látky 

vstupují do jeho chemického prostředí, následkem jsou podstatné pozitivní i negativní změny 

kognitivních funkcí, afektů a chování. (Rotgers, F. et al., 1999). Při opakované aplikaci drogy 

dochází v CNS k adaptačním změnám.  

Pro rozvoj látkových závislostí je zásadním mechanismem pozitivní posilování 

probíhající v kortikolimbickém dopaminergním systému. Aktivace tohoto systému je většinou 

vnímána jako příjemná, je tedy chápána jako odměna. Výraznou aktivací dopaminergních 

neuronů reaguje CNS i na příjem návykové látky. Během dlouhodobého užívání dochází 

vlivem neuroadaptačních změn k poklesu dopaminergní transmise v limbickém systému a po 

určitém čase už žádný jiný stimul nedokáže „znormalizovat“ hladinu dopaminu v těchto 

oblastech CNS, pouze droga. Toto je jeden z mechanismů způsobujících v období abstinence 

změny v motivaci závislého, jehož zájmy se postupně omezí jen na drogu. Významnou úlohu 

v systému odměňování má iopioidní systém (Fišerová).  

Na rozvoji závislosti se nepodílí pouze dopamin, ale též serotonin. Deficit 

serotoninových transmisí vyvolává během abstinence depresi, impulsivitu, úzkostné 

kompulsivní chování, nutkavost vzít další dávku. Mezi skupinou uživatelů návykových látek 

se též často objevují jedinci se sklonem k depresím, úzkostem a impulsivitě. Při léčbě jsou 

zároveň často využívána SSRi antidepresiva, což opět dokazuje účast serotoninu v rozvoji 

závislosti. Neurobiologie závislosti by vydala na samostatnou práci, proto již jen stručně 

dodám, že různé návykové látky se liší zapojením a vzájemným ovlivněním  dalších 

neuromediátorových systémů, které se také různě podílejí na rozvoji drogových 

závislostí.  Dochází tak ke změnám v kognitivních funkcích, psychice, prožívání atd. 

(Fišerová, M., 2009). 
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Další podstatnou proměnnou jsou genetické predispozice k závislostem. Ovšem dosud 

není zcela jasné, jakým způsobem se tak děje. Není jednoznačně určeno, zda problém spočívá 

v podmiňující genetické změně, např. rodové dispozice k alkoholové závislosti, které dokazují 

např. studie dvojčat alkoholiků. Nebo zda jde o dědičně podmíněnou odchylku 

neurotrasmiterových systémů, jak je popsáno výše (Vágnerová, M., 2012). 

Některé studie dokazují vliv genderového faktoru. Muži a ženy mají rozdílné 

dispozice k různým typům závislostí. Ženy bývají mnohem citlivější k návykovým látkám než 

muži, ale opět závisí na mnoha dalších faktorech, jako je např. druh látky. 

3.4.2 Psychologický pohled 

 Dalším faktorem zvyšující riziko vývoje závislosti je osobnostní predispozice 

jedince. V současnosti je považována za důležitou genově environmentální interakce, neboli 

vztah mezi vrozenou zranitelností a vnějšími rizikovými faktory (Kendler, K., 1995). Pod 

vrozené osobnostní dispozice, které tvoří základnu osobnosti, se řadí hlavně temperamentové 

charakteristiky, jako jsou např. aktivita, reakce na změny, vzrušivost aj. V následujícím textu 

budou popsány různé osobnostní charakteristiky, které vycházejí nejen ze studií s uživateli 

drog, ale i alkoholu, protože předpokládám, že osobnostní dispozice obou skupin si jsou 

podobné.  

Velmi obecně lze říci, že mezi lidmi závislými na drogách se nejčastěji objevují 

jedinci zvídaví, vyhledávající nové zážitky, kteří rádi a hodně riskují. L. Masse a R. Tremblay 

(1997) poukazují na to, že vysoká míra vyhledávání nového a nízké vyhýbání se riziku mohou 

vést k častému výskytu kouření tabáku, opíjení se a užívání nejrůznějších návykových látek 

v adolescenci. Účinek drogy lze alespoň zpočátku za tyto intenzivní tvořivé prožitky zaměnit.  

M. a V. Hesselbrockovi a E. Epsteinová (1999) vycházejí z konceptu „problémového 

chování dětského věku“, který zahrnuje behaviorální problémy dítěte, jakými jsou 

hyperaktivita, emoční problémy a deviantní chování (vandalismus, agrese, hostilita). Tento 

souběh okolností může predikovat užívání návykových látek v dospívání. Podle M. Windla 

(1996) u adolescentů vzájemně korelují různé druhy externalizovaných problémů v chování, 

jakými jsou poruchy chování a pozornosti, hyperaktivita, porucha opozičního vzdoru. Jeho 

studie poukazuje na úměrný vztah mezi problémovým chováním dětského věku a problémy 

s alkoholem v adolescenci. Dle zahraničních výzkumů lze vysvětlit spojitost časného ADHD 

s užíváním návykových látek v dospívání a dospělosti souvislostí mezi poruchami chování a 

ADHD. Samotné ADHD lze vnímat jako rizikový faktor především ve spojení se školním 
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prostředím, ve kterém dítě může selhávat, a to nejen z hlediska školního výkonu, ale též z 

nedostatečného sebeovládání (EMCDDA, 2011). 

Rizikové typy osobnosti, které uvádí Urban (1973), představují jedinci s rysy 

nezdrženlivého chování, kteří extrémně snadno podléhají podnětům nesebejisté osobnosti 

využívající návykovou látku pro zvýšení sebedůvěry. Vágnerová dodává (), že rigidita a 

nedostatečná flexibilita při řešení každodenních problémů vede jedince ke stejným způsobům 

řešení, i přes to, že nejsou adekvátní, a ze zkušenosti se nedovedou poučit. Všechny tyto 

obecné charakteristiky mohou vést jedince do spárů drog z důvodu vyšší náchylnosti prožívat 

stres i při  běžných životních událostech. Z hlediska teorie zvládání stresu se E. Wills et al. 

(2001) zabývali proměnnými, které se vyskytují u časného látkového abúzu. Za nejdůležitější 

faktory považují negativní afekt, nízkou odolnost k zátěži a užívání látek vrstevníky.    

Jak uvádí J. Presl (1995), vysoké procento osob se syndromem závislosti má sklon 

k poruchám v emoční sféře. Kromě toho se u nich vyskytuje nezdrženlivost, zvýšená 

sebestřednost, nestálost, sklon k poživačnosti a snížená odolnost vůči běžné denní zátěži. 

Jedinci mohou být introvertní se zvýšenou mírou úzkosti, citlivosti a zranitelnosti mívající 

problém v komunikaci a schopnosti navázat dlouhodobé a uspokojivé mezilidské vztahy. Též 

to mohou být i osoby extrovertní s hédonistickými tendencemi, kteří se projevují zvýšenou 

dráždivostí, sníženou schopností koncentrace, sklony k impulzivitě a dramatizování. M. 

Svoboda a Z. Habánová (1981) nalezli u uživatelů návykových látek rozdíly v hodnotovém 

systému, specifické typy interpersonálního chování, problémy v sebehodnocení, v 

sebedůvěře, ve snížené odolnosti vůči stresu a v menším stupni zodpovědnosti. 

 Psychoanalytické teorie na závislost pohlížejí jako na reakci na skryté neurotické 

konflikty, kterými jsou vyrovnání se s hněvem a zlostí (Jeřábek, P., 2006) či jako na pomalou 

sebevraždu, přičemž sebedestrukce k závislosti nepopiratelně patří. Neopsychoanalytické 

teorie vztahují závislost k poruchám vývoje ega, regresi nebo fixaci v patologickém narcismu, 

či ke snahám překonat pokřivený sebeobraz. Návyková látka je pomocníkem v integraci Self. 

Jak shrnuje M. Frouzová (2003), psychoanalytické teorie se zaměřují na nevědomé konflikty, 

deficity a deformace intrapsychických struktur a interních objektních vztahů. Užívání 

návykových látek má původ v konfliktu mezi potlačenou myšlenkou a obranným 

mechanismem proti ní.   

Škodlivé užívání návykových látek může být též spojeno se vztahovou vazbou. 

Vztahová vazba je J. Bowlbym (2010) definována jako trvale emoční pouto, které je 
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charakterizováno především potřebou vyhledávat a udržovat blízkost, tedy pocit bezpečí s 

určitou osobou, a to zejména v podmínkách stresu. Výzkumy bylo zjištěno, že nejistý typ 

vztahové vazby je rizikovým faktorem pro rozvoj závislostního chování, a naopak jistý typ je 

preventivním faktorem proti vzniku a rozvoji závislosti. Studie se shodují na skutečnosti, že 

závislostní chování může mít funkci náhradní vztahové vazby (Flores, P., 2001; Hofler, D., 

Kooyman, M., 1996; Potter-Efron, P., 2006 in Vondráčková, P., 2013). Návyková látka může 

dle autorů nahradit úlohu základního objektu vztahové vazby a poskytnout závislému jedinci 

pocit bezpečí umožňující kompenzaci nepříjemných pocitů vycházejících z nejistých vztahů 

nebo jiných stresových podnětů. Dítě s nejistou vztahovou vazbou se učí vyrovnávat 

s emocemi maladaptivními způsoby, které mohou přetrvávat až do dospělosti. Právě 

návyková látka může pomoci vylepšit jejich neadaptivní regulaci emocí. Z tohoto popisu 

vyplývá, že jedinci s neuspokojivými blízkými vztahy a s neadaptivní regulací vlastních 

emocí jsou náchylnější ke vzniku a rozvoji syndromu závislosti (Vondráčková, P., 2013). 

V neposlední řadě je nutné zmínit vztah psychopatologie a závislosti. V odborné 

literatuře se setkáváme se třemi možnými vztahy mezi psychopatologií a závislostí. Prvním 

předpokladem je, že psychopatologie je příčinou látkové závislosti. Druhý vztah předpokládá, 

že psychopatologie je výsledkem závislosti (tedy efektu psychoaktivních látek anebo 

sociálních důsledků drogové závislosti). A poslední předpoklad nedokazuje souvislost mezi 

psychopatologií a závislostí. Představím zde jen krátký výčet duševních poruch, které mohou 

mít vliv na vznik a vývoj závislosti nebo se vyskytují současně. Prevalence antisociálního 

chování, depresivních nálad či sebevražedných pokusů je u uživatelů nelegálních látek vyšší 

než u neuživatelů (Stronski et al., 2000 in EMCDDA, 2011). Porucha chování a agresivní 

chování významně korelují s užíváním návykových látek (Unger et al., 2003; Kokkevi et al., 

2007 in EMCDDA, 2009). Z těchto důvodů nebývá preference delikventních vrstevnických 

skupin výjimkou. Dle zprávy EMCDDA (2009) souvisí závislost na alkoholu a kanabisu  

s depresivní poruchou. Je také předložena existence recipročního účinku deprese nebo 

suicidality při užívání návykových látek. Též zneužívání, zanedbávání a posttraumatická 

stresová porucha jsou spojené se vznikem a rozvojem syndromu závislosti. V. Vojtík a V. 

Břicháček (1987) zjistili, že nejčastějšími poruchami osobnosti jsou disharmonický vývoj 

osobnosti a polymorfní psychopatie, sociálně maladaptivní poruchy a poruchy astenické.  

Souhrnně řečeno, u uživatelů drog bývají hluboké emoce vnitřně nežádoucí a 

nepřijatelné, obranné mechanismy jsou přiměřené síle popřených emocí, jsou primitivní a 

vysoce energeticky náročné. Kognitivní zpracování reality je neadekvátní, s rigidním či 
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omezeným využitím možností, jak fungovat v běžném životě. Užívání návykových látek lze 

pojímat jako dlouhotrvající obranné strategie (únikové či autodestruktivní) nebo jako 

(pseudo) léčbu vlastního já (Jeřábek, P., 2006). 

3.4.3 Environmentální pohled 

 Do této dimenze lze zařadit rodinu, vrstevnickou skupinu a společnost jako činitele 

sociálního učení. O mnohých rizicích jsem se již zmiňovala v kapitole o adolescenci, proto 

zde uvedu jen stručné doplnění. 

 Rodina zaujímá nejbližší a nejužší sociální prostředí pro dospívajícího. Výchovné 

styly jsou vlivy, které jsem ještě nezmínila, a které mohou mít dopad na vznik a rozvoj 

závislosti u dospívajícího jedince.  

V. Vojtík a V. Břicháček (1987) poukazují na „pólový přístup rodiny k dítěti“. Za 

rizikové projevy rodiny považují protektivnost, pečlivost, autoritativnost, dominantnost 

rodičů naproti malé důslednosti, malému zájmu, hostilitě či odmítavosti. Mezi další rizikové 

faktory lze zařadit rozvolněné rodiny, které nemají jasná pravidla a hranice týkající se chování 

dítěte. Ukázalo se, že antiautoritativní výchovný styl, který se snaží před dítětem odstranit 

všechny překážky a uchránit ho před veškerými frustracemi, může vést dospívajícího k ještě 

větší frustraci z běžných životních situací. Zároveň se dítě tímto stylem výchovy nenaučí znát 

cizí ani své hranice. Jednoduše je překračuje, a tím vznikají konflikty, které se nenaučilo 

adekvátně řešit. Též se ukázalo, že život bez frustrujících situací nevede ke šťastnějšímu 

životu. Jedinci často trpí pocity nudy a potřebou neustálé stimulace (Poněšický, J., 2005). 

Nudící se dospívající bez zkušenosti vlastní zvolené cesty může spatřit v drogách pocit 

jednoduše získaného štěstí, bezstarostnosti či dobrodružství.  

Dlouhotrvající manželské konflikty, do kterých je dítě vtahováno či je v nich 

používáno jako štít, mohou být příčnou únikového chování dospívajících. V současné době je 

zkoumán vliv výchovy pouze jedním rodičem. Samozřejmě život bez rodiny např. 

v institucionální výchově je pro dítě velmi destruktivní. Dysfunkčnost rodiny, která není 

schopna dítěti poskytnout adekvátní citovou vazbu ani vhodný model chování a fungování, 

přispívá ke vzniku a rozvoji závislosti. K dalším rizikům lze řadit závislost jednoho nebo 

obou rodičů. Rodiny s nezaměstnaným rodičem, nebo s rodiči, kteří se dostali do finančních 

potíží, trpí ztrátou sociálního postavení, jsou odmítáni společností a vystavěny izolaci. To 

může být podnětem k užívání drog dítětem z důvodu nespokojenosti, frustrace či zlosti, který 
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se odráží v celé atmosféře rodiny. Duševní a tělesná choroba či úmrtí jednoho z rodičů je 

velmi frustrující pro celou rodinu a může též vést adolescenta k únikům k návykovým látkám.  

 Tlak vrstevníků je častou příčinou vzniku závislosti u dospívajícího. Touha někam 

patřit, obzvláště pokud není rodinné zázemí dostatečné, bude pravděpodobně silným motivem 

adolescenta podlehnout tlaku přátel užívajících návykové látky.  

V kontextu subkultur, které nabízí mladému člověku podporu, kterou jinde nezískává, 

může v této skupině droga zaujímat určitý symbol nebo hodnotu. Pocit sounáležitosti 

zasvěcených je pro dospívající velmi atraktivní. B. Segal a J. Steward (1996) ukazují na 

pozitivní vnímání účinků užívání návykových látek skupinou, což vyúsťuje do dalšího 

užívání. Dospívající v jejich studii zmiňovali příčiny dalšího užívání v „partě“ kvůli kontaktu 

s přáteli, snížení tenze, a to především v přítomnosti druhého pohlaví, možnosti dostat se do 

rauše, zmírnit nudu či dodat si odvahy. Právě pro nové intimní vztahy, které kromě 

pozitivních pocitů přinášejí zvraty v podobě rozchodů a zklamání, mohou být drogy 

„pomocníkem“, jak tyto chvíle překonat či jak zahnat rozpaky a nesmělost při navazování 

nových vztahů.  

Nižší úroveň vzdělání má vliv na mnoho dalších faktorů, které se mohou podílet na 

vzniku a rozvoji závislosti. Souvislost můžeme nalézt v nízkém sociálním uplatnění, 

nezaměstnanosti, bezdomovectví, pozitivních postojích ke konzumaci alkoholu či jiných 

návykových látek, kriminalitě atd. Jak uvádí EMCDDA, za jednu z rizikové skupiny 

dospívajících jsou považováni studenti zvláštních středních škol. L. Kubíčka a J. Kožený 

(1988) uvádí výsledky studie zaměřené na konzum alkoholu u mladých mužů. Předkládají 

několik zajímavých závěrů. Poruchy chování v preadolescenci a adolescenci, které mohou být 

považovány za rané symptomy osobnostního rysu nezdrženlivosti, jsou patrně spojeny se 

zdravotně nežádoucím konzumem v dospělosti. Za rizikové faktory škodlivého užívání 

označují závislost rodičů, neúplnou rodinu, poruchy chování v dětství a dospívání, dosažené 

pouze základní vzdělání, zaměstnání bez požadavku na vzdělání, silný prokonzumní tlak 

okolí, vysoce tolerantní postoje a názory ve vztahu k alkoholu, hledání úniku před obtížnými 

osobními problémy v alkoholu. 

Dostáváme se k tlaku konzumu. Tento vliv prostředí okouzluje mladé lidi, kteří chtějí 

být součástí bohatého a úspěšného světa, mít na dosah to, co chtějí, ale nemohou. S tím je 

spojen i velmi pohlcující vliv reklamy a médií, které předkládají model „úspěšného“ člověka, 

jak by měl vypadat, co by měl mít. Tímto jsou nastaveny uznávané hodnoty a kritéria jedince 

ve většinové společnosti. Pro mladistvého, který svou identitu teprve utváří, může být tento 
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tlak ohrožující a může být terčem naprostého vymezení. Obě možnosti vybraného životního 

stylu mohou hrát významnou roli při experimentování a užívání návykových látek. 

3.4.4 Spirituální pohled 

 Poslední dimenzí modelu je dimenze spirituální. Nedostatek smyslu života může být 

příčinou vzniku a rozvoje závislosti. Logoterapie pohlíží na látkovou závislost jako na projev 

frustrace spojenou se smyslem života. Droga uživatelům vynahrazuje bezesmyslnost, i když 

se jedná o pouhý nepravdivý pocit. Uživatelé návykových látek se často potýkají s prázdnotou 

svých životů, nedostatkem nebo žádnými životními cíli, s nudou a lhostejností. Tyto pocity 

mohou být příčinou vzniku závislosti, ale též důsledkem užívání a podnětem k udržování 

dalšího užívání. Období dospívání je v tomto kontextu specifické. Jak uvádějí D. Samková a 

M. Dolejš (2014) ve své studii, výsledky logo-testu ukazují větší zastoupení existenciální 

neurózy u mladších uživatelů návykové látky oproti starším respondentům. Dospívající mají 

méně životních zkušeností, které by je mohly navést ke smysluplnosti života. Pokud začnou 

děti zneužívat návykové látky, je velmi obtížné pomoci jim najít smysl jejich života.  

3.5 Užívání návykových látek v dospívání 

K. Nešpor (2011) upozorňuje na odlišné působení návykových látek na dospívající 

oproti dospělým. Prvním hlavním bodem je nízká tolerance, která může být důvodem těžkých 

intoxikací a otrav. S tím souvisí i riziko rychlejšího vytvoření závislosti. Dalším rizikem je 

zaostávání psychosociálního vývoje, který se může odrazit v přístupu ke vzdělání a 

budoucímu povolání, k osvojení si sociálních dovedností a celkovému osobnostnímu růstu. 

Pro dospívající je typická zvědavost, testování hranic, tendence riskovat, která se odráží 

v požívání široké palety dostupných drog a jejich kombinací. Tím se zvyšuje riziko 

nebezpečného chování pod vlivem látky. Intoxikace v tomto emočně nestabilním a bouřlivém 

období může vést k vyššímu riziku suicidálního chování nebo agresivním tendencím vůči 

okolí. Z pohledu léčby je u dětí a dospívajících nutné začlenit rodinu do terapeutického 

procesu, bez jejich účasti lze adolescentovi jen zřídkakdy pomoci. Užívání či držení 

nelegálních látek může způsobit i jiné než psychické a fyzické problémy. I po úspěšné léčbě 

se mohou mladiství potýkat s dlouhodobými důsledky jejich jednání v podobě sociálního 

stigmatu, zapsání trestných činů do trestního rejstříku, hledání nového studia či vstupu do 

institucionální výchovy.  
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Vznik i vývoj závislosti má u adolescentů trochu jinou podobu, než jak je tomu u 

dospělých uživatelů. Specifikum látkové závislosti v dospívání vkládá H. Waldmann (1971) 

do čtyř etap: 

1. etapa je typická tím, že je dospívající ve víru svých generačních konfliktů a krizí a 

usilovně hledá nové vztahy; 

2. etapa se vyznačuje budováním a upevňováním vrstevnických skupin (part), které 

většinou konzumují alkohol, cigarety či drogy; 

3. etapa představuje závislost jedince, který potřebuje drogu i bez party; 

4. etapa vyjadřuje fyzickou závislost na látce s přítomností abstinenčních příznaků. 

M. Richterová Těmínová (2010) se zabývá odlišností vzniku a rozvoje závislosti u 

dospívajících a popisuje tři scénáře, které mohou u mladistvých souviset s užíváním 

návykových látek. Též hovoří o čtyřech obrazech adolescenta, který kouří marihuanu. Ovšem 

každý z pohledů nám sděluje naprosto odlišné obsahy toho, co prožívá. 

„Užívá drogy v souvislosti s plněním svých vývojových úkolů“. Zde se může projevit 

zmiňovaný proces individuace, jako např. forma odporu, kdy dospívající užíváním návykové 

látky vyjadřuje nový názor a odpoutává se od rodičů. Navazování prvních erotických vztahů 

je často velmi frustrující situací. Drogy mohou pomáhat ve zvýšení sebevědomí a dodání 

odvahy k lepšímu a jednoduššímu kontaktu s opačným pohlavím. Dospívající se může 

užíváním návykových látek cítit dospělejším, droga se stává značkou dospělosti a snižuje 

frustrující pocit období nikoho, kdy mladistvý není již dítětem, ale zároveň není ani 

dospělým. Z pohledu normálního vývoje, kdy adolescent jde kupředu všemu novému a 

vzrušujícímu, je v tuto chvíli rebelem. Snaží se odlišit, negovat většinové hodnoty, ukazuje 

svoji jedinečnost a originalitu.  

„Užívání drog jako samoléčba“. Nesčetněkrát jsem slyšela „droga mi prostě pomáhá“.  Od 

čeho pomáhá, se různí. Může přispívat ke snížení nejistoty a strachu z budoucnosti, obzvláště 

když se nedaří naplňovat představy rodiny nebo své vlastní, či prožívá vyloučení 

z vrstevnických vztahů. Droga může pomáhat nemyslet na prožitá traumata či hrůzy z 

minulosti, např. na zneužívání v rodině. Chce zapomenout, alespoň na chvíli se uvolnit a 

nemyslet na prožívané trápení. Také může řešit situaci teď a tady, pomáhá uniknout před 

aktuálními problémy, které se mohou odehrávat v rodině, např. rozvod, ve vztazích, např. 

Rozchod, nebo v něm samotném, kdy vůbec nerozumí svým pocitům, prožívá v sobě chaos, 
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něco „divného“ se mu odehrává v hlavě, možná nejasná sexuální orientace či rozvíjející se 

duševní onemocnění.  

„Užívání látky je společenským rituálem našeho společenství“.  Pro fázi psychické 

diferenciace je hodnocení vrstevníků velmi podstatné. Dospívající si vytváří vlastní sebeobraz 

nejdříve skrze hodnocení druhých a až následně dochází k nezávislému formování vlastního 

sebepojetí. Být součástí skupiny, která naplňuje potřebu někam patřit a být pochopen, je 

nezbytností tohoto období. Jedná-li se o „partu“, která drogu užívá, ale nezneužívá, její 

užívání má jasná pravidla – místo, dobu, čas, četnost, osoby atd., nemusí být mladistvý 

ohrožen. Osudným, pro frustrovaného jedince s psychickými problémy a nedostatečným 

rodinným zázemím, může být vstup do společenství tvořeného primárně závislými jedinci, 

kteří se stávají nevhodnými a ohrožujícími identifikačními vzory.   

Přestože jsou relapsy i recidivy u dospívajících časté, někdy uvažuji i o tom, že jsou 

nezbytné. A přes bouřlivý průběh užívání je dlouhodobá prognóza příznivější, než je tomu u 

dospělých uživatelů (Nešpor, K., 2011). 

Shrnutí 

Z výše uvedených statí je zřejmé, že frustrujících situací, projevů a podob reakcí na 

zátěž, stejně jako příčin závislosti a způsobů jednání jedince v průběhu užívání návykových 

látek, je nepřeberné množství. Dospívání je obdobím plným změn, které uvádí jedince do 

frustrujících situací, se kterými se musí vyrovnat. Jakým způsobem se s nimi vypořádá, záleží 

na mnoha vnitřních a vnějších faktorech.  

Jak bylo předloženo v mnoha uvedených výzkumech, snížená frustrační tolerance je 

jednou z příčin závislosti, tedy je možnou odpovědí na frustrující podmínky lidského života. 

Na tom, jakou podobu budou mít reakce na frustraci uživatele návykových látek, participuje 

mnoho proměnných, jakými jsou osobnost jedince, psychopatologické fenomény, vliv okolí, 

farmakodynamický účinek drogy a po určitém čase i metabolické a fyziologické změny 

způsobené užíváním návykových látek. Jednání závislého jedince v akutní intoxikaci či na 

základě změn důsledkem užívání drog mohou mít též nejrůznější projevy, a to jak 

extrapunitivní povahy, např. kriminální činnost, tak intropunitivní podobu suicidálních 

tendencí či impunitivní útěky k opakovanému užívání drog. 

Cílem diplomové práce není zjistit, co bylo dříve, zda slepice či vejce. Tedy je-li 

frustrace resp. snížená frustrační tolerance prediktorem závislosti, nebo zda závislost má vliv 

na snížení frustrační tolerance. Záměrem teoretické části bylo shrnout poznatky o projevech 
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reakcí na běžnou zátěž a zasadit tento fenomén do terminologického a teoretického rámce. 

Dále popsat období dospívání z pohledu možných frustrujících situací a předložit případné 

způsoby odpovědí adolescentů na tyto okolnosti. Poslední kapitola se zabývá závislostí, 

především možnými příčinami a projevy u dospívajících. Na tomto teoretickém základě se 

pokusím v praktické části vystavět, jakou podobu má reaktivita dospívajících užívajících 

návykové látky v porovnání s jejich vrstevníky, kteří problém s drogami nemají. Rozpoznání, 

jakým způsobem reagují mladí uživatelé drog, může poukázat na pravděpodobné souvislosti 

mezi frustrací a závislostí, které by bylo vhodné v budoucnu lépe prozkoumat. Též bych 

chtěla ověřit hypotézu o tom, zda u mladistvých uživatelů návykových látek se častěji 

objevuje intropunitivní směr reakce, kdy jedinec destruujícím způsobem obrací agresi vůči 

sobě samému. Což ovšem nevylučuje následné reakce, které jsou pod vlivem drog mířené 

proti okolí. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. Výzkumný projekt a jeho charakteristika 

 Čtvrtá kapitola pojednává o zaměření výzkumného projektu. Zvolený cíl poskytl 

formulaci čtyř výzkumných otázek, na jejichž základě jsem stanovila pět pracovních hypotéz. 

V této stati dále popisuji výzkumný soubor, získávání a zpracování dat. V neposlední řadě 

popisuji zvolenou výzkumnou metodu a uvádím její aplikaci v praxi v podobě již 

publikovaných výzkumů. 

4.1 Cíl, výzkumné otázky a hypotézy 

V praktické části diplomové práce se snažím zjistit, jakým způsobem reagují 

adolescenti užívající návykové látky v běžné životní zátěži. Cílem výzkumného šetření je za 

pomoci metody PFT získat obraz reaktivity mladých uživatelů psychoaktivních látek a 

porovnat jejich odpovědi s běžnou populací dospívajících, kteří tento problém nemají. Dalším 

cílem je ověřit hypotézu, zda se intropunitivní odpověď na zátěž vyskytuje u mladých 

uživatelů častěji oproti běžné populaci. Při formulování výzkumných otázek jsem jednak 

vycházela z použité literatury, jednak z vlastních praktických zkušeností z práce s touto 

cílovou skupinou. Sekundárním cílem bylo ověřit praktické využit PFT verze pro dospívající 

v praxi.  

K získání dat jsem využila projektivní metodu Rosenzweigův obrázkový frustrační 

test (C-W). Metodu PFT jsem zvolila z několika důvodů. Prvním důvodem je, že v českých 

podmínkách byla zatím použita pouze na běžné populaci dospívajících. Získaná data by 

mohla přispět k pochopení psychologických souvislostí problematiky závislosti u 

dospívajících z hlediska psychické zátěže a mohla by být potencionálním přínosem pro další 

práci s touto cílovou skupinou. Zároveň by mohla rozšířit repertoár využitelnosti tohoto testu. 

Druhým důvodem je, že díky této metodě mohu získat informace o škále možných reakcí 

v běžných situacích a zároveň o vlastnostech projevujících se v sociálních interakcích. 

Poslední důvod je praktický. Hledala jsem diagnostický nástroj, využitelný pro moji práci 

s touto klientelou, který mi pomůže zmapovat reakce jedinců v sociálním kontaktu a udělat si 

představu, jakým způsobem budou odpovídat na běžnou zátěž během pobytu v našem 

zařízení.   
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4.1.1 Výzkumné otázky: 

1. Vyskytuje se u skupiny dospívajících užívajících návykové látky tendence k 

introagresivním reakcím na frustrující situace častěji? Liší se směr reakce u této 

skupiny od běžné populace vrstevníků? 

Užívání návykových látek je sebedestruktivní jednání, z tohoto důvodu si kladu 

otázku, zda je agrese z frustrace namířena proti vlastní osobě u těchto jedinců častější 

než u běžné populace vrstevníků.  

2. Objevuje se u adolescentů užívajících návykové látky výraznější sklon v typu agrese k 

zdůrazňování převládající překážky než u běžné vrstevnické populace? 

Domnívám se, že dospívající uživatelé návykových látek vnímají překážky 

silněji než jejich vrstevníci. Usuzuji, že ulpívání na frustrující situaci může jedince 

vést k jednoduchému a přímočarému řešení, tedy být rysem reaktivity uživatele 

návykových látek. Ovšem otázkou zůstává, zdali tomu tak je. 

3. Vyskytují se I obrany při obvinění z chyby s vyšší frekvencí u skupiny adolescentů 

užívajících návykové látky než u běžné vrstevnické populace?  

Otázka viny a zodpovědnosti za své jednání mohou být jednou z mnoha 

příčin užívání návykových látek a zároveň mohou doprovázet adolescenta během 

drogové kariéry. Proto jsem si pro své zkoumání vybrala I obranu, kdy jedinec 

přiznává svou vinu, ale odmítá svou zodpovědnost poukazováním na nevyhnutelné 

okolnosti. 

4.1.2 Formulace hypotéz: 

 Na základě výzkumných otázek jsem formulovala následujících pět hypotéz. 

H1: Introagresivní reakce má u skupiny adolescentů užívajících návykové látky vyšší 

hodnoty než reakce extragresivní a imagresivní. 

Introagresivní reakce zahrnuje sklon jedince směrovat výčitky, obviňování a 

nepřátelství na vlastní osobu (I), frustrující překážku interpretovat jako nefrustrující, případně 

nějakým způsobem prospěšnou (I´) a snahu o řešení, často z pocitu vlastní viny (i). 

H2: Introagresivní reakce se u skupiny adolescentů užívajících návykové látky objevuje 

s vyšší hodnotou než u běžné vrstevnické populace.   
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Svou cílovou skupinu porovnávám s dostupnými normami stejné věkové kategorie.  

H3: Ve skupině adolescentů užívajících návykové látky se vyskytuje typ agrese obstacle-

dominance (O-D) s vyšší hodnotou než typ agrese ego-defense (E-D) a need-persistence 

(N-P).   

Typ agrese O-D představuje takové reagování, při kterém jedinec zdůrazňuje 

převládající překážku. Nesnaží se o její překonání či nalezení řešení (N-P), ani neusiluje o 

obranu vlastní osoby či chování (E-D).  

H4: Skupina adolescentů užívajících návykové látky má vyšší hodnotu v typu agrese O-

D než běžná populace dospívajících.  

H5: Skupina adolescentů užívajících návykové látky má vyšší hodnotu u I obran než 

běžná vrstevnická populace.  

I je variantou intropunitivní I reakce, přičemž jedinec nepopírá svou vinu, ale 

zodpovědnost přesouvá na nevyhnutelné okolnosti. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru a sběr dat 

4.2.1 Charakteristika výzkumného souboru 

 Pro výběr výzkumného souboru jsem zvolila metodu záměrného výběru. Získala jsem 

odpovědi od 40 respondentů. Porovnávala jsem je se souborem běžné populace, který ve 

finální podobě skýtal 91 jedinců. Předem jsem si stanovila kritéria, podle kterých jsem 

účastníky do svého výzkumného šetření vybírala.  

Prvním kritériem pro výběr byl věk, respektive vývojové období mezi 15 – 18 rokem 

života. Získaný kontrolní soubor byl tvořen 100 respondentů ve věku 14 až 17 let. Výzkumná 

skupina byla reprezentována 43 účastníky ve věku 15 až 18 let. Dolní hranice věku byla 

stanovena ukončenou povinnou školní docházkou, proto jsem osoby mladší 15 let z kontrolní 

skupiny vyřadila. Jedince, kteří uvedli věk 18 a ještě nenabyli plnoletosti v době šetření, jsem 

ve výzkumném vzorku ponechala a porovnávala je se skupinou běžné vrstevnické populace, 

kterou tvořili jedinci ve věku 15 – 17 let. Průměrný věk uživatelů návykových látek byl 16,5 

roku. U kontrolní skupiny byl průměrný věk 15,5 roku.  

Původním plánem bylo získání vyváženého souboru z hlediska pohlaví. Během sběru 

dat jsem zjistila, že je tento záměr nemožný. V každém zařízení, ve kterém jsem oslovila 

klienty, bylo více dívek než chlapců. Stejně je tomu tak i u vzorku běžné dospívající 
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populace. Soubor respondentů od D. Čápa (2010) byl tvořen v původní podobě 57 dívkami a 

43 chlapci. Po redukci mladších osob 15 let jsem pracovala s kontrolní skupinou, kterou 

reprezentovalo 49 dívek a 42 chlapců. Výzkumný soubor byl složen z 27 dívek a 13 chlapců. 

K úvaze o možných příčinách tohoto zjištění se dostanu v diskusi.  

Další kritérium slučuje dva požadavky. Prvním požadavkem je užívání návykových 

látek probandem. Do výzkumné skupiny byl zařazen ten jedinec, který měl lékařem 

stanovenou hlavní diagnózu spadající pod některou z poruch způsobených účinkem 

psychoaktivních látek (F10 – F19) se syndromem závislosti specifikující klinický obraz. 

Druhým požadavkem, který odlišuje cílovou skupinu adolescentů od porovnávaného vzorku 

běžné populace, je umístění v některém z pobytových zařízení pro nezletilé, která primárně 

či sekundárně pracují s drogovou problematikou. Tímto se dostáváme k metodologickému 

problému. Žádný z klientů zkoumané skupiny nebyl akutně intoxikován žádnou 

psychoaktivní látkou. Z toho vyplývá, že jejich sledovaná reakce na frustrující situace nebyla 

ovlivněna užitím drogy. Ovšem tímto tvrzením si nemohu být jistá u kontrolní skupiny, kde 

se o absenci akutní intoxikace mohu jen domnívat.  

Ve výzkumném šetření nepracuji s konkrétními druhy psychoaktivních látek a jejich 

dopady na psychiku, a tedy i chování. A to i přes to, že drog je mnoho a každá z nich 

ovlivňuje psychiku, především emotivitu a jednání, jiným způsobem. Klienti z výzkumného 

souboru užívali různé druhy návykových látek, a to většinou v kombinacích. Nesčetněkrát 

jsme během léčby zjistili, že droga, která klienty přivedla do zařízení, je menším problémem 

než látka, o které si mysleli, že jí užívají kontrolovaně. Proto se ani v teoretické ani 

v empirické části nezabývám vztahem konkrétní drogy a její regulací psychiky.   

Klienti pocházejí z celé České republiky. Data jsem sbírala ve středočeském kraji, 

ovšem všechna zařízení jsou spádová pro Čechy, proto geografický původ jednotlivých 

klientů do výzkumu nezařazuji.   

4.2.2 Sběr dat 

Po vymezení kritérií výzkumného souboru jsem účastníky oslovila v pedagogických 

institucích a v jenom zdravotnickém zařízení. Konkrétně jsem spolupracovala s 

diagnostickým ústavem pro mládež, a to jak pro dívky, tak chlapce. Dále jedním z jejich 

detašovaných pracovišť pro léčbu drogové závislosti a se zdravotnickým oddělením 

zaměřeným na drogovou problematiku. Na všech místech jsem se účastnila stáží či byla 
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zaměstnaná. Z důvodu zachování anonymity neuvádím konkrétní názvy jednotlivých zařízení. 

Sběr dat i práce s klienty probíhaly v období podzim 2015 až podzim 2016.  

 Před samotným zahájením výzkumu jsem  klienty ústně i písemně informovala o 

významu a průběhu celého šetření. Všichni měli prostor pro kladení otázek, které jsem jim 

zodpověděla. Dále jsem s klienty, jejich rodiči a pedagogickými institucemi podepsala 

informovaný souhlas. Zdravotnické zařízení má informovaný souhlas ošetřen již při příjmu 

nových klientů.  

 Se zvoleným testem lze pracovat jak skupinově, tak individuálně. Pro mé šetření jsem 

zvolila skupinové zadání v menších skupinkách po 3 až 6 lidech. Snažila jsem se zachovat 

standardní podmínky sběru dat. Všichni zúčastnění klienti seděli ve společné místnosti u stolu 

s připravenou testovou metodou a propisovací tužkou. Nejprve jsem jim stručně objasnila, jak 

metoda PFT vypadá, a zadala jsem instrukce. Po vyplnění dotazníku probíhalo individuální 

inquiry s každým klientem.  

Celkem jsem získala 43 vyplněných formulářů, tři z nich jsem ovšem musela vyřadit. 

Důvodem k nezařazení dotazníků byl nedostatečný počet vyplněných odpovědí. Požadovanou 

normou pro vyhodnocení testu je nejméně 21 vyplněných odpovědí, ani v jednom z těchto tří 

dotazníků nabyla norma splněna. Dalším důvodem vyloučení respondentů z šetření byla 

nespolupráce při následujícím inquiry. Pro přesné signování odpovědí je žádoucí, aby 

následoval dodatečný rozhovor, který v mnoha případech pomáhá lépe pochopit význam 

sdělení. 

4.3 Zvolená výzkumná metoda a zpracování dat 

4.3.1 Výzkumná metoda 

Zvolenou výzkumnou metodou je Rosenzweigův obrázkově frustrační test. 

Rosenzweig (1978), autor testu, označuje PFT jako poloprojektivní metodu. V české odborné 

literatuře je řazen mezi verbálně – tematické metody. Záměrem je zjištění reaktivity na 

běžnou zátěž. Způsobuje frustraci a vyvolává latentní agresivní sklony, které jsou promítány 

do verbalizace. Svoboda uvádí, že „podnětovou situaci, která představuje překážku, lze nazvat 

zátěží a odpovídající tíseň jedince může být pojímána jako zvyšování napětí” (Svoboda, 1999, 

s. 180).  

Ve svém výzkumném šetření pracuji s příručkou „Rosenzweigův obrázkový frustrační 

test PFT (C-W)“ (Čáp, D., 2010). Přestože je většina odpovědí porovnatelná s nabízenými 
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vzory v příručce, přesné signování odpovědí se zdokonaluje a zpřesňuje zkušeností 

výzkumníka.  Z  důvodu dostatečného porozumění vyhodnocení testu jsem absolvovala 

výběrový předmět zaměřený na práci s touto metodou. Data pro porovnání vybrané skupiny 

dospívajících, kteří zastupují běžnou populaci, mi poskytl PhDr. Čáp. 

Úvodní stranu PFT protokolu tvoří instrukce k vyplnění testu, jméno, věk a pohlaví 

respondenta. Dále následuje 24 obrázků, které mají podobu komiksu. Každý z nich 

představuje nějakou běžnou frustrující životní situaci, přičemž je v interakci jedna popřípadě 

více osob. Osoba vlevo vždy sděluje danému jedinci určitou informaci, která vysvětluje 

frustraci druhé osoby, nebo ji sama frustruje. Úkolem respondenta je vepsat svou reakci do 

prázdné bubliny nad osobou umístěnou vpravo. Podstatou testu je nevědomé ztotožnění 

probanda s frustrovaným jedincem na obrázku. Ideální je zaznamenat odpověď, která jedince 

napadne jako první a o které se domnívá, že by ji v reálné situaci použil. Tímto způsobem by 

se v odpovědích měly projevit individuální zvláštnosti v reakci na frustraci. Musí být 

vyplněno minimálně 21 obrázků. S menším počtem vyplněných situací se dále nepracuje.  

(Rosenzweig, 1976).  

Poslední stranu tvoří arch pro vyhodnocení výsledků. Vzhledem ke stanoveným 

hypotézám jsem pro účely mého šetření využívala tabulku šesti kategorií a informace o I 

obraně z tabulky S-E vzorců. Na tomto místě jen stručně popíši, jak je každou reakci možné 

hodnotit. Podrobnější informace byly rozebrány v podkapitole zabývající se teorií S. 

Rosenzweiga a veškeré kompletní údaje podává česká příručka PFT (Čáp, D., 2010).  

V testu jsou frustrující situace rozděleny na ego–brzdící a superego-brzdící situace. 

U ego-brzdících situací nějaká osobní či neosobní překážka ruší, zklamává, ochuzuje či jiným 

způsobem frustruje subjekt. Test obsahuje 16 takových případů. V superego-brzdících 

situacích je jedinec napaden, obviněn, obžalován, osočen či uražen jinou osobou. Tuto situaci 

představuje 8 obrázků. 

Každou odpověď na frustrující situaci lze hodnotit na základě dvou kritérií – směru a 

typu agrese. 

Z pohledu zaměření agrese se rozlišuje směr extraggression (E-A), přičemž agrese 

směřuje na okolí, intraggression (I-A), který je zaměřen na vlastní osobu, a imaggression 

(M-A) projevující se jako vyhnutí se agresi, tedy jako snaha o přenesení se přes frustraci. 

Z hlediska hodnocení postoje k situaci neboli typu agrese se rozlišují tři odpovědi. 

Obstacle-dominance (O-D), přičemž je důraz kladen na převládání překážky. Ego-defense 
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(E-D) neboli obrana sebe či vlastního chování a poslední need-persistence (N-P), ve které se 

projevuje snaha řešit překážku k dosažení potřeby. Šest kategorií a jejich příklady jsou 

zobrazeny v tabulce č. 1.  

Spojením těchto dvou hodnocení reakce, obsahujících šest kategorií, lze získat devět 

faktorů reakce (E´, E, e, I´, I, i, M´, M, m), ke kterým se připojují ještě dva faktory, které 

mají svou specifickou variantu (E, I). Dohromady tedy 11 faktorů.  

Kromě jiného můžeme z testu získat informace o tom, jak se jedinec brání, je-li 

obviněn z chyby a jak se reaktivita mění v průběhu trvání frustrace. Poslední údaj nám 

ukazuje, jakým způsobem respondent odpovídá v porovnání s očekávanými reakcemi 

v populaci (Čáp, 2011).  

 

Tabulka č. 1: Kategorie PFT a příklady odpovědí 

 TYP AGRESE  

 

SMĚR AGRESE 

O-D 

Převládání překážky 
E-D 

Obrana sebe  

i svého 

chování 

E-A 

Agrese směřuje na okolí 

E´ 

Teď mám zničené šaty. 
E 

Proč nedáváte pozor, kudy 

jedete? 

I-A 

Agrese je zaměřena na 

vlastní osobu 

I´ 

Ale ty šaty vůbec nejsou 

špinavé. 

I 

Je to moje chyba. Měl jsem 

zůstat na chodníku. 

M-A 

Přenesení se přes frustraci, 

vyhnutí se 
agresi 

M´ 

To nevadí, oblek se dá snadno 

vyčistit (už byl starý). 

M 

To vůbec nevadí, takové věci se 

přeci stávají. 

 

4.3.2 Aplikace testu v praxi 

Metoda PFT byla v minulosti, především v zahraničí, hojně využívána v různých 

aplikovaných oborech psychologie, jakými jsou klinická, školní a pedagogická, forenzní, 

poradenská psychologie, psychologie práce a organizace či psychoterapie. Rosenzweig v roce 

1976 uvádí nad 500 uveřejněných prací (Rosenzweig, S., 1976). V současné době je metoda 

využívána o něco méně, proto uvádím výzkumy staršího data. V českém prostředí se aplikace 
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PFT začíná rozvíjet, a to především v podobě absolventských prací. Impulzem je rozhodně 

práce D. Čápa, který tuto metodu aktualizoval.     

Tato stať předkládá pouze výzkumy, které se dotýkají tématu diplomové práce. 

Nenalezla jsem studie, které by se zabývaly adolescentní skupinou užívající návykové látky. 

Proto zde představím šetření, ve kterých použili metodu PFT v souvislosti s užíváním drog a 

alkoholu. Jak jsem zmiňovala výše, shledávám podobnosti mezi alkoholiky a narkomany, 

proto i zde uvádím tyto práce, o které je možné se opřít. Dále předkládám vybrané studie 

zaměřující se na problematiku delikventních adolescentů v institucionální výchově. Pro 

celkový obraz doplňuji výzkumy, které jsou spřízněny s tématem diplomové práce a jdou 

napříč věkovými kategoriemi.   

Nejprve začnu zahraničními výzkumy z oblasti klinické psychologie. Jako první lze 

zmínit výzkum E. Starera (1952), který se snažil odhalit rozdíly reaktivity u pacientů 

s paranoidní schizofrenií a u neurotiků. Schizofrenní pacienti vykazovali oproti neurotickým 

vyšší zastoupení extrapunitivních reakcí. Autor navrhuje hypotézu, že tento faktor může stát 

za ztrátou kontaktu s realitou u paranoidních schizofreniků. Výzkum R. Browna a O. Laceyho 

(1954) přináší opačný pohled. Ve své studii nenašli signifikantní rozdíl v odpovědích na 

běžnou frustraci u pacientů s paranoidní schizofrenií, chronických alkoholiků a běžné 

populace. Nepotvrdili tak předpoklady Starera ani samotného Rosenzweiga, podle kterých by 

se paranoidní schizofrenici měli vyznačovat vyšší extrapunitivitou. M. Diamond (1958) 

srovnával skupinu drogově závislých a schizofrenních pacientů. Cílem studie bylo zjistit 

úroveň schopnosti chápat a osvojit si rozdílné sociální role. Ukázalo se, že drogově závislí 

pacienti vykazují vyšší schopnost předvídat reakce jiných osob oproti skupině schizofreniků. 

Tím byla vysvětlena i jejich vyšší společenská adaptabilita.   

Výzkum D. Winfielda a P. Sparera (1953) předpokládal vyšší zastoupení 

intropunitivních reakcí u suicidálních pacientů psychiatrické léčebny oproti pacientům, kteří 

neměli v anamnéze sebevražedné sklony. Výsledky nepotvrdily jejich hypotézu. Avšak oproti 

kontrolní skupině vykazovali menší míru extrapunitivních reakcí a volili s větší intenzitou 

impunitivní typ reakce na frustrující situace.  

Světové výzkumy často aplikovaly PFT u alkoholiků. G. Bathurst a M. Glatt (1959 in 

Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) použili PFT ve vztahu s ROR a vysokým IQ u skupiny 100 

pacientů. U 54 % shledali extragresivní směr reakce a u 46 % pacientů abnormálně nízkou 
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imagresivní reakci. Nízké N-P u této skupiny poukazuje na nevelkou snahu řešit frustrující 

situace. 

Podobné závěry popisují G. Coda a L. Bertalon (1962 in Kunda, S., Kúdelková, E., 

1973) u 50 alkoholiků s asociálními epizodami v anamnéze. U 32 osob převládá extragresivní 

reakce s vysokým E-D a nízkým N-P. Zatímco u 18 pacientů s depresivními příznaky 

převažuje introgresivní reakce. 

A. Masciocchi a F. Savoldi (1960 in Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) přicházejí 

s protikladnými výsledky. V souboru 51 mužů alkoholiků, ve věku 30 – 50 let, převážně 

manuálně pracujících, zjistili nízké zastoupení extrapunitivního směru reakce a převažující 

typ N-P reakce. E. Moretti a E. Dall’Aglio (1960 in Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) 

zaznamenali stejné výsledky u skupiny 23 léčených alkoholiků. Agrese v odpovědích 

namířena proti okolí je nižší než reakce s agresivitou mířenou proti jedinci samému.  

Podobné výsledky přináší francouzští autoři Delay, Perse a Pichot (1955 in Kunda, S., 

Kúdelková, E., 1973). Jejich skupina alkoholiků vykazovala snížené E a N-P, zvýšené I, O-D 

a E-D, utlumené M a snížené CGR. Autoři přicházejí s názorem, že tyto výsledky poukazují 

na odklon od normy, která je typická pro psychotiky a je protipólem pro neurotiky. Dle nich 

se osobnost alkoholika ztotožňuje v mnoha aspektech s poruchami psychotické povahy. Což 

stojí v protikladu se E. Starerovými (1952) i S. Rosenzweigovými závěry (1977).  

K posledním uvedeným pracím se připojuje práce slovenských autorů S. Kundy a E. 

Kúdelkové (1973). Ta předkládá výsledky v podobě intropunitivního zaměření reakcí u 

souboru 71 alkoholiků. V typu agrese převažuje přetrvávání potřeby, což znamená zdůraznění 

řešení frustrující překážky. Soubor A. Masciocchiho et al. (1960) byl složen 

z hospitalizovaných pacientů, a proto autoři ve své interpretaci výsledků počítali s faktorem 

nemocniční izolace a vynucené abstinence jako možným stresorem. E. Moretti et al. (1960) 

tuto proměnu vylučují složením souboru z ambulantních pacientů, u kterých navíc přetrvává 

abúzus alkoholem. Proto ve své studii autoři dospívají k názoru, že získané výsledky odrážejí 

osobnost ovlivněnou chronickou intoxikací alkoholem. S. Kundova (1973) studie též pracuje 

s ambulantními pacienty, kromě toho vylučuje přímý účinek alkoholu. Ovšem do jaké míry se 

na intropunitivním reagování u alkoholiků podílí původní osobnostní charakteristiky a 

nakolik změny v důsledku chronické intoxikace, toto uspořádání výzkumu nepředkládá. Proto 

autor volí rozdělení souboru podle klinického uspořádání do tří podskupin – návykový 

abúzus, toxický abúzus a chronický alkoholismus. Vzájemným porovnáním podskupin 
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v jednotlivých položkách PFT ukazuje vyšší četnost extrapunitivity u chronického 

alkoholismu oproti jedincům ve skupině toxického abúzu a nižší intropunitivitu u návykového 

a chronického alkoholismu oproti toxikomanickému abúzu. Tyto výsledky naznačují možné 

změny osobnosti alkoholika při přechodu do chronického stádia alkoholismu, ve smyslu 

nárůstu extrapunitivity. Snížení intropunitivních reakcí u chronického alkoholismu poukazuje 

na hypersenzitivitu vůči tenzi a snížení frustračního prahu (Kunda, S., Kúdelková, E., 1973).  

Ze školní a pedagogické psychologie uvedu studie zaměřené na zkoumání rozdílů 

v typech agrese v souvislosti se sklony k antisociálnímu chování. J. Vane (1954) se ve 

výzkumu zaměřila na zkoumání delikventních dívek. Výzkumnou skupinu tvořily dívky 

z nápravných ústavů a kontrolní skupina byla zastoupena děvčaty z běžné populace. Obě 

skupiny dívek byly podobného věku, inteligence a socioekonomického postavení. Výsledky 

překvapivě ukázaly nižší zastoupení extrapunitivních reakcí a vysoké zastoupení 

intropunitivních a impunitivních odpovědí na frustraci, na rozdíl od kontrolní skupiny, která 

ve svých reakcích odpovídala normám jejich věkové kategorie, tedy extrapunitivně. Téměř o 

dvě desetiletí později J. King (1972) potvrdil úvahy o tom, že vyšší zastoupení 

intropunitivních a impunitivních reakcí jsou způsobena potlačením agrese, ke kterému se 

naučí mladí delikventi v nápravných zařízeních. Jde tedy o vliv restriktivního působení 

nápravných institucí. Z čehož vyplývá, že směr a typ agrese jsou měnitelnými 

charakteristikami a lze na ně působit. Ke svým výsledkům dospěl porovnáním dospívajících 

delikventů, kteří nebyli umístěni v nápravném zařízení, s běžnou populací. Pro tyto úvahy 

také svědčí poznatky výzkumů o vlivu dlouhodobého a intenzivního prožívání frustrace, který 

relativně trvale snižuje frustrační toleranci. Zároveň výzkumy přinášejí naději v podobě 

výsledků, které poukazují na vliv reedukace a psychoterapie v podobě pomalého dávkování 

frustrujících prožitků, které mohou frustrační toleranci zvyšovat (Rosenzweig, S., 1938). 

Pro propojení s teoretickou částí, ve které jsem popisovala různorodé frustrující 

situace působící na dospívající, uvedu několik studií, které se této tématiky dotýkají. První je 

výzkum manželů S. a L. Rosenzweigových (1952), který se zaměřil na reakce u 

„neproblémových“ a „problémových“ dětí ve věku 4 až 13 let. „Problémové“ děti 

představovaly pacienty s emoční poruchou, která byla příčinou odchylek od přijatelného 

sociálního fungování. Tyto děti vykazovaly vyšší míru E-A a nižší I-A reakce, častěji se u 

nich vyskytovalo O-D, E a I, naopak index skupinové konformity byl nižší.  
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V Novém Mexiku studie zjistila u jedinců ve věkovém rozmezí 14 – 59 let trpících 

koktavostí, jakožto poruchou chování a emocí, nižší výskyt E-A, O-D a vyšší I-A reakcí 

(Madison, L., Norman, R., 1952).  

Uživateli návykových látek jsou často týrané děti. Výzkum z roku 1982 zabývající se 

psychicky týranými dětmi ve věku 5 až 12 let zjistila, že tyto děti v porovnání s běžnou 

populací dosahují vyšší míry E-A a nižší M-A reakce (Kinard, E., 1982).  

Výzkum R. Stoltze a M. D. Smithe (1959), který se zabýval mimo jiné i 

socioekonomickým statusem u dětí ve věkovém rozmezí 8 a 13 let, zjistil, že chudší děti 

častěji reagují extragresivně a mají vyšší zastoupení E a I super-ego vzorců než porovnávaná 

skupina dětí z bohatší čtvrti.  

Švédská studie porovnává reakce dětí ve věku 10 až 12 let z rozvedených a 

nerozvedených rodin. Nejvýraznějších výsledků dosahovali chlapci z rozvedených rodin, kteří 

vykazovali vyšší míru E-A a E-D reakcí (Spigelman, G., Spigelman, A., Englesson, I., 1991).  

Z absolventských prací bych ráda zmínila výsledky diplomové práce D. Gilarové 

(2016), která se zabývá dospívajícími ve věku 11 až 17 let, kteří využívají sociálně aktivizační 

službu pro rodiny s dětmi. Výsledky ukazují signifikantně nižší přítomnost E-A a vyšší 

výskyt M-A směru agrese a zároveň nejčastější zastoupení I-A směru agrese u věkové 

skupiny 14 až 17 let. Dále se v této věkové skupině projevilo vyšší skóre N-P a E-D v typech 

reakce. U skupiny 11 – 13letých se prokázal nižší výskyt I a E+I u superego vzorců. U celé 

skupiny bylo také zjištěno nižší zastoupení skóru E-E a vyšší I-I a M-A+I. Příčinu výsledku 

odklonu od normy z hlediska směru agrese si autorka vysvětluje snahou participantů udělat 

dobrý dojem na přítomnou úřední autoritu. 

4.3.3 Kvantitativní zpracování dat  

Výzkumný problém jsem se rozhodla zkoumat pomocí kvantitativního šetření, jelikož 

výzkumná metoda PFT měří sledované proměnné v numerických datech. Proměnné jsou 

vlastnostmi nebo charakteristikami sledovaných objektů a mohou nabývat číselných hodnot 

nebo kategorií. Typickými vlastnostmi kvantitativního výzkumu je výběr jedinců z populace a 

jejich přiřazení do jednotlivých skupin. Měří definované proměnné a zároveň musí 

kontrolovat ostatní proměnné. Nakonec testuje určenou hypotézu a popisuje chování 

proměnných, resp. se zaměřuje na vztahy mezi nimi (Hendl, J., 2008). V praktické části 

porovnávám dvě skupiny adolescentů, u kterých se snažím zjistit rozdíly v reagování na 
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běžnou frustraci, proto by se dalo hovořit o diferenciační studii. Zároveň by šetření mohlo být 

považováno za explorační studii, jelikož se tento fenomén snaží popsat.      

Po vyhodnocení testů PFT byla data převedena do aplikace Microsoft Excel a 

následně statisticky zpracována v programu SPSS 20. U každé hypotézy uvádím popisnou 

statistiku, která ukazuje četnost výskytu reakcí a samotnou statistiku použitých testů - 

Friedmannův test a pořadový Mann – Whitneyův U test. U všech testů byla zvolena hladina 

významnosti α = 0,05 (5 %). 

Vzorek zastupující běžnou dospívající populaci nese označení 1 a skupina adolescentů 

užívajících návykové látky 2. Obě skupiny byly mezi sebou porovnány. Z důvodu malého 

počtu respondentů (N = 40) a především pro nevyvážené zastoupení dívek a chlapců jsem 

nezjišťovala rozdíly v reakcích mezi pohlavími. 
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5    VÝSLEDKY 

H1: Introagresivní směr reakce je u skupiny adolescentů užívajících návykové látky 

častější než směr reakce extraagresivní a imagresivní. 

Dle testové statistiky Friedmannova testu není pořadí směru reakce introagresivní, 

extragresivní a imagresivní stejné (χ2(2) = 43,038 a p ˂ 0,000). Ve výzkumném vzorku se dle 

středních hodnot ukázalo, že adolescenti užívající návykové látky nejčastěji reagovali 

extraagresivně (E-A = 2,79), poté introagresivně (I-A = 1,85) a nejméně imagresivně (M-A = 

1,36).  Z tohoto důvodu nepřijímám pracovní hypotézu o tom, že introagresivní reakce má u 

skupiny adolescentů užívajících návykové látky vyšší hodnoty než reakce extraagresivní a 

imagresivní.  

 

H2: Introagresivní směr reakce se u skupiny adolescentů užívajících návykové látky 

objevuje častěji než u běžné vrstevnické populace.   

Dle testové statistiky Mann-Whitneyho U testu (U = 1783,000 a p ˃ 0,853) nebyl 

prokázán statisticky významný rozdíl v introagresivním směru reakce mezi skupinou 

adolescentů užívajících návykové látky a běžnou vrstevnickou skupinou. Z tohoto důvodu 

nepřijímám pracovní hypotézu o tom, že by se introagresivní reakce u skupiny adolescentů 

užívajících návykové látky objevovala častěji než u běžné vrstevnické populace.   

 

H3: Ve skupině adolescentů užívajících návykové látky se vyskytuje typ agrese, kdy je 

zdůrazněna převládající překážka (O-D) častěji než typ agrese ego-defense (E-D) a 

need-persistence (N-P).   

Friedmannův test (χ2(2) =52,456 a p ˂ 0,000) nám říká, že u skupiny adolescentů 

užívajících návykové látky pořadí typu agrese obstacle-dominance (O-D), ego-defense (E-D) 

a need-persistence (N-P) není stejné. Dle středních hodnot je u výzkumného vzorku typ 

reakce O-D (1,35) nejméně se vyskytující reakcí. Nejvíce zastoupenou reakcí je typ reakce E-

D (2,90) a následně N-P (1,75).  
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 H4: U skupiny adolescentů užívajících návykové látky se typ agrese O-D vyskytuje 

častěji než u běžné populace dospívajících.  

Dle testové statistiky Mann-Whitneyho U testu (U = 1617,500 a p ˃ 0,309) nebyl 

prokázán statisticky významný rozdíl v typu agrese O-D mezi skupinou adolescentů 

užívajících návykové látky a kontrolní skupinou. Nepřijímám tedy pracovní hypotézu o tom, 

že typ agrese O-D je častější u skupiny uživatelů než u běžné populace dospívajících. 

H5: U skupiny adolescentů užívajících návykové látky se vyskytuje I obrana častěji než 

u běžné vrstevnické populace.  

Dle testové statistiky Mann-Whitneyho testu (U = 1368,500 a p ˂ 0,020) byl prokázán 

signifikantní rozdíl ve výskytu I obrany mezi skupinou adolescentů užívajících návykové látky (54,71) 

a kontrolní skupinou (70,96). Ovšem u kontrolní skupiny se tento druh obrany vyskytuje častěji než u 

zkoumaného vzorku dospívajících. Z tohoto důvodu nepřijímáme pracovní hypotézu o tom, že u 

skupiny adolescentů, kteří užívají návykové látky, se vyskytuje I obrana častěji než u běžné 

vrstevnické populace.  
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6   DISKUSE 

Tato stať je rozdělena na dvě podkapitoly. První se orientuje na předpoklady a výsledky 

vlastního šetření a porovnává je s dostupnými výzkumy. Do této části zahrnuji i pojednání o 

práci s metodou PFT. Druhá podkapitola se zabývá limity a problematikou výzkumného 

rámce a návrhy možných kombinací diagnostických metod, které by mohly vnést do 

zkoumané problematiky větší vhled.    

6. 1  K výsledkům testování 

Při statistickém zpracování jsem nenašla dostatečnou podporu pro to, abych mohla 

přijmout své pracovní hypotézy.  

Předpoklady o směru reakce 

Má úvaha o vyšší frekvenci směru reakce, která míří agresi vůči sobě samému (I-A), 

vycházela z několika předpokladů. Prvním směrem uvažování byla společná agresivní povaha 

introgresivní reakce s destruktivitou užívání návykových látek, kdy jedinec ohrožuje svůj 

život a chová se k sobě samému neohleduplným až trestajícím způsobem. Dle S. 

Rosenzweiga (1977) introgresivní reakce vychází z pocitů viny, ponížení, vnímání se jako 

méněcenné individuum. Jedinec se udržuje v pocitu viny a nemůže nalézt odpuštění. Což 

s sebou může přinášet stavy úzkosti či deprese. Užívání návykových látek by mohlo být 

nástrojem k zastavení prožívání těchto negativních pocitů či trestem za své chyby, 

nedokonalost nebo nevyhnutelností.  

Pro mé předpoklady jsem vycházela jak ze studií alkoholiků, tak dospívajících 

delikventů. Italská (Masciocchi, A., Savoldi, F., 1960), francouzská (Delay, J., Perse Y., 

Pichot, P., 1955) či československá (Kunda, S., Kúdelková, E., 1973) studie alkoholiků 

předkládá výsledky s převahou intropunitivních reakcí nad extrapunitivními u zkoumané 

skupiny. Slovenští autoři dále zjistili, že u alkoholiků zařazených do souboru 

toxikomanického abúzu alkoholu, který se projevuje využíváním alkoholu jako 

psychofarmak, se objevuje nejvyšší zastoupení intropunitivních reakcí (Kunda, S. Kúdelková, 

E., 1973). Stavy úzkosti a deprese, které mohou doprovázet dospívající uživatele drog, mohou 

vést jedince k intropunitivním odpovědím. To by i naznačovaly výsledky G. Cody a L. 

Bertalona (1962), kteří zjistili převládající intropunitivní reakci u 18 alkoholiků odlišujících 

se depresivními příznaky od většiny extrapunitivně reagujícího souboru alkoholiků.   
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Jelikož jsem data sbírala ve výchovných nebo léčebných zařízeních, předpokládala 

jsem, že by získané výsledky mohly potvrdit vyšší frekvence intropunitivních reakcí, podobně 

jako je tomu ve výzkumech delikventních dospívajících u J. Vaneové (1954), J. Kinga (1972) 

či D. Gilarové (2016). Z jejich závěrů vyplývá, že jedinci v těchto ústavech vypovídají 

intropunitivním způsobem ve snaze jevit se v lepším světle pod vlivem institucionálního 

působení.  

Výsledky a porovnání  

Z výsledků, které ověřovaly první dvě hypotézy, které se vztahují k intragresivní 

reakci, vyplývá, že nebyl potvrzen předpoklad o častější tendenci mířit agresi proti vlastní 

osobě u skupiny dospívajících užívajících návykové látky. Ve výzkumném vzorku se ukázalo, 

že adolescenti užívající návykové látky nejčastěji reagovali extragresivně, až poté 

intragresivně. Jedinci z cílové skupiny nereagují více intragresivně než běžná populace. 

Nejsou mi známy výzkumy, které pracovaly s metodou PFT u adolescentů užívajících 

návykové látky, se kterými bych mohla své výsledky porovnat. Výstupy zkoumání 

předkládající převládající extragresivní směr reakce u zkoumané skupiny se shodují se 

studiemi alkoholiků u Cody a Bertalona (1962), stejně jako u Bathursta a Glatta (1959). 

Získané výsledky šetření se shodují s výsledky druhého zmiňovaného výzkumu v pořadí 

směru reakcí, nejčastějším byl extragresivní a druhým intragresivní směr reakce.  

Na základě výsledků skupin alkoholiků, které vykazovaly častější intropunitivní 

reakce, by dalším směrem zkoumání mohla být možná proměna extrapunitivní reakce na 

intropunitivní po vyzrání adolescenta užívajícího drogy do dospělého jedince, který má 

problémy se závislostí. Z důvodu výskytu intapunitivní reakce na druhém místě jako 

nejčastější odpovědí u sledovaného souboru mne napadá otázka, zda se intropunitivní směr 

reakce může v dospělosti stát převládající odpovědí na každodenní zátěž u jedinců užívajících 

návykové látky i přes to, že v dospívání byla jejich reaktivita v normě. Zajímavým 

zpracováním této problematiky by mohl být longitudinální výzkum. Taková studie by mohla 

poskytnout propracovanější obraz reaktivity uživatelů psychoaktivních látek.    

Skupina adolescentů užívajících návykové látky směřuje agresi ve svých reakcích 

navenek a až následně obrací směr reakce vůči sobě. Stejně je tomu tak u skupiny 

„problémových“ dětí (Rosenzweig, S., L., 1952). Totožné výsledky ukazují i studie týraných 

dětí (Kinard, E., 1982), dětí z rozvedených rodin (Spigelman, G., Spigelman, A., Englesson, 

I., 1991) i dětí s nižším socioekonomickým statusem (Stoltz, R., Smithe, M., 1959). Všechny 
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zmiňované výzkumy předkládají výsledky o zvýšené extragresivní reakci na běžnou frustraci. 

Z vlastní praxe s jedinci zkoumané cílové skupiny vím, že si prošli podobnými zkušenostmi, 

jako je psychické týráním, rozvod, psychické onemocnění či chudoba v dětství. Tyto 

skutečnosti mne i přes fakt, že extragresivní reakce je pro dospívání typická, nutí uvažovat o 

tom, zda směřování agrese na okolí je získaným způsobem odpovědí na frustrující situace, 

které bylo nutné pro jejich možné fungování a je nadále převládajícím způsobem reagování. 

Na tuto otázku by samozřejmě odpověděly výzkumy sestavené jiným způsobem, než je mé 

šetření.  

Předpoklady o typu reakce 

K předpokladům, že skupina adolescentů užívajících návykové látky bude mít výraznější 

sklon v typu reakce zdůrazňovat převládající překážky (O-D), mne vedla úvaha o nižší 

schopnosti flexibility vyrovnávat se s frustrací. Reaktivita udržující jedince ve stádiu stížností 

na obtížnost nastalé situace místo toho, aby se snažil o konstruktivní řešení (N-P), ho může 

ukotvovat v nižším socializovaném typu agrese. Silné vnímání frustrace, přičemž je jedinec 

brzděn překážkou, mu může bránit i ve volbě obrany svého chování (E-D), která je ještě 

ranějším vývojovým modem než typ agrese O-D. V tomto typu odpovědi vnímám určitou 

rigidnost ve způsobu vyrovnávání se s realitou, která nevede k žádné vlastní akci. Uvažovala 

jsem tedy, že tento typ reakce na běžné životní překážky může být častěji zastoupen u 

užívatelů psychoaktivních látek, jelikož tyto látky rychle a relativně snadno přináší úlevu od 

problémů.  

Výše zmiňované studie osob závislých na alkoholu (Kunda, S., Kudélková, E., 1973; 

Delay, J., Perse Y., Pichot, P., 1955) poukázaly na vysoké zdůrazňování překážky (O-D), což 

by potvrzovalo předpoklad mého šetření. U dětí s emoční poruchou se též O-D typ reakce 

vyskytoval častěji než zbylé typy (Rosenzweig, S., L., 1952).  

Výsledky a porovnání  

Vlastní šetření nepotvrdilo ani další hypotézu o tom, že se ve skupině dospívajících 

užívajících návykové látky vyskytovala vyšší hodnota v typu agrese, přičemž je zdůrazněna 

převládající překážka. Naopak O-D typ reakce je u zkoumaného vzorku nejméně se 

vyskytující reakcí. Nejčastěji reagují ego-obranně (E-D) a následuje snaha situaci řešit (N-P). 

Ve srovnání s kontrolní skupinou nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v tomto typu 

agrese. Získané hodnoty poukazují na opačný trend, kdy zkoumaná skupina dospívajících volí 

tento typ reakce méně než vzorek představující běžnou populaci vrstevníků.  
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Získané výsledky korespondují v pořadí s výsledky práce D. Gilarové (2016). 

K podobným výsledkům dochází i výzkumy alkoholiků, u kterých převládají obrany vlastní 

osoby nebo svého chování a snížená snaha řešit frustrující situace (Coda, G., Bertalon, L., 

1962). Chlapci z rozvedených rodin ze švédské studie též reagovali nejčastěji obranou sebe 

nebo svého chování (Spigelman, G., Spigelman, A., Englesson, I., 1991).  

Předpoklady o super-ego vzorci 

Poslední výzkumná otázka se týkala super-ego vzorce. V PFT metodě se jedná se o 

superego-brzdící situace (superego-blocking), neboli situace, ve kterých je subjekt napaden, 

obviněn, obžalován, osočen i uražen jinou osobou (Čáp, D., 2010). Pro výzkumné šetření byla 

zvolena I obrana variantou intropunitivní (I) reakce, kdy jedinec nepopírá svou vinu, ale 

odmítá svou zodpovědnost přesouváním na neodvratné okolnosti. Příklady takových reakcí 

jsou: „Promiňte, ale mám zdravotní potíže“. „Takové věci se někdy stávají“. „Musel jsem 

lhát“. „Myslel jsem si, že to stihnu“. „Nemohu za to“! „Omlouvám se, ale musím být brzy 

v práci“. „Kdybych to věděla, tak bych to neříkala“. 

Výzkumnou otázku jsem si kladla především z důvodu zvědavosti. Často pociťované 

provinění za své chování v kombinaci s výmluvou na okolnosti, podmínky či situaci, přičemž 

se jedinec ihned zprošťuje zodpovědnosti za toto jednání, mísí dvě tendence. Dojem ponížení, 

který může navozovat pocit zoufalství a neschopnosti situaci řešit, čímž může klesat vlastní 

sebehodnota. A neschopnost konstruktivně se postavit k důsledkům svého jednání.   S touto 

obranou proti nařčení z chyby se setkávám u svých klientů opakovaně. To mne vedlo k úvaze 

o tom, že I obrana může být jednou z charakteristik reaktivity mladých uživatelů návykových 

látek. V této rozvaze mne podpořily výsledky zvýšené intropunitivní povahy obrany (I) 

francouzského výzkumu alkoholiků (Delay, J., Perse Y., Pichot, P., 1955). Podobně jako 

nalezená častější přítomnost I super-ego vzorců u „problémových“ dětí (Rosenzweigových, 

S., L., 1952), dětí s nižším socioekonomickým statusem (Stoltz, R., Smith, M., 1959) nebo 

vyšší zastoupení intropunitivní obrany u dospívajících využívajících sociálně aktivizační 

službu (Gilarová, D., 2016). Z tohoto důvodu mne zajímalo, zdali se od sebe v I reakcích při 

obvinění z chyby liší dospívající uživatelé návykových látek a vrstevníci, kteří se nepotýkají 

s drogovou problematikou.  

Výsledky a porovnání  

Nebyla potvrzena hypotéza o tom, že by se u skupiny adolescentů užívajících návykové 

látky vyskytovala častěji I obrana než u kontrolní skupiny. Porovnání získaných hodnot 
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dokonce ukazuje, že je tomu právě naopak. Domnívám se, že by pro další bádání bylo 

zajímavé i užitečné více zaměřit pozornost na super-ego vzorce, jakožto obranné reakce 

jedince na obvinění z chyby či urážku.   

Shrnutí  

Odpověď na položenou otázku, jakou podobu má reaktivita v zátěžové situaci u 

adolescentů užívajících návykové látky a jakým způsobem ji zobrazuje metoda PFT 

v porovnání s běžnou dospívající populací, by zněla takto: Interpretace výsledků PFT metody 

vypovídá o směru agrese to, že adolescenti s drogovou problematikou často reagují 

v zátěžových situacích extragresivně, tedy viní z nastalé situace okolí nebo od něj očekávají 

řešení. Sebeobviňující způsob reakce je u mladistvých uživatelů častější než snaha o 

přenesení se přes frustrace či vyhnutí se agresi. Z hlediska typu agrese lze o členech 

zkoumané skupiny říct, že se nejvíce orientují na sebe v podobě obrany sebe nebo svého 

chování. Následně u nich přetrvává vytyčená potřeba a snaha frustrující situaci řešit. 

Nevykazují přecitlivělost a ulpívání na konkrétní překážce. Mladiství uživatelé se nesnaží 

vlastní chybu omluvit častěji než kontrolní skupina adolescentů, která nemá problém 

s drogami.  

Z mého uspořádání šetření nemohou získané výsledky zodpovědět otázku, zda je 

extragresivní reakce dospívajících osobnostní črtou nebo výsledkem užívání drog.  

V případě, že bych měla možnost dalšího zkoumání pomocí PFT metody, zaměřila bych 

pozornost na to, zdali se liší reaktivita ve vztahu k trvání zátěžové situace u mladistvých 

uživatelů návykových látek od běžné populace dospívajících. Konkrétně, zda se mladí 

uživatelé budou lišit od svých vrstevníků v předem očekávaných tendencích, budou-li tedy v 

průběhu času opouštět konstruktivní řešení (směr od N-P) a směřovat k sebeobviňujícím (I-A) 

či omluvným (I) reakcím.  

Použití PFT (C-W) 

Sekundárním cílem práce byla snaha využít českou verzi PFT (C-W) v praxi. Považuji 

tuto metodu za velmi vydařenou v mnoha ohledech. Prvním je uzpůsobení podnětového 

materiálu. Obrázky s frustrujícími situacemi jsou reálné a dospívajícím blízké. Sdělení osoby, 

na které má respondent odpovídat, je jasné, krátké a výstižné. Vypozorovala jsem, že 

dospívající u některých obrázků nepochopili smysl situace. V obraze číslo 14 vnímali ego-

brzdící situaci jako superego-brzdící. Tedy vztáhli opoždění na sebe, přestože v obrázku se 

opozdila třetí osoba. Obrázku č. 22 několik respondentů rozumělo tak, že ten, kdo se ptá 
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osoby, která upadla, zda si neublížila, jí způsobil pád. Tato nepochopení ovšem nebrání ve 

vyhodnocení testu.  

Značnou výhodu vnímám v kombinaci možnosti zaznamenávat odpovědi přímo do 

záznamového archu s instrukcí „napište první, co vás napadne“. Písemné sdělení může 

eliminovat tenzi a povzbudit projektivní charakter testu, kdy získáme necenzurovanou 

odpověď. Ze zkušenosti vnímám jisté úskalí v nečitelnosti odpovědí či užívání slangových 

výrazů a zkratek ze sociálních sítí, jejichž významu jsem plně nerozuměla. Tento problém byl 

řešen v inquiry.  

Inquiry jsem využila i k eliminaci limitujícího faktoru, který shledávám ve zvoleném 

způsobu skupinového sběru dat touto metodou. Test byl zadáván ve skupinkách a nepodařilo 

se mi u respondentů udržet naprosté soustředění na práci. Ve všech případech klienti vtipně 

komentovali obrázky či své odpovědi. Ve většině zařízení seděli jedinci v kruhu a mohli na 

sebe vidět, což povzbuzovalo jejich potřebu sdílet jak své odpovědi, tak komentáře. I přes 

pravidelné upozorňování, aby pracovali samostatně, nezabránila jsem vzájemné komunikaci a 

nahlížení do materiálů ostatním. Individuální zadání, kde by každý mohl pracovat samostatně 

a plně se soustředit pouze na své odpovědi, by rozhodně zvýšilo objektivitu skutečným 

reakcím. Tato nestandardní situace se objevovala u všech skupin dospívajících, kterým jsem 

test zadávala. Při dostatku prostou a času hodnotím individuální zadání této metody jako 

vhodnější. Nejen z výše uvedeného důvodu, ale též ke kontrole respondenta, zda opravdu 

nepřeskakuje v odpovědích.  

Většina probandů referovala, že je vyplňování bavilo, pochvalovali si zábavnost a 

časovou nenáročnost testu. Kromě několika případů neměli problém ani s následným inquiry. 

I přesto, že jsem neshledala statisticky signifikantní rozdíly mezi zkoumanou a kontrolní 

skupinou, test měří spolehlivě podobu agresivních reakcí na frustrující situace, což se mi 

potvrdilo během pobytu našich klientů v zařízení. Osobně shledávám praktickou využitelnost 

tohoto testu v práci s dospívajícími jedinci. 
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6.2 Výzkumný rámec a limity šetření 

 Díky vlastní praxi byl výzkum orientován na cílovou skupinu dospívajících jedinců ve 

věku 15 až 18 let, kteří byli specifikováni jako uživatelé návykových látek. Pro její zkoumání 

byla zvolena srovnávací studie, ve které byly porovnávány dvě skupiny. Výzkum byl zaměřen 

na agresivní tendence jedinců. Ohraničení dospívajícího jedince jako uživatele nebo 

neuživatele návykových látek může být problematické a zavádějící. Jelikož v tomto věku je 

téměř každý uživatelem nějaké návykové látky. Pro zvýšení kvality studie bylo tedy nutné 

zaměřit se na konkrétní problémy, jasně vymezit zkoumanou skupinu a vybrat nástroj 

zkoumání. Proto jsem ohraničila výzkumnou skupinu na dospívající se syndromem závislosti, 

konkrétním problémem byla agresivní tendence, a zvolila jsem metodu PFT (C-W) 

Rosenzweigův obrázkově frustrační test, jehož využití bylo ověřováno v praxi.  

Jsem si vědoma širokého okruhu duševních poruch a poruch chování vyvolané 

účinkem psychoaktivních látek. I přesto jsem nevolila kritérium v podobě druhu užívané 

drogy, ale pouze stanovenou diagnózu spadající pod některou z poruch způsobených účinkem 

psychoaktivních látek. Jak jsem již upozorňovala v teoretické části, v období dospívání lze 

spíše mluvit o problémovém uživateli návykových látek než o drogově závislém. A to i přes 

to,  že  jedinec chce absolvovat léčbu závislosti a prochází zdravotnickým zřízením, kde je mu 

udělena jedna či více uvedených diagnóz. Předpokládám, že by jedinci, kteří s velkou 

pravděpodobností tvoří i část kontrolní skupiny, splňovali diagnostické podmínky pro udělení 

diagnózy. Tudíž se domnívám, že tento důvod může být jednou z příčin nenalezení 

signifikantních rozdílů mezi porovnávanými skupinami. Propustnost hranice mezi 

dospívajícími, kterým je stanovena některá z diagnóz duševních poruch a poruch chování 

vyvolané účinkem psychoaktivních látek, a vrstevníky bez diagnózy je patrná. I přesto se 

domnívám, že se podařilo vymezit výběrový soubor dle stanovených kritérií. 

Aby se výzkumná skupina výrazněji odlišovala od kontrolní, zvolila jsem další 

specifikující kritérium, kterým bylo umístění jedince v pobytovém zařízení, které s drogovou 

problematikou pracuje. Pokud se jednalo o pedagogické zařízení, které se primárně 

nezaměřovalo pouze na práci s uživateli návykových látek, jedince jsem vybírala dle 

dokumentace, ve které byla uvedena diagnóza.  

Posledním kritériem byl věk. Výzkumná skupina se pohybovala ve věku 15 – 18 let. 

Kontrolní vzorek dospívajících obsahoval i jedince ve věku 14 let. Ty jsem při statistickém 

zpracování dat vyřadila dle požadavku na ukončené základní vzdělání. Ovšem ve výzkumném 
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vzorku jsem zanechala osoby, které měly dosáhnout v tomtéž roce plnoletosti. Ponechání 

těchto jedinců v souboru jsem učinila z přesvědčení, že není významný vývojový rozdíl mezi 

17 a 17,5 rokem.  

 Z pohledu velikosti zkoumané skupiny si uvědomuji, že počet 40 respondentů není 

dostatečně reprezentativním vzorkem pro vyvozování všeobecných závěrů. 

K nereprezentativnosti výzkumného souboru a získaných výsledků přispívá i fakt 

nevyrovnaného počtu zastoupení dívek a chlapců. Nepodařilo se mi během doby sběru dat 

získat dostatečný počet chlapců, který by představoval poloviční podíl respondentů. Tato 

tendence se ukazuje i v kontrolní skupině, ovšem s menším rozdílem. Tuto skutečnost si 

vysvětluji genderovou rozdílností z hlediska přístupu k drogové problematice. Ze své praxe 

jsem vypozorovala, že dívky jsou mnohem častěji umístěny do zařízení, které se zabývá 

léčbou drogové závislosti. Impulzy pro umístění dívky přichází ze strany institucí, rodiny i 

jejich vlastního přání. Děvčata jsou podle mého názoru v tomto ohledu ohrožena specifickými 

riziky, jako je prostituce, znásilnění, neplánované těhotenství či rychlejší poškození fyzického 

stavu. Tyto skutečnosti mohou být příčinou častějších a dřívějších zásahů k řešení jejich 

situace.  

V neposlední řadě aktuální psychický stav a nálada zkoumané skupiny mohl mít vliv 

na získané výsledky. S čímž souvisí i významný vliv testujícího. Ve vztahu k respondentům 

jsem se snažila navodit atmosféru důvěry, snížit tenzi objasněním a vysvětlením situace a 

empatickým přístupem. Výhodné pro obě strany bylo, že jsem pro většinu respondentů byla 

známou osobou. Dalším vlivem mé osoby, který mohl zasáhnout do výsledků šetření, je 

nedostatečná zkušenost s vyhodnocováním PFT metody, což u projektivních testů může hrát 

značnou roli. I přes limity vyplývající z mé role jsem dodržela etické zásady výzkumné práce. 

 Poslední omezení práce spatřuji v použití pouze jedné diagnostické resp. výzkumné 

metody. Pokud bych měla pracovat na dalším výzkumném projektu, bylo by vzhledem 

k vhodnosti triangulace žádoucí použitou PFT metodu zkombinovat s dalšími 

psychodiagnostickými nástroji, se kterými by se daly výsledky propojit a utvořily by 

komplexnější obraz dospívajícího uživatele. Užitečné by bylo využití klinických metod, 

minimálně polostrukturovaného rozhovoru a informací z anamnéz, které by zjištěným datům 

poskytly životní rámec. Umožnily by vhled do minulosti, rodinných vazeb, životních 

souvislostí a celkového pohledu samotného jedince. Zajímavým doplněním by mohla být i 

analýza spontánních produktů, konkrétně práce s deníkem, která by přinášela autentické 

zachycení dosavadního prožívání zkoumané osoby. Z testových metod bych volila hlavně 
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testy osobnosti. Z projektivních testů osobnosti by zvolená PFT metoda mohla být 

zkombinována s verbálním projektivním Hand testem, který slouží k diagnostice agresivního 

chování, či Lüscherovým barvovým testem zaměřeným na aktuální prožívání. Rozhodně 

nosné by bylo spojení PFT a ROR projekční metody, která dovoluje nahlédnout do hlubších 

vrstev osobnosti a objevit případné latentní agresivní tendence. Místo regulace (LOC) je 

jednou z proměnných, která má vliv na výslednou reakci na frustrující situace, proto by 

z dotazníkových metod mohl být využit Rotterův jednorozměrný dotazník I – E. Big Five či 

Eysencův osobnostní dotazník, jakožto zástupci vícerozměrných dotazníkových metod, by 

mohly pomoci poukázat na vliv osobnostních charakteristik zkoumané skupiny. Pro 

zachycení vztahu mezi způsobem reagování na běžnou frustraci a užívanými strategiemi 

zvládání stresu by mohlo být užitečné spojení PFT a dotazníku SVF-78. 
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Závěr 

Primárním cílem diplomové práce bylo získání obrazu o povaze reaktivity na běžné 

zátěžové situace u adolescentů užívajících návykové látky v porovnání s běžnou dospívající 

populací pomocí metody PFT.   

Teoretická část poskytuje rámec empirické části práce svými teoretickými východisky 

vztahujícími se k problematice. Zabývala se třemi tematickými okruhy, kterými jsou 

frustrace, adolescence a látková závislost. Praktická část práce se snažila zjistit, jakou podobu 

mají odpovědi dospívajících užívajících psychoaktivní látky na běžné frustrující situace, a ty 

následně porovnat s odpověďmi běžné vrstevnické populace. Šetření bylo konkrétně 

zaměřeno na směr agrese, typ agrese a superego vzorec I, tedy obrannou reakci na nařčení či 

obvinění. Snažila jsem se potvrdit pracovní hypotézu, která předpokládala, že reaktivita 

mladistvých uživatelů drog bude intropunitivní povahy, neboli že mladí uživatelé ve 

frustrujících situacích, na rozdíl od svých vrstevníků, budou mířit častěji agresivní tendence 

vůči sobě samým. Dále jsem ověřovala předpoklad, že u zkoumané skupiny bude ve vyšší 

míře zastoupené zdůrazňování frustrující překážky. Nakonec jsem zjišťovala, zdali se u cílové 

skupiny bude vyskytovat varianta intropunitivní obrany v případě obvinění z chyby či nařčení 

častěji než u běžné dospívající populace.  

Nenašla jsem dostatečné evidence pro podporu mých pracovních hypotéz. Výsledky 

šetření ukazují, že dospívající užívající drogy, z hlediska směru agrese, nejčastěji reagují 

extrapunitivně, stejně jako jejich vrstevníci. Tedy z frustrující situace viní okolí nebo od něj 

očekávají řešení. Intropunitivní směr agrese byl u zkoumané skupiny na druhém místě. Tedy 

mladiství uživatelé drog častěji reagují sebeobviňujícím způsobem, než aby se snažili přenést 

přes frustraci či se vyhnuli agresi. To dokládá nejmenší výskyt impunitivní reakce.   

Z pohledu typu agrese lze o zkoumané skupině říci, že se nejvíce orientují na obranu 

sebe nebo svého chování. Mladiství uživatelé se v protikladu výzkumného předpokladu 

nesnaží vlastní chybu omluvit, nevykazují tedy přecitlivělost a ulpívání na konkrétní překážce 

častěji než kontrolní skupina adolescentů, která nemá problém s drogami. Ba naopak, častěji u 

nich přetrvává vytyčená potřeba a snaha frustrující situaci řešit.   

Nepotvrdila se ani úvaha o tom, že dospívající uživatelé drog volí v superego-

brzdících situacích častěji obranu, přičemž nepopírají vlastní vinu, ale odmítají svou 

zodpovědnost tím, že ji přesouvají na neodvratné okolnosti. Byl dokonce nalezen 

signifikantní rozdíl mezi kontrolní a zkoumanou skupinou, který poukazuje na opačný trend.  

Skupina běžné populace oproti souboru uživatelů psychoaktivních látek volí při obvinění z 

chyby, napadení či nařčení tento druh obrany častěji.   
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Jak jsem již podotkla, snahou diplomové práce není dokázat, že frustrace resp. snížená 

tolerance vůči ní, ani intropunitivní (extrapunitivní) reakce na ni stojí za vznikem závislosti, 

ani že jsou jejími výsledky. V důsledku toho, že jsem nenalezla podobné výzkumy, které by 

zkoumaly mladé uživatele návykových látek pomocí PFT metody, a jelikož dílčím záměrem 

práce bylo použití a ověření české metody PFT (C-W) v praxi, bych chtěla mou prací přispět 

a možná i otevřít cestu k dalšímu bádání vztahu frustrace a závislosti pomocí tohoto 

diagnostického testu.  

Frustrace je prožívána jako zátěž, která klade nároky na psychickou odolnost jedince a 

nutí ho k aktivní adaptaci. Velmi často získává konativní význam, ovšem pokud hovoříme o 

zátěži v běžné podobě, nelze ji vnímat pouze negativně. Zvládání takových situací nás 

podněcuje k rozvoji naší osobnosti a k aktivnímu jednání v našich životech.  
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