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ÚVOD 

Doba, kdy žena s diagnózou závislosti na alkoholu byla v naší společnosti spíše 

výjimkou, je již dávno pryč. Svou diplomovou prací chci poukázat na problematiku 

alkoholové závislosti u žen a zdůraznit, že se jedná o aktuální problém, který si zaslouží 

zvláštní pozornost. 

Česká republika patří mezi největší konzumenty alkoholu na jednotlivce ve světě. 

„Spotřeba alkoholu v ČR je v celosvětovém měřítku nadprůměrná." (Hošek, Nešpor, 

1998, s. 161) V období mezi lety 1960-1995 spotřeba alkoholu dosáhla čtyřikrát vrcholu 

(v letech 1981, 1992, 1994, 1995), spotřeba v roce 1998 činila 9,4 1 100% alkoholu na 

každého obyvatele ročně. (Hošek, Nešpor, 1998, s. 160) 

S tímto nárůstem spotřeby alkoholu v ČR logicky souvisí i zvýšený počet žen 

závislých na alkoholu. Do 90. let 20. století byl poměr žen závislých na alkoholu vůči 

závislým mužům 1:10. Dnes se však ukazuje, že počet závislých žen prudce vzrostl. 

„Ústavně se pro závislost na alkoholu v současnosti (1998) léčí jedna žena na tři 

muže." (Hošek, Nešpor, 1998, s. 157) Z výzkumu Kubicky a Csémyho na téma 

sociodemografíckého kontextu požívání alkoholu v dospělé populaci ČR ze zdravotního 

hlediska mimo jiné vyplývá, že pouhá 2% žen konzumují alkohol způsobem hypoteticky 

zdravotně příznivým (tzn. často a málo), zatímco 36% žen se oddává konzumu zdravotně 

problematickému a 14% konzumu vysloveně zdravotně rizikovému, což vede k závěru 

této studie, že v české ženské populaci převažují nepříznivé zdravotní efekty úzu alkoholu 

nad možnými efekty zdravotně prospěšnými. (Csémy, Kubička, 2004, s. 439) 

Proces vytváření závislosti na alkoholu a průběh závislosti na alkoholu u žen a u mužů 

se značně odlišuje v mnoha směrech. Tyto rozdíly se výrazně ukazují v příčinách a 

průvodních jevech závislosti na alkoholu u žen a u mužů. Často se v souvislosti 

s etiologií závislosti na alkoholu u žen zmiňují takové okolnosti jako je: měnící se 

postavení žen ve společnosti, tj. emancipace a tím větší nároky na schopnosti a 

kompetence ženy. Dnešní žena tímto konfrontuje více stresujících faktorů než 

v minulosti. Další možnou příčinou ženského pití je zvětšující se společenská tolerance 

vůči ženě požívající alkohol na veřejnosti. Požívat alkohol na veřejnosti dnes není pro 

českou ženu nic výjimečného. Nicméně přesto je důležité upozornit na fakt stigmatizace 

pijících žen. Muž pod vlivem alkoholu je v naší společnosti pojímán tolerantněji než opilá 

žena. „Zena závislá na alkoholu se typicky za své pití stydí, tají ho a pije většinou sama 

v soukromí." (Csémy, Nešpor, 1996, s. 153) 
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Naproti tomu argumentuje jedna americká studie (Babcock 1996) zabývající se 

zvýšeným výskytem žen s problémovým pitím. Řeší, zda-li feminismus a emancipace 

opravdu přispívá k většímu pití u žen, nebo zda-li se jedná jen o odkrytí (odtajení) dříve 

skrývané reality. Závěrem této studie je, že ženy pily i v minulosti stejně jako dnes, nyní 

však mohou díky emancipaci toto téma veřejně otevřít, odbourat společenské stigma 

(alkoholička rovná se poběhlice, špatná matka, apod.) a problém řešit. Ať již tak či onak, 

podstatné je, že na ambulancích a v léčebnách přibývá žen s problémovým pitím, kterým 

je nutné se zaobírat. 

Společenský tlak hraje dozajista velkou úlohu v přetváření ženské role a ve změně 

náhledu na alkohol samotnou ženou. Nicméně data výzkumu z roku 1987 (Brodská a 

spol.) potvrzují, že u žen závislých na alkoholu se ukazuje častější převážně psychogenní 

etiologic závislosti na alkoholu oproti častější převážně sociogenní etiologii u mužů 

(např. životní styl, party apod.). (Csémy, Nešpor, 1996, s. 153) Lze tedy říci, že ženy 

závislé na alkoholu nejčastěji spojují vznik závislosti se zátěžovou životní situací 

v jejich životě, ke kterým často patří problematika rodinných či partnerských neshod. 

Co se týká dalších rozdílů v průvodních jevech závislosti na alkoholu u žen a u mužů, 

je u žen na předním místě vyšší výskyt depresí a úzkostných stavů. „Kubička a spol. 

(1993) prokázali korelaci mezi vyšší anxietou a vyšší spotřebou anxiolytik nebo 

masivního pití alkoholických nápojů u souboru pražských žen." (Csémy, Nešpor, 1996, s. 

153) Nabízí se tak otázky: co se objevuje u pijících žen nejdříve, je to závislost a pak 

deprese nebo nejprve deprese a k ní přidružené pití? (Viz kapitolu II.) 

Biologické rozdíly v reakci na alkohol u žen a mužů jsou také výrazné. „U žen 

dochází k vyšší hladině alkoholu v krvi při požití stejného množství alkoholu na 1 kg 

tělesné hmotnosti." (Csémy, Nešpor, 1996, s. 153) Proč tomu tak je? V těle ženy je vyšší 

obsah tuku a nižší obsah vody (alkohol je rozpustný ve vodě), dále nižší aktivita 

alkoholdehydrogenázy v žaludeční sliznici (tj. enzym důležitý při metabolizaci ethanolu), 

ženy mají menší játra, která jsou k tomu více zaměstnávána metabolismem ženských 

hormonů. Dále je prokázáno, že ženy pijí více alkoholu v premenstruálním období a na 

alkohol reagují silněji a méně předvídatelně než muži díky jinému (pomalejšímu) 

metabolismu ethanolu. U problémově pijících žen jsou patrné častější a dříve se 

manifestující zdravotní problémy a komplikace než u mužů. „Bylo zjištěno, že závislost 

na alkoholu u žen progreduje mnohem rychleji a přidružené problémy souvisejí se 

zvýšenou citlivostí k patologickým účinkům alkoholu na vnitřní orgány." (Randall a kol., 

1999, s. 255) „Zeny oproti mužům trpí větším výskytem jaterních obtíží, srdečními 
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chorobami a abnormalitami mozkové činnosti v přímé souvislosti s pitím alkoholu." 

(Randall a kol., 1999, s. 256) 

Ze studia literatury vyplývá, že ženské pití je specifické, odlišné od mužského a je 

nutné se jím zaobírat zvlášť. Od počátku mého výzkumu mně provázely otázky typu: 

Jaká témata nebo osobnostní zvláštnosti spojují ženy závislé na alkoholu? Za jakých 

okolností vstupuje abúzus alkoholu do života ženy? Existují u žen některé osobnostní či 

sociální faktory vedoucí k abúzu alkoholu a následné závislosti? Atd. 

Cítila jsem potřebu zmapovat životní problémové oblasti jako možné rizikové faktory 

abúzu alkoholu, které jsou ženám závislým na alkoholu společné, jelikož postrádám 

konzistentní rozsáhlou práci, která by se zabývala výhradně problematikou žen a alkoholu 

v ČR. Předpokládám, že identifikace těchto životně problémových oblastí (rizikových 

faktorů) by mohla být dobrým vodítkem v terapeutickém procesu (případně i při depistáži 

vzniku závislosti). 

Ke splnění tohoto úkolu jsem si zvolila řízené interview a Chromatický asociační 

experiment (CAE). Jedná se o poměrně málo známý projektivní test k vyšetření osobnosti 

a jejích vztahů. Existuje také v dětské i mládežnické podobě. CAE odkrývá 

psychosociální kontext klienta-ky, dále mapuje člověka v rovině vztahové a 

psychodynamické. CAE je nezávislý na verbálních schopnostech člověka. Tento test 

jsem si vybrala mimo výše uvedené také proto, že v sobě zahrnuje emoční rozměr (reakce 

na barvy), což se ukázalo atraktivním pro navázání spolupráce s klientkami. 

Hypotéza 1: Předpokládám, že pomocí interview a testu CAE se mi podaří u 

testovaných žen závislých na alkoholu odhalit některé problémové oblasti jejich 

života (možné rizikové faktory pro vznik alkoholismu). 

Hypotéza 2: Mezi kategoriemi problémových oblastí jedince najdu společné 

paralely, s nimiž se testované klientky závislé na alkoholu potýkají společně, 

potažmo s nimiž se potýkají závislé ženy v naší společnosti obecně. 

Hypotéza 3: Odkryte kategorie problémových oblastí u žen závislých na 

alkoholu mohou významně nastartovat terapeutický proces a podpořit jeho 

efektivnost. 
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KAPITOLA I. 

OSOBNOST JEDINCE ZÁVISLÉHO NA ALKOHOLU 

2.1. TEORIE OSOBNOSTI 

V souvislosti s problematickým pitím vždy existovala tendence popsat osobnost 

alkoholika. Takové poznatky měly posloužit k potenciálně důkladnějšímu pochopení, v čem 

jeho problém s pitím souvisí. Osobnost alkoholika byla často spojována s psychopatií a 

sociopatií. „U psychopatií, jejichž výskyt u alkoholismu uvádí vícero autorů (Pohlish 75%, 

Bonhoeffer 70%, Skála 70%, Hoff 51%), se vynaložilo prvotní úsilí na popis takzvané 

alkoholické osobnosti." (Kunda, 1988, s. 117) V průběhu abůzu alkoholu je evidentní, že se 

osobnost alkoholika mění. S psychopatií jsou zdůrazňovány takové osobnostní rysy jako 

nezdrženlivost, expanzívnost a agresivita. Narůstá egocentrismus, tvrdohlavost a výbušnost. 

Je však nutné poukázat na fakt, že víceméně všechny předrevoluční výzkumy byly 

prováděny především s mužskými pacienty, většinou s kriminální minulostí. Československá 

psychiatrie významně participovala na prevenci kriminality, což nepochybně ovlivňovalo i 

složení pacientů. (Kunda, 1988, s. 119) Alkohol byl a stále je často na pozadí násilných činů, 

ovšem teorie osobnosti vyvozované z tohoto kontextu jsou jednostranné, jelikož byly 

interpretací výsledků výzkumů prováděných na homogenním vzorku osob mužského pohlaví 

s problémovým pitím v souvislosti s jejich kriminalitou. 

Ve spojitosti s tímto zastaralým pohledem na alkoholika existoval rozšířený názor, že 

v přeměně původní osobnosti alkoholika převažují poruchy psychopatického rázu nad 

neurotickými. (Widennanová, 1960 - podle Kunda, 1988, s. 160) Z tohoto pohledu je spíše 

vhodnější hovořit o jakési psychopatizaci osobnosti člověka zneužívajícího alkohol než o tom, 

že alkoholikova premorbidní osobnost je psychopatická. „Chápání alkoholismu jako 

specifického druhu sociopatických poruch, případně jako symptomu psychopatie, považujme 

spíše za definitivní minulost." (Kunda, 1988, s. 118) 

Obecně lze názory na úlohu osobnosti v etiopatogenezi alkoholismu rozdělit na dvě 

skupiny. (Kunda, 1988, s. 151) 

1. První skupina zahrnuje ty teorie, které předpokládají zvláštní psychickou nebo 

fyzickou dispozici a její přítomností nebo případným chyběním vysvětlují, proč u 
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některých jedinců závislost na alkoholu vzniká a u jiných nikoliv. Za nejdůležitčjší 

faktor vzniku považují osobnost. 

2. Druhou skupinu tvoří názory šířící se cca. od 60. let 20. století. Tyto teorie se 

soustřeďují na účinky samotné drogy jako na činitele přetváření osobnosti a popírají 

existenci zvláštní osobnostní dispozice. Ukazují na možnost vzniku alkoholismu u 

každého jedince a připouštějí jen, že určité osobnostní struktury můžou představovat 

dispozici k vzniku závislosti, ale jedná se tak o dispozici nespecifickou ve vztahu 

k alkoholismu. Takto se tedy alkoholismu spíše učíme, než abychom k němu 

inklinovali v důsledku nějaké specifické osobnostní struktury. 

Tyto dva názorové proudy jsou východiskem pro teorie alkoholismu jednotlivých 

psychologických směrů, z nichž některé nyní uvedu. 

2.1.1. Modely alkoholismu 

Psychoanalýza 

Ve 30. letech popisuje psychoanalýza hypotézu specifické neurotické struktury osobnosti 

alkoholika, tzv. prealkoholickou osobnost. Poukazuje na orálně pasivní závislou strukturu. 

Vzniká jako důsledek fixace libida v orální fázi. Za rozhodující příčinu se pokládá 

neadekvátní, citově chladný vztah matky k dítěti v raném dětství. Dále se poukazuje i na 

význam přehnané péče, citového rozmazlování a rychlého střídání těchto dvou postupů v péči 

o dítě. Alkoholická osobnost je typická regresí v psychosociálním vývoji s fixací na orální 

fázi, s nedospělou sexualitou a tendencemi k sadismu agresi a instabilité. Výrazná je 

tendence k narcismu s přecitlivělostí na zklamání nebo frustraci. Nadměrná záliba v alkoholu 

je primární únik z reality, spojený s regresí na primitivnější způsoby chování. Agrese a 

sadismus jsou evidentní nejen v opilosti, ale hluboce prý souvisí s celou osobností alkoholika. 

(Scott, 1962, s. 670-673) V terapii alkoholismu se psychoanalýza soustřeďuje především na 

řešení nevědomých dětských konfliktů. 

Neopsychoanalýza, Ego-psychologie 

Neopsychoanalýza neřeší už tolik osobnost alkoholika, ale zajímá se o důvody, proč 

jedinec pije alkohol a co mu to přináší. Za podstatné funkce pití se považuje změna vědomí, 

odreagování emoční tenze, zmírnění strachu a pocitů viny. Dále uvolnění masochistických, 

agresivních a potlačených sexuálních tendencí a kompenzace nedostatečných sociálních 

dovedností. (Levy, 1958, Schilder, 1941 - podle Kunda, 1988, s. 153) 
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Ego-psychologie se také zabývá funkcí pití a to z pohledu obranných (ego-defenzivních) 

mechanismů. Uvažuje o tom, že alkohol má obranou funkci pro osobnost s narušenými nebo 

nerozvinutými ego-funkcemi. Abúzus alkoholu je chápán jako nepovedený autoterapeutický 

pokus, nevyhnutelný v situaci pociťovaného nebezpečí dezintegrace osobnosti vyvolané 

poruchami ega. Základní problém všech alkoholiků tak spočívá v extrémně nízké frustrační 

toleranci a v zábranách vzruchů ega. (Antons a spol., 1976 - podle Kunda, 1988, s. 153) 

V terapii se ego-psychologie zaměřuje především na posilování funkcí ega. 

Behaviorální psychologie 

Behaviorismus formuluje problém alkoholismu jako naučený způsob chování. Z hlediska 

teorie učení se u alkoholismu zdůrazňuje faktor fixace nesprávného chování (neadekvátní 

reagování na konfliktové situace, na stres apod.) a perzistence takového chování. U fixace 

naučeného chování je důležitý faktor frekvence a faktor posilnění. Behavioristé věnují 

pozornost činitelům, které posilňují opakovanou reakci k napití se alkoholu. 

Dominantní postavení má Hullova teorie redukce pudu a napětí. Jako hlavní posilňující 

činitel vystupuje redukce úzkosti, která působí při fixaci poruch chování. U alkoholiků byl 

zaznamenán zvýšený výskyt tenze a neschopnost ji uvolnit jiným, přirozenějším způsobem 

než alkoholem. 

Za další posilňující činitele jsou v behaviorismu vyzdvihovány: imitační sociální učení 

(tzn. veřejný souhlas, že pití alkoholu ve společnosti je normální); excitace (stimulace, 

euforie, sebeprosazování); očekávání (přeceňování euforizačních nebo anxiolytických účinků 

alkoholu) a snížená schopnost reprodukce traumatických zážitků v opilosti (alkohol inhibuje 

paměť). Redukovaná schopnost vybavování si zážitků má za následek snížené 

sebeuvědomování, což následně redukuje např. negativní sebehodnocení, emoční tenzi 

z neúspěchu apod. „Hull (1981), který je autorem tzv. modelu sebeuvědomování (self-

awareness), pokládá inhibici sebeuvědomování za důležitou, přestože nejde o všeobecný 

účinek alkoholu." (Kunda, 1988, s. 155) 

Metody behaviorální terapie vycházejí z principů učení a nacházejí široké uplatnění 

v klinické praxi (např. techniky modelování chování). 

Existenciální psychologie 

Významnou postavou existenciální psychologie je V. E. Frankl, který hovoří o 

existenciální frustraci jako o možném faktoru pro vznik duševních poruch, mimo jiné i 

závislosti na alkoholu. Existenciální frustrace a intenzívní pocit existenciálního vakua 
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většinou ústí do tzv. noogenní neurózy. Tato neuróza není výsledkem traumat z dětství 

(konfliktů pudů apod.), ale vyvěrá ze samotné existence člověka, který nezná způsob, jak čelit 

životním výzvám, kde a jak nalézat hodnoty a pátrat po smyslu. Franklova psychoterapie tzv. 

logoterapie míří z přítomnosti do budoucna, otevírá tak člověku nové možnosti ve formě 

svobodné volby vlastního stanoviska k jeho životním událostem a učí jedince brát za svá 

rozhodnutí (postoje) zodpovědnost. Vede člověka k přímé konfrontaci s jeho současnou 

realitou, rozvíjí jeho svobodné rozhodování a soustředění se na životní hodnoty, konkrétní 

smysl (smysly) jeho života. 

Transpersonální psychologie 

C. G. Jung v jednom ze svých dopisů, který byl adresován Billu Wilsonovi, 

spoluzakladateli Sdružení anonymních alkoholiků, píše o jednom svém pacientovi: „Jeho 

touha po alkoholu je řádově nižší variací duchovní žízně lidských bytostí po celistvosti, jak by 

řekli ve středověku, po splynutí s Bohem." (Grofová, 1998, s. 13) Transpersonální 

psychologie vidí kořeny závislosti na alkoholu jednak ve vrozené a hluboké potřebě slasti, 

libosti a euforie, dále v touze vyhnout se bolesti a trápení jak fyzickému, tak duševnímu 

(v možném překonávání bolesti a utrpení, pocitů izolace a samoty), stejně tak i v touze po 

zážitku jednoty se sebou samým, s druhými i s vesmírem - tedy v touze po celistvosti. 

Člověk zneužívající alkohol tak prý především touží po zážitku kosmické jednoty, po 

transcendenci. „Ta intenzívní a občas bolestná touha je hlubokou žízní po naší vlastní 

celistvosti, naší duchovní identitě, božském zdroji či Bohu." (Grofová, 1998, s. 26) 

Závislost na alkoholu je tudíž pokládána za duševní (spirituální) krizi. K úzdravě může 

dojít po změně pohledu na krizi, po naleznutí smyslu krize a v pochopení krize jako 

příležitosti k znovunabytí pocitu klidu, vnitřního míru a jednoty. 

2.2. SHRNUTÍ 

V této kapitole jsem stručně nastínila různé modely alkoholismu a v literatuře převažující 

pohled na osobnost jedince závislého na alkoholu jako na osobnost s antisociální poruchou 

osobnosti. 

Souhlasila bych s Pogádym a Nociarem (1978), kteří v objasňování etiologie alkoholismu 

považují za důležité zkoumání začátků a průběhu vytváření si závislosti, než zkoumání 

konečných stavů, kdy již přes těžkou patologii stěží rozpoznáváme individuální rozdíly a 
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příčiny, které k abúzu alkoholu vedly. Zároveň při vyhledání individuálních příčin vzniku 

alkoholismu, nemůžeme paušalizovat a jednoznačně tvrdit, že tyto individuální příčiny jsou 

kauzální jen pro alkoholismus. 

Většina osobnostních zvláštností nalezených u alkoholiků je spíše následkem 

dlouhodobého abúzu alkoholu a reakcí na bio-psycho-sociální problémy nadměrné 

konzumace alkoholu, než že by byly příčinou jeho vzniku. Takto se nám tedy nabízejí 

otázky: Je vůbec možné vysledovat nějaké existující příčiny vzniku alkoholismu a 

kvantifikovat je? Nejedná se u alkoholismu spíše o interindividuální variabilitu a rozmanitost 

příčin úzu i abúzu alkoholu? 

Myslím, že není možné a ani výhodné generovat problém alkoholismu z osobnostní 

psychopatologie. Označováním osob s problémovým pitím jako osoby spíše psychopatické, 

neurotické, schizoidní či jiné může být sice zajímavou deskripcí osobnosti takto nemocných 

jedinců, nicméně pro hlubší vhled do problematiky vzniku alkoholismu nepřispěje. Je 

evidentní (viz kapitolu V., II. část) společný rys alkoholově závislých jedinců a tou je 

maladjustacc. 

Na základě neadekvátní adaptace na sociální prostředí jedinec může rozvinout závislost na 

alkoholu, ale to stále není směrodatný ukazatel vzniku abúzu alkoholu. Na základě studia 

literatury (převážně zahraniční) mi připadá mnohem důležitější pátrat po sekvencích životních 

událostí (problémových oblastí) jako rizikových faktorů pro vznik abúzu alkoholu bez 

zdůrazňování významu osobnostních rysů, které jsou v tomto smyslu spíše podružné. 

Důležité je také zabývat se reakcemi člověka na dané životní události. Tyto reakce 

samozřejmě vycházejí z osobnostní struktury konkrétního jedince, nicméně k efektivnějšímu a 

účelnějšímu uchopení otázky alkoholismu nám přece nepomůže definování osobnosti 

alkoholika, ale spíše definování typických životních problémových oblastí a jejich typických 

sekvencí u osob, které si na jejich základě vytvořily závislost na alkoholu (studium těchto 

sekvencí životních událostí by ovšem přesahovalo rámec mé práce, tudíž se omezím na 

identifikaci problémových oblastí). Takové životní události jako problémové oblasti budu 

nadále nazývat rizikovými faktory pro možný vznik abúzu alkoholu. 

Pro dokreslení lze uvést Skálovu charakteristiku osoby závislé na alkoholu: „...osoba 

závislá je jedinec, jehož osobní podíl na vzniku a rozvoji abúzu je vždy víceméně umožněn a 

přímo i nepřímo podporován také jeho okolím, společností a civilizací, ve které žije. Je to 

člověk - ani jenom dobrý, ani jenom zlý - který se pokouší o realizaci sama sebe a doslova 

bloudí při uspokojování soustavy svých potřeb. Droga se mu stala pseudopotřebou vedoucí i 

k jeho dehumanizaci. Díky abúzu a závislosti má dojem, jako by prorážel hranice 
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každodennosti a zvyklosti své existence, jako by získával nové sebevědomí, nové síly a 

překračoval sám sebe." (Skála, 1987, s. 79) Sám Skála se kloní k názoru, že vztah mezi 

premorbidní osobností a vývojem k závislosti na alkoholu nebyl prokázán. Poukazuje na fakt, 

že u osob později závislých byla v dětství a v adolescenci prokázána impulzivita a asociální 

rysy osobnosti, ale přesto je sporné, že by toto zjištění kauzálně vedlo k pozdějšímu abúzu 

alkoholu. (Skála, 1987, s. 35) 

Je tak příhodnější o antisociálních rysech osobnosti hovořit jako o jednom z mnoha 

rizikových faktorů a to především u mužů, což dokládá studie Csémyho zabývající se 

definováním čtyř typů alkoholismu na základě dvou rizikových faktorů: přítomnost či 

absence antisociálních rysů a přítomnost či absence rodinného výskytu abúzu alkoholu. 

Z výzkumu mimo jiné vyplývá: „...definice antisociálních rysů osobnosti či sociopatie u žen 

je velice obtížná, protože položky různých škál antisociálních poruch jsou reprezentovány 

poruchami chování typickými pro muže. ...Výsledky u souboru žen naznačují neuspokojivé 

vymezení antisociality pro ženy (na rozdíl od mužů - moje poznámka)." (Csémy, 1994, s. 

109) 

Je znovu důležité dodat, že většina českých prací věnovaných studiu alkoholismu a studiu 

osobnosti jedince se závislostí na alkoholu se týká mužů a málo pozornosti v naší zemi bylo 

dosud věnováno ženám. Ženská podoba alkoholismu se liší od mužské a je nutné tento fakt 

integrovat do poznatků o alkoholismu a přestat odbývat ženskou otázku jen několika pár 

odstavci či stranami v jinak ucelených a kvalitních publikacích týkajících se závislosti na 

alkoholu nebo jiných psychotropních látkách. Proto se dále ve své práci budu zaměřovat 

především na studie a na poznatky zpracovávající výhradně témata ženského pití. 
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KAPITOLA 11. 

ŽENSKÁ PODOBA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 

V této kapitole se budu zabývat popisem hlavních specifik ženského abúzu alkoholu. 

Nejprve se však krátce pozastavím u pojetí alkoholové závislosti dle mezinárodní 

klasifikace nemocí MKN 10 a zmíním vývojová stádia závislosti na alkoholu. 

3.1. POJETÍ MKN 10 

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU F10.2 

MKN 10 již nepoužívá tradičního rozdělení duševních poruch (na rozdíl od starších 

klasifikací) na neurózy a psychózy, ale každá porucha je definována hlavními klinickými 

projevy a průvodními stavy. Problematika související s užíváním alkoholu je řazena pod 

skupinu: Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek, 

konkrétně se jedná o: Poruchy rezultující z užívání alkoholu. Sem se mimo jiné řadí také 

abstinenční syndrom (syndrom závislosti), jehož podstatnou charakteristikou je 

uvědomovaná touha po užívání určité látky - v našem případě alkoholu. Nutkavá potřeba 

požívat velká množství alkoholických nápojů je doprovázena ztrátou limitů, poruchou 

kontroly pití. Při neuspokojení této potřeby často vznikají abstinenční symptomy 

(odvykací symptomy). Od závislosti na alkoholu se liší abůzus nebo-li zneužívání 

alkoholu, kde mimo některé, méně rozvinuté příznaky podobné u závislosti chybí 

abstinenční syndrom. 

3.2. VÝVOJOVÁ STÁDIA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 

„Pravidelným nadměrným užíváním alkoholu vzniká za určitou dobu a jen u 

některých osob závislost na alkoholu, kterou považujeme za samostatnou klinickou 

jednotku." (Zvolský, 1998, s. 55) Při vzniku závislosti na alkoholu sehrávají svojí roli 

různé faktory. Jedná se o biologickou (genetickou) predispozici, sociální a psychologické 

aspekty osobnosti. „Je mnoho studií o premorbidní osobnosti, Bleuler a jiní však usuzují, 

že nelze předem odhadnout, kdo se stane na alkoholu závislým." (Zvolský, 1998, s. 56) 
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Závislost na alkoholu se vyvíjí plíživě, u mladých lidí někdy jen měsíce jinak i několik 

let. Americký lékař Jellinek zabývající se alkoholovou problematikou hovoří o čtyřech 

vývojových stádiích alkoholismu: I. Iniciační stádium, II. Prodromální stádium, III. 

Kruciální stádium, IV. Terminální stádium. 

I. a II. stádium se vyznačuje konzumací a zvyšující se tolerancí na alkohol bez stavů 

opilosti. Závislost začíná až ve stádiu III., kdy dochází při stále se zvyšující toleranci ke 

změně kontroly v pití (tzn. obtížné ukončení pití po prvním napití); k častým výpadkům 

vzpomínek na určité časové údobí v opilosti (okénka, palimpsesty, black out); k sociálním 

důsledkům - konfliktům v rodině, na pracovišti; k racionalizaci; oploštění zájmů; a 

tělesným potížím. Ve IV. - konečném stádiu se snižuje tolerance (poškození jater), 

vyskytují se ranní třesy s potřebou ranního pití, výjimkou nejsou několika denní pitky 

(„tahy"), dochází k postupné degradaci osobnosti a debaklu (nejde to již s alkoholem, ale 

ani bez něj). Vyskytují se alkoholické psychózy a následný vývoj vede k demenci. 

(Zvolský, 1998, s. 56) 

Sledujeme-li rozdíly v klinickém obrazu alkoholové závislosti u žen a u mužů, 

zjistíme, že u žen chybí podobný popis vývoje jako jsou Jellinkova stádia ve vývoji 

závislosti, která jsou vyvozená z mužského aspektu pití. Kunda a kol. ve shodě 

s vlastními empirickými poznatky předpokládá existenci dvou verzí klinického obrazu 

alkoholové závislosti u žen. (Kunda, 1988, s. 90-91) 

I. První verze je charakteristická svým začátkem, někdy již v adolescenci. Zde 

dominuje pití v partě. Zprvu je preferováno víno, později destiláty, častá je 

kombinace s psychotropními látkami. Mnohdy se současně objevuje 

kriminalita a promiskuita. Klinický obraz přes výrazné sociální nápadnosti 

ještě nepřekračuje stádium systematického abúzu. Na případné překročení 

tohoto stádia by upozornilo další alkoholcentrické chování, jako je např. pití 

mimo společnost, tj. v soukromí. Tuto skupinu bude asi tvořit více žen 

s primárním narušením osobnosti ve smyslu psychopatie a jejich vztah k abúzu 

bude symptomatického charakteru. 

II. Druhá verze klinického obrazu ženského pití se vyznačuje pozdějším začátkem 

s manifestací příznaků ve věku okolo 30, 35 až 40 let. Abúzus vzniká po 

výrazné psychotraumatizaci nebo v permanentně stresové zátěžové situaci. 

V pozadí často bývá zhoršení partnerských vztahů, odchod dětí z rodiny a více 
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pociťovaná osamělost. V tomto smyslu je abúzus alkoholu marným pokusem 

o autoterapii, o vyrovnávání se s náročnou životní situací. 

V souvislosti s touto druhou verzí klinického obrazu ženského pití jsou zdůrazněny 

určité charakteristické rysy ženského abúzu alkoholu, kterým se budu především v této 

kapitole podrobněji věnovat. Nyní některé významné aspekty ženského pití, nebo-li 

rizikové faktory pro abúzus alkoholu pouze vyjmenuji: deprese, syndrom prázdného 

hnízda, abúzus alkoholu u partnera nebo jiné významné osoby, rozvod, rozchod, konfuse 

v identifikaci s ženskou rolí aj. 

3.3. CHARAKTERISTIKY ABÚZU ALKOHOLU A ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU UZEN 

3.3.1. Hlavní odlišnosti ženského pití od mužského 

Důvody pro věnování zvláštní pozornosti ženské otázce pití jsem ve zkratce 

prezentovala již v předcházejícím textu. Faktory ženského pití se od mužských liší a tyto 

odlišnosti vyplývají z rozdílné fyziologie těla a ze sociálních a kulturních rozdílností rolí. 

V průměru ženy pijí méně často a v menších množstvích než muži. Jejich preference 

nápojů je jiná a méně často požívají alkohol na veřejnosti. (Plant, 1997, s. 1) U mužů se 

častěji setkáváme s hazardováním pod vlivem alkoholu a tedy i s přidruženými problémy 

jako jsou trestné činy pod vlivem alkoholu. Ženy např. na rozdíl od mužů v menším 

procentu usedají za volant v podnapilém stavu. (Smith, Wolynetz, Wiggins, 1976 - podle 

Plant, 1997, s. 5) 

Za možnou příčinu nárůstu pití u zaměstnaných žen se podle mnoha studií ukazuje 

jejich snadnější přístup k alkoholu (v podobě večírků, obchodních jednání apod.) než u 

žen v domácnosti. (Ferrence, 1984, s. 414) Podle jedné německé studie, která srovnávala 

faktory ženského pití v devíti evropských zemích (včetně ČR) se ukazuje, že ženy 

s vyšším vzděláním inklinují k častější konzumaci alkoholu (což ještě nemusí znamenat 

abúzus, případně závislost) než ženy s nižším vzděláním, přičemž podobný trend nebyl 

prokázán u mužů. Autoři této studie usuzují na fenomén získané ekonomické a sociální 

svobody díky dosaženému vyššímu vzdělání. (Alhstróm aj., 1999, s. 118) 

Naproti tomu hovoří poznatky Ference: Ženy dnes zastávají více sociálních rolí než 

tomu bylo v minulosti. Mimo jejich zaměstnání (často budování kariéry) se stále starají o 

domácnost a o děti, čímž jim zbývá méně času pro vlastní záliby, potažmo na konzumaci 

alkoholu. Pijící ženy se na rozdíl od pijících mužů potýkají s výraznější sociální 
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stigmatizací. Sociální role ženy jako matky je neoddiskutovatelně častou příčinou většího 

pohoršení, které se snese ze strany společnosti na hlavu pijící ženy. (Ferrence, 1984, s. 

414-415) 

Existují (již v úvodu zmíněné) fyziologické rozdílnosti mezi mužem a ženou 

v souvislosti s degenerativním účinkem nadměrné konzumace alkoholu. V těle ženy se 

jedná především o větší poměr tuku vůči vodě, o sníženou aktivitu žaludečního enzymu 

alkoholdehydrogenázy a o játra více zaměstnávána pohlavními hormony (estrogeny). 

Zeny tudíž potřebují menší množství alkoholu k vytvoření si stejné hladiny alkoholu 

v krvi v porovnání s muži. Některé studie v souvislosti s touto skutečností uvádějí, že 

ženy jsou tak vystavovány většímu riziku vzniku jaterní cirhózy a alkoholové hepatitidy. 

Více závislých žen než závislých mužů v průměru zemře na cirhózu jater. (NIAAA, 1990, 

s. 2) 

Také přístup k vyhledávání pomoci se liší. Motivy žen k léčbě nebo bariéry, které je 

naopak od léčby odvádějí jsou jiné od těch, se kterými se potýkají muži. Zeny častěji 

vyhledávají pomoc z důvodu prevence nebo kvůli rodinným neshodám a často jsou tak 

podpořeny svými partnery nebo dětmi k podstoupení léčby. Ženy jsou ochotnější 

k náhledu na svůj problém jako na zdravotní záležitost, tudíž lékařskou pomoc snadněji 

přijímají. Menší počet žen než mužů se do léčby dostává soudním nařízením. Nezřídka se 

ale stává, že žena přes svou uvědomovanou potřebu léčení do léčby nenastoupí, jelikož 

nemá komu svěřit péči o své dítě nebo by nedokázala finančně zajistit rodinu v průběhu 

léčby (nemůže se spolehnout na partnera, nemá partnera apod.). V neposlední řadě ženy 

mají strach ze zveřejnění jejich problému s alkoholem a s potenciální ztrátou zaměstnání 

apod. 

Co se týká zisku z protialkoholní léčby, ženy, které úspěšně absolvovaly léčebný 

pobyt v nějakém zdravotnickém zařízení, dokáží lépe abstinovat než muži. Na druhou 

stranu se mužům daří lépe abstinovat po absolvování nějakého léčebného programu se 

zaměřením především na skupinovou terapii (peer group oriented) než s medicínským 

podtextem. (NIAAA, 1990, s. 3) 

V naší i v zahraniční odborné literatuře zabývající se problémovým pitím mužů 

najdeme velice obsažné teorie rizikových faktorů ohledně mužského alkoholismu. 

Gomberg např. uvádí, že psychoanalytický přístup vidí predispozice k alkoholismu u 

klientů v regresi s infantilní fixací a oralitou; behavioristi pohlížejí na alkohol jako na 

možnost redukce strachu, konfliktů a tenze; jiné studie McClellanda z roku 1972 tvrdí, že 
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pití alkoholu a vznik problémového pití závisí na spojitosti alkoholu s mocenskými 

motivy, a proto těžký abúzus dodává mužům pocit síly a moci apod. (Gomberg, Lisansky, 

1984, s. 235) Cca. do 90. tel 20. století byly výzkumy prováděny s muži alkoholiky, čímž 

byla ignorována gender otázka. Není možné mužské faktory automaticky přenést a 

uplatňovat na ženskou otázku pití, jelikož je evidentní, že existují biologické, sociální a 

psychologické odlišnosti mezi fungováním muže a ženy všeobecně, tudíž lze 

předpokládat, že takové rozdíly budou přítomné i v otázce mužského a ženského pití. 

Stejně tak jako existují rozdíly, můžeme shledávat i podobnosti rizikových faktorů u mužů 

a žen s problémovým pitím. 

Pro dokreslení předkládám nejdůležitější rizikové faktory vedoucí k alkoholismu u žen 

v porovnání s mužskou populací. Podrobněji se jednotlivým faktorům budu věnovat 

v následujícím textu. 

č. 1 

NÁPADNĚ ODLIŠNÉ A SPOLEČNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ABÚZli ALKOHOLU U 

ŽEN A MUŽŮ (Gomberg, Lisansky 1984; Boothroyd 1980; Wilsnack, Gomberg 1996) 

ZENY MUZI ZENY I MUZI 
Rodinné neshody jako hlavní 
motiv pití 

Pracovní stres jako hlavní motiv 
pití 

Úleva nebo únik 
od úzkostných nebo 
negativních pocitů 
pramenících 
z náročných životních 
situací 

Dcery alkoholiků vykazují méně 
kamarádských vazeb v dětství a 
více deprese v dospělosti 

Synové alkoholiků vykazují 
více hyperaktivity v dětství a 
problémů s chováním 

Alkoholismus v rodinně 

Uvádějí pocity deprivace a 
odstrčenosti v dětství 

Neuvádí tak často pocity 
deprivace v dětství 

0 

Uvádějí více než muži tragické 
události z primární rodiny (př. 
rozvod rodičů, úmrtí) nebo 
z dalších etap života v souvislosti 

^počátkem jejich pití 

Neuvádí tak často tragické 
události z primární rodiny nebo 
z dalších etap života 
v souvislosti s počátkem jejich 
pití 

0 

V dospělosti přítomnost 
potlačených pocitů zloby nebo 
křivdy vůči rodičům, které nebyly 
nikdy konstruktivně vyjádřené 

Netrápí je tak často potlačená 
agrese 

0 

Fáze menstruačního cyklu 
(měnící se hladiny hormonů ve 
vztahu k účinku alkoholu; 
premenstruální syndrom; 
menstruační bolesti) a 

0 0 

14 



gynekologické potíže 
(neplodnost; spontánní potrat; 
interrupce; hysterectomie atd.) 
V adolescenci spíše depresivní 
nálady, podceňování a nedůvěra 
vůči lidem až určitá sociální 
izolace (nebo přehoupnutí se 
v důsledků těchto potíží 
do opačného extrému -
rebelování) 

V adolescenci zvýšená 
pohotovost k agresi, sdružování 
v partách, spíše než výskyt 
deprese 

Nepředvídatelná 
impulzivita 
v adolescenci, 
rebelování 

V dospělosti vyšší výskyt depresí Nižší výskyt depresí, ale častěji 
diagnostikovaná sociopatie 

Určitá forma 
negativismu 

Konflikty tradičních ženských rolí Tradiční pojetí mužských rolí se 
také mění, ale nejeví se jako 
rizikový faktor 

0 

Zeny častěji navštěvují lékaře, 
vyhledají odbornou pomoc 
(možná větší potřeba úlevy, 
utěšení a s tím související častější 
léková závislost u žen) 

Muži méně často vyhledávají 
zdravotnickou či jinou 
odbornou pomoc 

0 

v 

Zeny spíše pijí samy doma nebo 
s významným druhým (partner, 
kamarádka, sestra...); spíše 
sporadicky 

Muži spíše pijí v kolektivu, 
v barech, na ulicích, v práci; 
spíše kontinuálně 

0 

Mnoho žen začalo abúzus během 
společného života s partnerem 
alkoholikem, tzn. transmisi 
problémového pití z muže na 
ženu 

Mužů alkoholiků je v populaci 
více; méně jich má partnerku 
alkoholičku a není u nich známá 
skutečnost významného vlivu 
pití jejich partnerek ve smyslu 
transmise pití z ženy na muže 

0 

Velké procento žen alkoholiček 
pochází z neúplné rodiny 

Velké procento mužů 
alkoholiků pochází z neúplné 
rodiny 

Většinou absence otce 
v rodině; většinou jeden 
z rodičů alkoholik-čka 

Autoritativní přísná matka, 
komplikovaný ambivalentní vztah 
dcera-matka; spíše blízký vztah 
dcera-otec 

Autoritativní přísný otec, 
komplikovaný ambivalentní 
vztah syn-otec; spíše blízký 
vztah syn-matka 

Jeden z rodičů 
vystupuje spíše jako 
obávaný (nenáviděný), 
druhý rodič milující 
(milovaný) 

Alkoholem spíše na nevědomé 
úrovni saturují potřebu 
identifikace s ženskou rolí 

Alkoholem spíše nevědomě 
saturují potřebu moci a síly 

Nevědomé motivy pití 

3.3.2. Rozdíly v abúzu alkoholu v rámci ženské populace; Z rozdílů vyplývající 

některé rizikové faktory 

Nyní budu vycházet z poznatků americké psycholožky Sharon C. Wilsnack, která se 

zabývá výhradně problematikou alkoholu u žen a patří k nejvýznamnějším autorům 
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mnoha publikací v rámci výzkumu této oblasti. Některé své výzkumy věnovala tématu 

odlišností mezi podskupinami žen s problémovým pitím, kdy zdůrazňuje, že ženy nejsou 

homogenní skupinou. V publikované studii r. 1996 ve sborníku NIAAA (National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) Wilsnack přináší důležité poznatky 

související s věkem, zaměstnáním, rodinným stavem a nechtěnou sociální rolí žen. 

Rovněž se zaměřím na studii další významné americké psycholožky zabývající se 

taktéž alkoholovou problematikou u žen, Edith S. Lisansky Gomberg. Její práce je také 

publikovaná ve sborníku NIAAA 1996. Navíc využiji poznatků ze studie Gomberg a 

Lisansky (1984) na téma: Události předcházející problémovému pití u žen. 

3.3.2.1. Věk 

Ženy ve věku od 21 do 34 let se v 74% ukazují jako pravidelné konzumentky 

alkoholu, z nichž 4% paří do skupiny závislých. V porovnání se staršími skupinami žen 

se ženy kolem dvacítky potýkají s vyšší výskytem epizodického pití, intoxikací, 

s následky abůzu alkoholu a nebo s abstinenčním syndromem. Mladé ženy jsou tak 

vystavené častější konfrontaci následků jejich pití ve společnosti. Jednou takovou 

záležitostí je např. řízení pod vlivem alkoholu. Nedávný nárůst automobilových nehod 

mezi mladými ženami v USA (Popkin, 1991 - podle Wilsnack, 1996, s. 27) může svědčit 

0 změně sociální role žen, jelikož ženy dnes častěji řídí než v minulosti (např. samy řídí na 

1 ze společenských akcí, kde se často pije alkohol). V tomto výzkumu se ukázalo, že 

mladé ženy často řídí na zpáteční cestě domů z nějakého večírku pod vlivem menšího 

množství alkoholu, jelikož jejich partneři zkonzumovali mnohem větší množství 

alkoholických nápojů. 

Obecná tendence spotřeby alkoholu u mladých žen je v rámci ženské populace 

nejvyšší a s přibývajícím věkem se snižuje. 

3.3.2.2. Zaměstnání 

Dřívější výzkumy zabývající se vztahem pití a zaměstnáním u žen usuzovaly na to, že 

zaměstnání má špatný vliv na duševní pohodu a na alkoholové návyky především tehdy, 

když se jejich zaměstnání mísilo s dalšími rolemi (manželka, matka, atd.) Mělo se zato, 

že větší kompetence žen tak mohou vytvářet neúměrný stres, který prý ženy redukují 

pitím alkoholu. Wilsnack uvádí, že výzkumy provedené v 80-tých a 90-tých letech 20. 

století tyto hypotézy nepotvrzují. Ačkoliv podle následných studií zaměstnané ženy 

vykazují ve svých řadách větší počet konzumentek (ne-abstinentek) anebo častější abúzus 

alkoholu než ženy v domácnosti, počet závislých žen se mezi těmito dvěma skupinami 
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neliší. (Parker et al., 1980; Shore, 1985, 1992 - podle Wilsnack, 1996, s. 28) Ani u žen 

na vysokých postech se neprokázal výskyt excesivního pití nebo jiných se stresem 

souvisejících návyků jako je např. kouření, přejídání apod. 

Současné trendy často protichůdná data interpretují následovně: vyšší frekvence 

konzumace alkoholu mezi zaměstnanými ženami spočívá v jejich snadnějšímu přístupu 

k alkoholu (Shore, Batt, 1991), přičemž je třeba nezapomínat ani na faktor stresu, který 

ale nehraje tak významnou roli, která mu byla dříve chybně přičítána (Hammer, Vaglum, 

1989). (Wilsnack, 1996, s. 29). 

Co se spíše než zaměstnanost ukazuje jako rizikový faktor pro možný vznik abúzu 

alkoholu je chybění nebo ztráta sociálních rolí ženy. Existují důkazy několika studií o 

prospěšnosti mnohočetných sociálních rolí, které mohou úspěšně ženu chránit před 

návykovým pitím. Např. studie Shore (1990) potvrdila snížení konzumace alkoholu a 

alkoholu přidružených problémů v důsledku přírůstku dětí do rodin mezi ženami 

na vysokém pracovním postu; dále Hammer a Vaglum (1989) zjistili, že ženy pracující na 

plný úvazek a zvýšená konzumace alkoholu spolu příčině nesouvisí; a novozélandský 

výzkum (Romans-Clarkson et al., 1992) tvrdí, že ženy s mnohočetnými sociálními rolemi 

vykazují menší pravděpodobnost problémového pití než ženy pouze s jednou nebo dvěma 

sociálními rolemi. (Wilsnack, 1996, s. 29) Vícero sociálních rolí ženě dodává 

sebevědomí a kompetence. Taková žena dostává snadněji zpětné vazby o svém jednání a 

výsledcích svých aktivit ze strany své rodiny, spolupracovníků, atd., je tak svým 

způsobem přirozeně „monitorována" svým okolím, což ji může i odrazovat od konzumace 

alkoholu. Wilsnack tvrdí, že nedávné studie všeobecně podporují spojitost mezi deprivací 

rolí a zvýšeným problémovým pitím alkoholu u žen, ale zároveň připouští nutnost 

doplňujícího výzkumu na toto téma. 

Často se výzkumy zmiňují o problémovém pití u žen v zaměstnáních, kterým 

v minulosti tradičně dominovali muži. České ženy zaměstnané v tradičních mužských 

profesích vykazují výrazně častější konzumaci vína a lihovin a vyšší denní spotřebu 

alkoholu v porovnání s ostatními ženami (Csémy, Kožený, Kubička, 1991 - podle 

Wilsnack, 1996, s. 28). Wilsnack doporučuje provést další studie na toto téma, které by 

mohly přinést detailnější poznatky o příčinných vlivech na ženské pití v převážně 

mužských zaměstnáních (např. přítomnost spolupracovníků, kteří konzumují více 

alkoholu; více příležitostí se napít; tlak na minoritu žen; povinnost přizpůsobit se majoritě, 

kde je samozřejmostí pití alkoholu; pití jakožto výraz síly a pohlavní rovnosti, atd.). 
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3.3.2.3. Rodinný stav 

V mnoha amerických studiích se prokázalo, že nikdy nevdané a rozvedené ženy nebo 

ženy po rozchodu všeobecně vykazují více problémového pití. Mezi ovdovělými osobami 

je nejnižší počet problémově pijících, vdané jsou někde uprostřed těchto hodnot. K tomu 

samozřejmě přispívá faktor věku, protože mladší ženy jsou většinou současně ještě 

nevdané a mají spíše problémy s pitím, zatímco starší ženy jsou často vdovy a zároveň u 

nich nenacházíme známky problémového pití v takové míře jako u mladých žen. 

Jinými slovy pravděpodobnost problémového pití je nejvyšší u rozvedených nebo 

rozešlých žen ve věku pod 35 let. Naproti tomu starší vdané ženy vykazují vyšší počet 

problémově pijících než rozvedené, rozešlé nebo ovdovělé starší ženy (Johnson, 1982 -

podle Gomberg, Lisansky, 1984, s. 30) 

Jako rizikový faktor Wilsnack zmiňuje soužití s partnerem beze sňatku. Ženy žijící v 

tomto typu partnerství (jakoby manželství) v národním průzkumu (USA 1981) zcela 

předčily vdané ženy v počtu konzumentek a problémově pijících, mezi nimiž se vyskytl 

nejvyšší počet intoxikací, následků abúzu a syndromu závislosti. (Wilsnack et al., 1986 -

podle Wilsnack, 1996, s. 31) V následujícím národním průzkumu z roku 1991 se v USA 

tento fakt znovu potvrdil a to jak u mladších žen (21-34) tak u starších (35-49). 

Vysvětlením může být; pití ulevuje od tenze z dvojznačnosti takového soužití (ani 

svobodná, ani vdaná); ženy provází nejistota, málo institucionální podpory apod.; dále 

ženy žijící „na hromádce" vedou často nekonvenční život, zažívají více svobody na rozdíl 

od žen respektujících tradiční normy společnosti, které limitují alkoholové návyky aj. 

Většina amerických studií vypovídá o větším počtu problémově pijících žen mezi 

ženami, které jsou rozvedené nebo po rozchodu na rozdíl od vdaných. (Cahalan et al. 

1969; Clark, Midanik 1982; Johnson 1982; Wilsnack et al., 1984 - podle Wilsnack 1996, 

s. 31) V této otázce Wilsnack podotýká, že rozvod (nebo rozchod) může mít několik 

protichůdných vlivů na ženu. Může jak pití odstartovat a to především u žen, které 

předtím s abúzem alkoholu problém neměly, může však pití i snížit a to v případě, kdy 

žena již během manželství (nebo soužití) pila, pil i její partner a v jejich soužití byla 

evidence sexuální dysfunkce. Pak se u takových žen rozvodem (rozchodem) dosáhlo 

úlevy, snížení úzkosti a tím i větší šance na redukci konzumace alkoholu. 

3.3.2.4. Nechtěná sociální role 

Vyšší riziko problémového pití bylo zjištěno u žen s nechtěnou sociální rolí na poli 

zaměstnání, rodinného stavu nebo rodičovství. V rámci nespokojenosti v práci se uvažuje 

o dvou situacích: jednak žena touží pracovat, ale zatím je nezaměstnaná; nebo práci má, 
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ale netěší ji a v zaměstnání setrvává jen z finančních důvodů. S nepohodlím v sociální 

roli, již přináší rodinný stav, je nutné zvažovat tato rizika: případ nevdané ženy, která vidí 

velikou hodnotu ve sňatku; případ vdané ženy uvádějící dva nebo více zúzkostňujících 

faktorů v její roli. Jako významné riziko se ukazují i dvě rodičovské situace: bezdětnost 

ženy s touhou po dítěti; žena mající děti uvádějící, že jich má příliš mnoho nebo, že mít 

děti není důležité. Průřezová studie potvrdila, že nechtěná sociální role přímo souvisí 

s následným abúzem alkoholu a s horšími následky abúzu u žen, které pijí častěji než 

jedenkrát za měsíc a které mají volný přístup k alkoholu i doma. Ve studiích se ale také 

prokázalo, že signifikantní vztah mezi nechtěnou rolí a návykovým chováním se 

nevyskytoval u žen s j iž praktikovaným těžším abúzem alkoholu, čímž je vznesena 

otázka: zda-li u takových žen nechtěné sociální role byly primárně výsledkem 

problémového pití spíše než jeho příčinou. 

3.3.3. Typické riziko vé faktory u žen 

Některých rizikových faktorů pro vznik abúzu alkoholu jsem se již dotkla popisem 

výsledků výzkumů výše zmíněných (viz 3.3.2.), nyní tyto poznatky rozšířím. 

3.3.3.1. Alkoholismus v rodině 

Jeden z faktorů, jež jasně predikuje větší pravděpodobnost problémového pití jak u 

žen tak i u mužů, je rodinná historie alkoholismu. (Hill, 1993 - podle Gomberg, 1996, s. 

187) Mnoho longitudinálních výzkumů na téma dvojčat žen se shoduje na tom, že 

genetika hraje dominantní roli v etiologii problémového pití. (Kednler et al., 1992 - podle 

Gomberg, 1996, s. 187) 

3.3.3.2. Vliv pijících vrstevníků nebo partnera 

Ženy často uvádějí, že pro ně v životě byl velice důležitý sociální kontext, ve kterém si 

svůj návyk vytvářely. U adolescentů data ukazují, že dívky jsou snadněji ovlivnitelné 

svými vrstevníky než jsou chlapci a jejich přítomnost v partách významně přispívá 

k jejich abúzu alkoholu. (Margulies et al., 1977 - podle Gomberg, 1996, s. 187) 

U starších problémově pijících žen je vliv významného druhého, který taktéž pije, 

závažný. Gomberg tvrdí, že u žen zneužívajících alkohol nebo závislých na alkoholu 

existuje mnohem větší pravděpodobnost (na rozdíl od jejich mužských protějšků) mít 

manžela nebo partnera s problémovým pitím. Wilsnack tento fakt potvrzuje výsledky 

průřezové studie 911 žen a 396 mužů z roku 1981, kdy abúzus alkoholu mužů nebyl 

asociován s vnímáním pití u jejich manželek, přičemž ale u manželek se prokázal vztah 
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mezi jejich problémovým pitím nebo syndromem závislosti, jež byl asociován vnímáním 

častosti pití jejich manželů. Gomberg dodává, že starší závislé ženy jsou spíše vdané a 

potenciálně zatažené do párového pití s jejich mužem, avšak starší závislí muži bývají 

častěji rozvedení nebo vdovci a žijí sami. 

3.3.3.3. Deprese 

Některé zahraniční studie už v polovině 20. století u žen zdůrazňují premorbidní 

neurotickou strukturu osobnosti s paranoidními rysy, závislou neurotickou osobnost se 

sklonem k depresi a úzkostnosti, depresivní stavy ve středním a pozdějším věku. Muži 

alkoholici vykazují jen o 2% více diagnóz deprese než muži běžné populace. U žen 

alkoholiček je patrné 12% navýšení depresí oproti běžné populaci žen. 

Gomberg poukazuje na nutnost rozlišení tzv. primárního a druhotného alkoholismu u 

žen. Ty, které patří do skupiny primárního alkoholismu, nemají žádnou historii 

preexistující deprese. Kdežto ženy s druhotným alkoholismem trpěly depresí ještě 

předtím než začaly abúzus alkoholu (často jako vlastní autoterapii, ve víře, že jim alkohol 

uleví od depresí). Gomberg uvádí opírajíce se o výzkum Helzer et al. (1991), že deprese 

předcházela problémovému pití u 66% žen. Ženy s tímto druhotným alkoholismem se liší 

od první skupiny především v několika aspektech. Méně často u nich pozorujeme 

pozitivní rodinnou historii alkoholismu, jejich alkoholová „kariéra" bývá kratší a jejich 

prognóza k trvalé abstinenci je slibnější (Turnbull, 1988 - podle Gomberg, 1996, s. 188). 

3.3.3.4. Stres, úzkost a vypořádávání se s životně náročnými situacemi 

U žen s problémovým pitím Gomberg zajímají strategie vyrovnávání se se stresem a 

jinak náročnými životními situacemi. Určité strategie se častěji vyskytují u žen závislých 

na alkoholu např.: snění, únik, popření. Efektem předešlých rodinných neshod v primární 

rodině (často udávaný zdroj stresu) stoupá pravděpodobnost vzniku nejen alkoholové 

závislosti, nýbrž také rozvoje dalších forem psychopatologie. Na druhé straně je nutné 

podotknout, že značný počet žen z primárně dysfunkčních rodin nebo rodin s alkoholickou 

minulostí se nestává problémově pijícími (Hill et al., 1992 - podle Gomberg, 1996, s. 

188). 

Důležité dle studie Gomberg je, že ženy se závislostí na alkoholu i ženy bez závislosti 

uvádějí téměř shodný počet bolestných traumatických událostí v jejich životech, nicméně 

rozdíl je v reakci na tyto náročné situace (v zaujmutí stanoviska), přičemž u závislých žen 

se většinou vyskytovalo jakési uvíznutí v negativismu. 
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3.3.3.5. Gynekologicko porodnické záležitosti a téma sebepřijetí vlastní ženskosti 

Ze zdravotního hlediska Wilsnaek (1974) přichází s poznatkem, že ženy 

s problémovým pitím se všeobecně potýkají s mnohem vyšším počtem gynekologických 

potíží než ženy bez problémového pití. Gomberg (1984, s. 26) dodává: dle sdělení 

problémově pijících žen zjišťujeme, že abúzus alkoholu začal jakožto reakce na stres 

spojený s těhotenstvím nebo na frustraci v této oblasti. Takový stres může zahrnovat 

potíže s otěhotněním, potíže s donošením plodu do předpokládaného termínu, spontánní 

potrat, interrupci, porod mrtvého plodu nebo hysterectomii. Poměrně vysoké procento 

žen alkoholiček je neplodných. Je dobré si uvědomit obousměrnost souvislosti 

alkoholismu a neplodnosti u žen. Gynekologicko porodnické potíže mohou figurovat jako 

rizikové faktory pro vznik abúzu, a zároveň abúzus alkoholu je významnou determinantou 

zhoršujícího se zdravotního stavu včetně úrovně fertility a gynekologicko porodnických 

komplikací. 

Menstruační cyklus a s ním spojené pravidelné změny hormonálních hladin mají 

důležitý vliv na metabolismus alkoholu v těle ženy. Je známo, že během menstruačního 

cyklu, především v době premenstruální můžeme zaznamenávat zvýšené tendence 

k náladovosti, afektům, u depresivních žen až suicidálnímu chování a také zvýšené 

konzumaci alkoholu. 

Velice zajímavá je studie už z roku 1937 (Wall, 1937 - podle Gomberg, Lisansky, 

1984, s. 19), která uvádí dysmenorrheau (bolestivou menstruaci) u 80% žen alkoholiček, 

kde byl tento jev považován za „urážku nebo zranění" narcistické osobnosti, jež byla 

těmto ženám přičítána. Další výzkum (Podolsky, 1963 - podle Gomberg, Lisansky, 1984, 

s. 20) vidí u žen alkoholiček spojitost premenstruální tenze s problematickou otázkou 

akceptace ženskosti jako determinantu její životní situace a to především u žen 

depresivních, úzkostných a osamělých. (Touto nastíněnou problematikou sebepřijetí jako 

ženy u žen alkoholiček se více zabývám v kapitole V.) Celkově se dá říct, že 

premenstruální období a stres spojený s menstruačními potížemi může být zásadním 

rizikovým faktorem pro abúzus alkoholu. 

3.3.3.6. Sexuální zkušenosti 

Wilsnaek se mimo jiné podrobně zabývala vztahem mezi sexuálními zkušenostmi a 

alkoholismem. Jedno z možných vysvětlení, které by se mohlo spíše vztahovat k mladým 

ženám upozorňuje na tradiční morálku, jež ženy odrazuje od pití alkoholu i od uvolněného 

způsobu sexuálního života. Některé ženy toužící po volnosti, nedokáží svou svobodu 
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vyjadřovat konstruktivněji, tudíž ji mohou častěji prezentovat jednak svým pitím i 

uvolněným sexuálním chováním. 

Mimo tohoto trochu spekulativního tvrzení si Wilsnack u žen alkoholiček všimla 

velice významného obecného rysu, tj. zvýšené nejistoty v sexuální oblasti a nedostatků 

v psychosexuálním vývoji. Celkově lze tedy konstatovat, že problémové pití úzce souvisí 

s nějakou formou sexuální dysfunkce (vaginismus, snížená touha, apod.). Přetrvává-li 

nějaká forma dysfunkce, žena má tendenci pokračovat v abúzu alkoholu ve víře, že 

alkohol jí pomáhá překonávat sexuální obtíže (zajímavé jsou případy redukce pití po 

rozvodu nebo rozchodu u takových žen v důsledku snížené tenze prožívané v partnerství). 

Tak se nabízí otázka: Jaký vliv má pozitivní očekávání stimulačního účinku alkoholu 

na sexuální život ženy? Všeobecně je známo, že ženy i muži věří na afrodiziační účinky a 

tím i usnadňující efekt alkoholu na sexuální aktivitu, ačkoliv alkohol má fyziologicky 

právě opačný účinek. Objektivně snižuje vaginální pulsový tlak a prokrvení pohlavních 

orgánů, čímž oddaluje prožití orgasmu. Přesto 60% žen zneužívajících alkohol uvedlo, že 

pití má pozitivní účinek na redukci jejich sexuální zdrženlivosti. 80% závislých žen 

mluvilo o pozitivním účinku alkoholu na jejich sexualitu ve smyslu odbourání zábran a 

tak většího požitku. Tato subjektivně vnímaná realita může být kolikrát i „dobrým" 

důvodem pro pravidelnou konzumaci alkoholu. Přestože se pijící ženy zmiňují pozitivně 

o účinku alkoholu na jejich sexuální aktivitu, 22% přiznává, že pod vlivem alkoholu u 

nich k pohlavnímu styku vůbec nedošlo a navíc 60% žen (všech úrovní abúzu alkoholu) 

sdělilo, že mají zkušenost se sexuální agresí ze strany podnapilého muže. Navzdory 

zcestnému a běžně rozšířenému názoru, že alkohol může stimulovat sexuální aktivitu 

(fyziologicky ji totiž inhibuje), se setkáváme u vyšší konzumace alkoholu s vyšším 

rizikem sexuálního chování (nechráněný sex, promiskuita atd.). 

Tuto záležitost Wilsnack vysvětluje následovně: alkohol může subjektivně stimulovat 

sexuální aktivitu, ale to se děje jen na úrovni pocitů nebo fantazie (ne na fyziologické 

úrovni); alkohol tak především usnadňuje boření společenských bariér, usnadňuje 

seznamování redukcí studu a zvyšuje sebevědomí při komunikaci, což může potažmo vést 

k rizikové sexuální aktivitě, ale současně taktéž k začarovanému kruhu sexuální 

dysfunkce (např. žena trpící a priori sexuální dysfunkcí prožívá pocity studu a nejistoty 

v sexuální oblasti, po konzumaci alkoholu se cítí sebejistější, svou dysfunkci tak 

subjektivně „překonává" - objektivně prohlubuje a navíc si vytváří závislost na alkoholu). 
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Často diskutovanou otázkou je spojitost alkoholu a homosexuality. Z mnoha studií 

Wilsnack vybírá pro svou validitu studii MeKirnana a Petersona (1989), kteří zjistili u 

lesbiček 23% žen s problémovým pitím, přičemž u heterosexuálních žen jich bylo 8%. 

Dalším tématem v rámci sexuálního života potenciálních alkoholiček je sexuální 

zneužívání v dětství. Ženy zapojené do protialkoholní léčby často uvádějí sexuální 

zneužívání v dětském věku. Studie sexuálně zneužívaných žen z roku 1986 Wilsnack 

potvrdila, že dvakrát více žen s historií problémového pití (23%), na rozdíl od žen bez 

pijácké historie (11%), uvádí sexuální zneužití před 18. rokem jejich života. Zážitek 

zneužití v dětství predikuje vyšší šanci na abúzus alkoholu v dospělosti. V dalších 

analýzách se ukazuje spojitost sexuálního zneužívání v dětství s pozdějším zvýšeným 

užíváním legálně dostupných léků i nelegálně dostupných drog, s depresivními epizodami, 

úzkostností, vaginismem a s časným zahájením sexuálního života. (Wilsnack, 1986 -

podle Wilsnack, 1996, s. 46) 

3.3.3.7. Viktimizace v dospělosti 

Další studie objevily i vztah mezi abúzem alkoholu a násilím páchaným na dospělých 

ženách v rámci jejich manželství nebo jiných intimních vztahů. Výzkumy byly zaměřené 

hlavně na dvě skupiny: pijící muži jako agresoři a spouštěcí domácího násilí a na pijící 

ženy takto více ohrožené rizikem viktimizace v rámci manželství. Výroční zpráva (USA) 

o alkoholu a domácím násilí z roku 1992 odhaluje, že závislá žena, ať již pila v manželství 

sama nebo společně s mužem, byla identifikována jako terč anebo zdroj těžkého násilí. 

(Kaufman, Kantor, Asdigian, 1992 - podle Wilsnack, 1996, s. 47) 

3.4. SHRNUTÍ 

Pro uchopení ženské otázky alkoholismu předkládám tabulku č. 2 typických 

rizikových faktorů, jež mohou v jednotlivých životních etapách vést k počátku abúzu 

alkoholu, tak jak jsem je výše představila. Třetí sloupec tabulky vypovídá o možných 

následcích abúzu alkoholu u žen. Při sestavování této tabulky jsem opět čerpala hlavně 

z Wilsnack, Gomberg a Lisansky. Ráda bych se pozastavila u každé věkové skupiny 

s bližším souhrnným popisem k alkoholu přidruženým problémům. 

Zeny kolem 20-30 let se potýkají s velkou řadou nových sociálních rolí (přechod od 

studentky k roli zaměstnané ženy, manželky, matky apod.), čímž se vystavují možnému 
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rizikovějšímu pití alkoholu. Gomberg tvrdí, že ženy studentky konzumují větší množství 

alkoholu něž ženy po ukončení školy nebo po sňatku. (Gomberg, 1996, s. 189) Wilsnack 

i Gomberg se shodují: mladé ženy konzumují v porovnání s ostatními věkovými 

skupinami největší množství alkoholu a zvyšující se počet mladých řidiček je účastno 

automobilových nehod pod vlivem alkoholu. Ačkoliv mladé ženy vykazují vyšší spotřebu 

alkoholu než ženy starší, častost (frekvence) jejich pití se ale neliší od ostatních pijících 

žen všech věkových skupin. Wilsnack sledovala, že pití starších žen je charakteristické 

častým ale lehkým nebo mírným popíjením. Tak se ukazuje, že se frekvence napití u žen 

s věkem nesnižuje, jen množství. (Gomberg, 1996, str. 196) 

Když ještě zůstaneme u mladších žen zneužívajících alkohol, musíme se zároveň 

zmínit o dalších aspektech jejich života v rámci abúzu alkoholu, jimiž jsou: impulzivní 

chování, častá kombinace alkoholu s dalšími nelegálními drogami (kombinovaná 

závislost), potenciální FAS (fetální alkoholový syndrom) novorozence, častá absence nebo 

neschopnost plnit své pracovní (či studijní) povinnosti, pravděpodobnost přepadení nebo 

jiných násilných zkušeností, suicidální pokusy. Stručně se pozastavím u jednotlivých 

aspektů: 

• Impulzivní chování: Mladé alkoholicky na rozdíl od starších vykazují více problémů 

s impulzivním chováním. V dětství u nich byly patrné záchvaty vzteku, útěky 

z domova, problémy s akceptováním autorit. 

• Kombinovaná závislost'. Mladé ženy v porovnání s alkoholičkami středního věku 

mnohem více kouří, užívají stimulanty, sedativa, marihuanu nebo jiné nelegální drogy. 

• FAS: 12% alkoholově závislých mladých žen uvádí, že v době těhotenství pily každý 

den nebo často. 

• Problémy na pracovišti: Vzhledem k rozmanitým povoláním žen se alkoholismem 

nejohroženějším jeví dělnické profese. 

• Viktimizace: 22% alkoholiček kolem dvaceti let zažilo přepadení (ženy alkoholicky 

čtyřicátnice tvoří 5%). Také další traumatické události jako automobilové nehody, 

domácí zranění, suicidální pokusy a modřiny nevysvětleného původu jsou častější u 

mladších žen zneužívajících alkohol. Možné vysvětlení je: mladé závislé ženy mají 

větší šanci zakusit násilí v jejich domácím prostředí; pijí často na veřejných místech, 

stávají se tak zranitelnější k následnému útoku (při návratu domů apod.). 

• Suicidální pokusy: Mladé závislé ženy se dvakrát častěji pokouší o sebevraždu než 

ženy ve středních letech. Tzn. 50.5% mladých žen se někdy pokusilo o sebevraždu, 
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třicátnic se pokusilo 43% a čtyřicátnic 25.5% (v průměru 40% na alkoholu závislých 

žen se někdy pokusilo o sebevraždu). Přičemž u zdravé populace žen se počty pokusů 

o sebevraždu s věkem moc nemění, udržují se v americké společnosti okolo 8.8%. 

Zvýšená sebevražednost u mladých závislých žen je podmiňována jejich vyšší 

impulzivitou, jelikož stupeň depresivity se v průběhu života závislých žen prý 

významně nemění. (Gomberg, 1989 - podle Gomberg, 1996, s. 199-200) 

Skoro bychom měli tendenci usuzovat na to, že mladé ženy zneužívající alkohol jsou 

opravdu nej ohroženější skupinou žen. V jistém smyslu bezesporu jsou, nicméně Wilsnack 

(1991) o mladých alkoholičkách (21-34) překvapivě zdůrazňují: Tyto ženy vykazují 

nejpravděpodobněji známky problémového pití, ale zároveň mají největší šanci s abúzem 

alkoholu úplně přestat; jejich „vyzrávání" souvisí se změnami kontextu jejich pití a jejich 

pijících partnerů, dále se změnami v zaměstnání, manželství a rodičovství. Zkrátka mladé 

ženy jsou flexibilní a jejich šance na změnu je vyšší. (Gomberg, 1996, s. 200) 

Zeny ve věku 30-40 jsou dle Gomberg méně prozkoumanou skupinou, přesto tuto 

dekádu hodnotí jako problémovou z několika důvodů. Ženy kolem třiceti let se možná 

poprvé ohlížejí za svým životem, bilancují první nevratné kroky svých rozhodnutí (dítě, 

sňatek, povolání atd.). Mohou se u nich objevit pocity zklamání a zmaru ze ztráty iluzí. 

Slevují ze svých snů a mohou zažívat jakési „oklamání" životem až zoufalství nad tím, že 

jejich dívčí sny zůstanou v zapomnění. Gomberg zdůrazňuje nutnost dalších výzkumů 

ženského abúzu alkoholu tohoto období k přesnější identifikaci vzorců pití. 

Ženy ve veku 40-59 let se potýkají se ztrátou nebo deprivací rodičovské a manželské 

role. U mladých žen spíše pozorujeme nestabilitu sociálních rolí, kdežto u žen středního 

věku se jedná o jejich ztrátu. Závažnou situací je pro ženu období osamostatnění jejích 

dětí a případného syndromu prázdného hnízda, kdy se žena může potýkat s intenzivními 

pocity opuštěnosti. V tomto věku dochází u závislých žen k častějším rozvodům než u žen 

bez problémového pití. Ocitají se samy i se starostí o vlastní obživu. Ty ženy, které se 

nedokáží s touto životní změnou flexibilně vyrovnat (nevytvoří si role nové, nevěnují se 

koníčkům, nemají dostatek finančních zdrojů apod.), jsou velice ohrožené prohlubujícím 

se abúzem alkoholu. Obecně platí, že v souvislosti se zážitkem traumatické události si 

ženy snadněji než muži vytvářejí alkoholovou závislost (nejen v tomto období). 
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V porovnání s mladými ženami se u starších pijících žen (s opožděným začátkem 

abúzu) projevuje méně impulzivity v jejich mládí, ochotné akceptování tradičního pojetí 

ženských rolí, mnohem přísnější soudy vůči alkoholismu, vyšší spotřeba léků 

s psychoaktivním účinkem a následně více pití o samotě. (Gomberg, 1996, s. 202) 

Ženy starší 59 let často konfrontují úmrtí svých partnerů a s tím spojenou ztrátu opory 

a většinou i finančního zabezpečení. Ovdovění se u žen ukazuje jako rizikovější faktor 

začátku abúzu alkoholu než u mužů. Běžná diagnóza provázející ovdovělé ženy je 

deprese. Asi 70% starších žen i mužů na recept dostává léky s psychoaktivními účinky, 

nicméně ženy oproti mužům patří ve všech věkových skupinách k větším konzumentkám 

takových léků a ve starším věku vůbec vedou. (Gomberg, 1995 - podle Gomberg, 1996, 

s. 194) Abúzem alkoholu ve starším věku jsou ohrožené především ty ženy, které ještě 

před ovdověním samy nebo s mužem popíjely a dále ženy žijící o samotě (rozvedené nebo 

ovdovělé). 

Bezesporu další zátěžovou situací pro starší ženu může být i odchod ze zaměstnání 

(zvláště, pakliže jí práce bavila) do domácího prostředí (nedostatek podnětů zvnějšku), 

což může ženu vést do jakési izolace, v níž mohou opět dominovat depresivní nálady a 

tendence k lékovému abúzu, potažmo k pití alkoholu. 

Celkově lze konstatovat, že potenciální nebezpečí alkoholové závislosti je výraznější u 

žen, jejichž životní příběh v sobě zahrnuje hlavně tyto rizikové faktory: partner -

alkoholik, deprese, v manželství prožívaná úzkost, sexuální dysfunkce, historie 

sexuálního zneužití, domácí násilí. Detailnější identifikací rizikových faktorů je možné 

zefektivnit strategie prevence a tak přesně a cíleně působit na ohrožené skupiny žen. 
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č. 2 

VEK TYPICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PRO 
VYTVOŘENÍ SI ZÁVISLOSTI NA 

ALKOHOLU 

ŽIVOTNI KONSEKVENCE 
ALKOHOLOVÉ 

ZÁVISLOSTI 

0-20 
• Rodinná historie alkoholismu 
• Sexuální zneužívání v dětství nebo 

jiná traumatická sexuální zkušenost 
v dospívání 

• Impulzivita, problémové chování 
• Závislost na jiné psychoaktivní látce 

(často marihuana) 
• Menstruační potíže 

• Silně narušené rodinné 
vztahy, neutěšené 
rodinné prostředí 

• Vyšší pravděpodobnost 
další viktimizace 

• Vytváření si 
kombinované závislosti 

20-30 
• Nekonvenční způsob života (dlouhé 

studium, uvolněný sex. život, 
večírky, život „na hromádce" atd.) 

• Gynekologicko porodnické 
komplikace 

• Sexuální dysfunkce 
• Netradiční zaměstnání 
• Změna sociálních rolí v důsledku: 

sňatku, rozvodu, rozchodu, 
nezaměstnanosti 

• Nestabilita sociálních rolí 
• Deprese 
• Poruchy příjmu potravy 
• Pijící partner 
• Neschopnost otěhotnět 
• Užívání jiných psychotropních látek 

• Prohlubování závislosti 
na alkoholu, případně 
jiných drogách 

• Neschopnost plnit 
pracovní (studijní) 
povinnosti 

• Soudní odebrání dítěte 
v důsledku zanedbávání 
péče 

• Domácí násilí 
• Promiskuita 
• Narušené rodinné vztahy 

30-40 
• Pití o samotě 
• Úzkostnost (nejčastěji kvůli 

rodinným neshodám) 
• Deprese 
• Vyrovnávání se se ztrátou iluzí (o své 

seberealizaci v rozličných soc. rolích, 
o partnerovi, rodinném životě apod.) 

• Přetrvávající gynekologicko 
porodnické obtíže 

• Sexuální dysfunkce 

• Prohlubování závislosti 
• Vnitřní pnutí ze 

zodpovědnosti za svá 
životní rozhodnutí 

• Touha uniknout, 
osvobodit se apod. 

• Nespokojenost v soc. 
rolích 

• Rozvod 

40-59 
• Změny a ztráty v sociálních rolích 

(babička, rozvedená žena atd.) 
• Pití o samotě 
• Ztráta atraktivního mladistvého 

vzhledu 
• Menopauza 
• Syndrom prázdného hnízda 
• Menší flexibilita, schopnost adaptace 

na nové podmínky života (trh práce, 
technický pokrok,. . .) 

• Dlouhodobé konflikty 
v manželství 

• Domácí násilí 
• Zdravotní komplikace, 

operace apod. 
• Změna sebepojetí jako 

ženy (stárnutí apod.) 
• Opuštěnost v důsledku 

rozvodu nebo úmrtí 
manžela - život v izolaci 
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• Manžel, partner závislý na alkoholu 
• Zneužívání psychoaktivních látek 
• Deprese 
• Poruchy příjmu potravy 
• Fóbie, panické poruchy, úzkosti 

• Nezaměstnanost 
• Zhoršující se sociální 

podmínky života 

59-... 
• Změna sex. role 
• Odchod do důchodu 
• Práce v domácnosti 
• Ztráta zdraví, onemocnění 
• Pocit zbytečnosti (změna schopnosti 

pracovat, vydělávat peníze, apod.) 
• Ovdovění 
• Deprese 
• Zneužívání léků s psychoaktivním 

účinkem 
• Manžel, partner závislý na alkoholu 

• Alkoholová závislost 
kombinovaná s lékovou 
závislostí 

• Život v izolaci 
• Rapidní zhoršení 

zdravotního stavu 
• Nesoběstaěnost 
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KAPITOLA III. 

PLÁN VÝZKUMU A METODOLOGICKÉ POSTUPY 

4.1. PLÁN VÝZKUMU 

V Psychiatrické léčebně v Bohnicích (PLB) jsem během své praxe na AT oddělení začala 

postupně sbírat data ke své diplomové práci. Psycholožka Simona Šedivá mně podpořila a 

umožnila mi samostatně pracovat s klientkami, které se přihlásily dobrovolně k interview a 

k vyplnění CAE. Pomocí řízeného interview a testu CAE jsem předpokládala, že získám 

informace o problémových oblastech klientčina života nebo-li o rizikových faktorech vzniku 

abúzu alkoholu. V souboru dat jsem předpokládala, že naleznu informace o: situaci 

v primární i sekundární rodině klientky, informace o jejím životním stylu, o typech jejích 

vztahů (především s partnerem) i o náhledu na onemocnění a motivaci k abstinenci aj. Jinými 

slovy o životních událostech (problémových oblastech) potenciálně vedoucích k abúzu a 

závislosti na alkoholu. Nejprve jsem tedy s klientkou provedla interview a posléze jí požádala 

o vyplnění CAE. 

Většina klientek se zajímala i o výsledky testu CAE, tudíž jsem s nimi mívala i druhé 

sezení, kde jsem klientce nabídla k úvaze témata rizikových faktorů, která v testu vystoupila 

jako problémová. Problematické životní události tak mohly být zároveň příčinou a/nebo 

akcelerátorem již vzniklého abúzu alkoholu. Následujícím rozhovorem nad výsledky testu 

jsem si případně doplňovala informace o nových souvislostech ze života klientky. 

Vyšetřila jsem takto šestnáct klientek s diagnózou závislosti na alkoholu. 

4.2. METODOLOGICKÉ POSTUPY 

4.2.1. ŘÍZENÉ INTERVIEW 

Interview jsem sestavila tak, aby se klientka ve svých odpovědích mohla chronologicky 

rozpovídat o svém životě. Zároveň jsem se snažila do otázek zahrnout v literatuře nejčastěji 

uváděná fakta o ženách závislých na alkoholu. 

1. JAKÉ TO BYLO U VÁS DOMA, KDYŽ JSTE BYLA DÍTĚTEM? 

2. JAK JSTE SE VĚTŠINOU DOMA CÍTILA? 
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3. ZA CO A JAK VÁS ODMĚŇOVALI? 

4. ZA CO A JAK VÁS TRESTALI? 

5. MĚL NĚKDO VE VAŠÍ RODINĚ PROBLÉM S ALKOHOLEM? 

6. MĚLA JSTE NĚKDY JAKO NEDOSPĚLÁ FYZICKÝ KONTAKT S MUŽEM, 

KTERÝ VÁM BYL NEPŘÍJEMNÝ? (PŘÍPADNĚ V DOSPĚLOSTI?) 

7. MYSLÍTE, ŽE LZE UVÉST NĚJAKÉ DŮVODY, PROČ JSTE ZAČALA PÍT 

ALKOHOL? 

8. MÁTE POCIT, ŽE JSTE SE POVAHOVĚ MOHLA NĚJAK ZMĚNIT OD TÉ 

DOBY, CO JSTE ZAČALA PÍT VÍCE ALKOHOLU? JESTLI ANO, V ČEM? 

9. MÁTE RODINU? 

10. JE PRO VÁS PARTNER OPOROU? 

11. KDO JE VÁM V ŽIVOTĚ OPOROU (POPŘÍPADĚ CO)? 

12. CO BYSTE SI PŘÁLA VE SVÉM ŽIVOTĚ UDĚLAT, KDYBYSTE TEĎ MOHLA 

COKOLIV? 

V následujících odstavcích bych ráda vysvětlila, co mně vedlo k sestavení těchto otázek. 

Otázka č. 1,2. 

V prvních dvou otázkách jsem se snažila klientku navést ke vzpomínkám na její dětství. 

Stručně jsem se chtěla dozvědět, jaké spontánní pocity doprovázejí vzpomínky na její raná 

léta. 

Otázka č. 3,4. 

Otázka číslo tři i čtyři by měly odkrýt případné nápadnosti ve výchovném stylu rodičů 

klientky nebo vztahovou problematiku k rodičům. 

Otázka č. 5. 

Záležitostí dědičnosti alkoholismu se zabývá otázka číslo pět. 

Tato otázka může zároveň směřovat k případnému odhalení neblahého zacházení 

s klientkou jako dítětem v důsledku abúzu alkoholu rodičem. „Děti z rodin, kde se vyskytuje 

závislost na alkoholu, jsou častěji obětí sexuálního zneužívání nebo fyzického týrání, což 

zvyšuje jejich zranitelnost ve vztahu k návykovým látkám i riziko trestné činnosti." (Dembo, 

1992 - podle Csémy, Nešpor, 1999, s. 4) 
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Otázka č. 6. 

Informace o nějaké formě fyzického nebo sexuálního násilí (popřípadě psychické násilí 

v rámci domácího násilí) a to především v souvislosti s viktimizací klientky mohla být 

obsahem odpovědi na otázku číslo šest. Liebshutz a kol. (1997) ve své studii uvádějí, že mezi 

2322 léčenými ženami zneužívajícími návykové látky bylo 42% těch, které uváděly, že byly 

tělesně zneužívány. (Liebschutz, 1997 podle - Csémy, Nešpor, 1999, s. 9) Zpětně i otázky 

číslo dva a tři mohou také směřovat do oblasti potenciálního násilí v primární rodině. 

Zneužívání dětí a dospívajících totiž zvyšuje pravděpodobnost problémů s alkoholem a 

drogami v budoucnosti takto postižených. (Csémy, Nešpor, 1999, s. 9) 

Otázka č. 7. 

Otázkou číslo sedm jsem se chtěla dovědět více o možné etiologii klientčina pití. Zajímal 

mně její vlastní pohled a vysvětlení proč a jak se tomu stalo, že začala zneužívat alkohol. 

V tomto bodě se většina klientek rozpovídala o svém životě a uvedla důležité souvislosti 

v historii jejího pití. 

V souvislosti s touto otázkou jsem si chtěla všímat mimo jiné klientčiných obranných 

mechanismů. Při práci se závislými lze často pozorovat, že v jejich jednání jsou 

charakteristické tendence zkreslovat skutečnost. Tyto tendence často zoufale brání 

v realistickém náhledu na situaci, ve které se klient-ka nacházel-a nebo nachází. Klienti-ky 

tak obhajují své sebepojetí před zaplavením pocity viny, studu, odcizení, opuštěnosti apod. 

K nejčastějším pozorovaným obranným mechanismům patří: 

Racionalizace představuje základní průvodní znak alkoholismu. Spočívá v záměně 

nežádoucích motivů chování motivy akceptovatelnými. (Kunda, 1988, s. 163) Jedná se o 

jakési moudré vysvětlování nemoudrých činů. Cílem je zachování pozitivního sebeobrazu. 

Pseudodůvodů k napití je mnoho („...je horko, potřebuji uklidnění, chci se cítit dobře, co je 

na tom špatného?..."), nicméně racionalizace brání změně a snižuje efektivnost 

terapeutického působení. 

Projekce spočívá v přenesení pocitů viny a odpovědnosti za své jednání na jiné lidi. 

K.lient-ka tvrdí např., že pije kvůli agresivnímu manželovi, nespravedlivému šéfovi apod. 

Často tak pijící osoba zatahuje i okolí do bludných systémů závislosti, na kterých pak oni 

nevědomky participují. 

Popření prezentuje soubor argumentů emoční slepoty, ochranného nalhávání sobě i 

druhým, což vede k popření problému s pitím. Osoba závislá na alkoholu bude např. tvrdit, 

že pití pro ní není problém, až bude chtít, klidně přestane pít. Jedinec zneužívající alkohol tak 
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zlehčuje svůj problém a minimalizuje jeho rozsah a závažnost. Tento mechanismus je posílen 

i tím, že konzumace alkoholu je v naší společnosti běžně tolerována. 

Unik je častou reakcí na nespravedlnost, krutost a bolest, kterou jedinec ve světě zažívá. 

Utíká tak např. do regresivních fantazií a sní o lepším životě, což mu brání v náhledu na 

současnost. 

Tyto obranné mechanismy se v průběhu onemocnění upevňují v důsledku pokračující 

traumatizace, klesajícího sebehodnocení a v důsledku narůstajících pocitů viny a studu za 

abúzus alkoholu. Závislí na alkoholu si postupně vytvářejí iluzivní realitu, která je ovšem 

nečitelná pro okolí. Na okolí působí jako lháři, kteří se pořád na něco vymlouvají, jsou 

zmatení a nespolehliví. Vznikající konflikty mezi iluzivní realitou závislého jedince a realitou 

běžnou jen potvrzují jistou neschopnost závislého dobře - „normálně" fungovat, tudíž vedou 

k dalším pocitům nedostačivosti. Bludný kruh traumatizace se tak uzavírá. (Kudrle, 1993, s. 

10) 

Během vyšetření jsem chtěla klientce dát prostor ke sdělení ,její pravdy". Každý takový 

příběh obsahuje integrálně složitý obranný mechanismus, jehož rozpoznání by bylo v průběhu 

následné terapie velmi cenným zdrojem informací o subjektivních významech, krizových 

momentech a o stupni ohrožení integrity sebeobrazu klienta-ky. 

Mně nešlo především o rozpoznání obranného mechanismu, důležitější pro mě bylo 

všimnout si ho, vzít jej tak na vědomí jako důvod zkreslení informací podávaných klientkami 

v interview (vs. informace v CAE, kde je možné takové zkreslení do jisté míry eliminovat -

viz 4.2.2.1.). 

Otázka č. 8. 

Zda-li je klientka schopná na sobě pozorovat nějakou změnu ve svém prožívání nebo 

chování, potažmo změnu zdravotního stavu, mohla odhalit otázka číslo osm. Zajímal mně 

náhled klientky na sebe sama, schopnost její introspekce. 

K osobnostním změnám, které vznikají v důsledku alkoholismu patří také alkoholová 

degradace, která se projevuje poruchami emocionality, vůle, paměti a poruchami v 

intelektuální oblasti. Vyskytuje se hypobulie (oslabení volních procesů), snižuje se 

sebekritičnost, nemocný-á bývá lehkomyslný-á a porucha intelektu mnohdy dosahuje stupně 

hluboké demence. Lidská jedinečnost se ztrácí, mizí smysl pro hodnoty jako povinnost, 

oddanost, vděčnost, láska a objevuje se bezcitnost, zatvrzelost a nestálost afektů. Mizí 

cílesměrnost, zpřetrhávají se sociální vazby, snižuje se schopnost dlouhého volního úsilí, 
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schopnost abstrakce a naopak dominuje pasivita a inertnost myšlení. Celková degradace 

osobnosti pod dlouhodobým účinkem alkoholu může končit pokusem o sebevraždu. 

Touto otázkou jsem si plánovala, že se dozvím o klientkou pozorované změně, pokud 

bude schopná nějakou nahlédnout, uvědomovat šij í , respektive o ní mluvit. 

Otázka č. 9, 10, 11. 

Vztahovými záležitostmi a rodinou situací klientky se zabývají otázky číslo devět, deset a 

jedenáct. U žen závislých na alkoholu (stejně jako u jiných onemocnění) jsem předpokládala 

zvýšenou potřebu podpory ze strany blízkých v procesu uzdravování (abstinování) a zároveň 

jsem si byla vědomá, že mnohé klientky díky své závislosti prožívají silně narušené rodinné či 

partnerské vztahy, o nichž by se tak mohly více rozhovořit. 

Otázka č. 12. 

Závěrečnou otázkou číslo dvanáct jsem dovolila klientce otevřít prostor pro její přání nebo 

pro představu o jejím životě. Tady si klientka mohla zvolit odpověď vztahující se 

k minulosti, přítomnosti i k budoucnosti. Mohlo jít o realistickou změnu něčeho, fantazijní 

přání, lítost nad minulostí apod. Zajímalo mně její nasměrování, její cíle. 

4.2.2. VÝHODNOST PROJEKTIVNÍCH METOD NAD METODAMI 

DOTAZNÍKOVÝMI PŘI DIAGNOSTICE OSOBNOSTI ČLOVĚKA ZÁVISLÉHO NA 

ALKOHOLU; PŘEDSTA VENÍMETOD Y CAE 

Tímto se chci krátce zastavit u významu psychologické diagnostiky osobnosti 

s alkoholovou závislosti pomocí dotazníků a projektivních metod. V návaznosti na tyto 

poznatky pak zvláště uvedu, jaké jsou výhody projektivních metod nad metodami 

dotazníkovými při diagnostice osobnosti člověka závislého na alkoholu. Podrobněji pak 

popíši CAE. 

Pečlivá analýza osobnosti je dle mnoha psychologů předpokladem k volbě vhodné terapie. 

S ohledem na tento fakt se této skupině odborníků jeví jako velice důležité odkrývat jednak 

podstatné osobnostní dispozice závislého člověka, tj. předpoklady pro vznik jeho závislosti a 

jednak rozpoznat druhotné změny jeho osobnosti v důsledku prolongovaného abúzu alkoholu. 
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Nicméně jak jsem již v I. kapitole uvedla, kloním se spíše k názoru, že rozpoznáváním 

osobnostních dispozic závislého jedince získáváme spíše další možné rizikové faktory pro 

vznik abúzu než jednoznačné odpovědi na otázku po etiologii alkoholismu. 

Obecně vzato lze říci, že diagnostika osobnosti u této psychopatologické kategorie je 

zatížena problémem kauzální interpretace zjištěných vztahů. Tento problém se někdy obchází 

pouhým jejich konstatováním, jindy se poukazuje na možnost reciproké kauzality (Vojtková, 

1988 - podle Kunda, 1988, s. 157). 

Problémy aplikace standardizovaných dotazníkových metod (eventuelně 

sebeposuzovacích škál) u alkoholiků - ve zvýšené míře než u jiných kategorií - spočívají ve 

zkreslení údajů v důsledku snížené kritičnosti a racionalizačních tendencí závislých osob. 

Odhalit tyto tendence a eliminovat do jisté míry jejich účinky pomáhají tzv. lži-skály ke 

kontrole validity výsledků zabudované např. do Eysenckova osobnostního dotazníku apod. 

Projektivní metody vzhledem k nespecifičnosti podnětové situace, kterou navozují, 

neumožňují probandovi efektivně regulovat své prožívání ani chování vědomím (chybí 

„cenzura"). Pomocí nich se můžeme vyhnout možnému zkreslování informací (obrannými 

mechanismy ega) a z tohoto důvodu jsou projektivní metody v diagnostice osobnosti 

závislého jedince výhodné. 

Na druhou stranu jejich použití může přinášet problémy způsobené subjektivními 

konstrukty interpretátora probandových produktů a ve zdlouhavosti jejich vyhodnocování. 

Těžkosti a odchylky mohou nastat již při zadávání testu, při zpracovávání produktů či při 

procesu vyhodnocování sebraných dat. „I přesto je (projektivní metody - moje pozn.) většina 

praktiků považuje za vhodnější v diagnostice osobnosti (než metody dotazníkové - moje 

pozn.)." (Kunda, 1988, s. 157) 

Nyní pouze vyjmenuji nejčastěji používané metody a techniky v diagnostice alkoholově 

závislých jedinců a podrobněji se budu věnovat již zmiňovanému CAE. 

Dotazníkové metody: 

Eysenckův osobnostní dotazník (EOD) 

Catellův 16-faktorový dotazník osobnosti (16 PF) 

Minnesotský multifázový osobnostní inventář (MMPI) 

34 



Learyho dotazník interpersonální diagnózy (ICL) 

Projektivní metody: 

Rorschachova projektivní metoda (ROR) 

Tématický apercepční test (TAT) 

Výtvarné techniky při arteterapii 

Test kresby lidské postavy (FDT) 
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4.2.2.1. CHROMÁ TICKÝ ASOCIAČNÍ EXPERIMENT 

Jak bylo výše uvedeno produkty plynoucí z dotazníkových metod jsou snadněji 

kvantifikovatelné, na druhé straně výsledky mohou být zkreslené obrannými mechanismy 

probanda. Takové zkreslení projektivní metody eliminují, ale problém nastává v jejich přesné 

interpretaci. CAE je jedinečná metoda, která zahrnuje jak prvky projektivní (vědomím 

neredukované odpovědi), tak i prvky dotazníkového charakteru (vědomě volené reakce na 

podnět) a tím cenné informace o vědomém a nevědomém hodnocení konkrétních jevů. 

Autorem testu byl v 70-tých letech v Československu psycholog Vadim Ščepichin. Autor 

se při své práci na dětském psychiatrickém oddělení v Mostě pokoušel užívat k diagnostice 

Osgoodův sémantický diferenciál. Ten se však ukázal být pro dětskou populaci příliš obtížný. 

Sčepichinovi zároveň vyhovoval princip barvových testů, který vychází z emocionální reakce 

člověka na barvy, tudíž sestavil Chromatický asociační experiment. 

Test prošel cca. dvacetiletým vývojem. Úspěšně byl využíván v praxi pedagogicko-

psychologických poraden a manželských poraden. Osvědčil se i v klinicko-psychologické 

diagnostice. 

CAE lze užít v psychologické diagnostice všude tam, kde je potřeba vyšetřit osobnost a 

vztahy jakožto celek (gestalt). Pokouší se zmapovat individualitu jedince v rovině vztahové i 

psychodynamické. Administrace CAE není závislá na verbálních schopnostech klienta, proto 

bývá informativní i u osob se sníženým intelektem (u alkoholické klientely se může jednat o 

případy organicity). Metoda je výhodná i u rychle unavitelných klientů s poruchami 

pozornosti i u lidí dlouhodobě sociálně deprivovaných. Hodí se jak pro vyšetřování v rámci 

normální populace, tak pro praxi klinicko-psychologických pracovišť při psychiatrických 

ambulancích a ostatních léčebných zařízeních. 

Diagnostika pomocí CAE umožňuje nahlížet na individualitu člověka komplexně. V testu 

nás zajímají jak osobnostní rysy probanda (které však v mém výzkumu nehrají stěžejní roli), 

tak i širší psychosociální kontext (významné jsou především životní souvislosti). „CAE 

v tomto ohledu plně vyhovuje požadavku víceosé diagnostiky duševních poruch, jakou 

požaduje nová klasifikace nemocí ICD-10 anebo americký DSM III, respektive DSM III-R." 

(Ščepichin, Ščepichinová, Malá, 1995, s. 9) 

Tato psychodiagnostická metoda patří do kategorie metod, které se nacházejí na rozmezí 

projektivních technik a metod volby (dotazníky, posuzovací škály apod.). „Zkušenosti 

s použitím tohoto chromatického asociačního testu a výsledky statistického zpracování 

bohatého výzkumného materiálu prokazují nejen dobrou praktickou validitu v oblastech, které 

autoři rozvádějí, ale potvrzují to, co se o tomto typu metod uvádí, totiž že jsou způsobilé nejen 
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idiografické interpretace stavu jednotlivce, ale že je lze zpracovávat psychometricky a 

statisticky v interindividuálním plánu." (Smékal, 1995, předmluva k CAE) 

V testu CAE je využíváno barvy jako jednoho z diagnostických prostředků. Než se 

dostanu ke konkrétnímu užití barvy metodou CAE, pojednám o obecném významu barvy pro 

člověka a o barvě jako psychodiagnostickém prostředku v širším slova smyslu. 

4.2.2.1.1. Význam barvy obecně 

Barva je už od nejstarších časů těsně spjata s člověkem a jeho existencí. Je pro nás 

vesměs naprostou samozřejmostí, že vidíme svět kolem sebe barevně, že diferencujeme 

jednotlivé objekty nejen tvarem, ale i barvou. Působení barev na člověka je i díky 

technickému pokroku stále intenzivnější a širší, protože dnes i zprostředkované vizuální 

vjemy přijímáme barevně. Barevné fotografie, barevné televizní přenosy apod. jsou již 

dlouho běžnou součástí našeho života. 

Barva v prostoru získává svoji diferencovanost v rámci rozkladu světelného spektra, podle 

vlnových délek elektromagnetického vlnění. Tak můžeme barvy vnímat jako: červenou, 

oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Barvy většinou rozdělujeme na tři základní, 

kterými jsou žlutá, červená a modrá a na barvy sekundární, zelená, fialová a oranžová. 

Sekundární barvy získáme smícháním barev základních. 

Kvalitativní charakteristiky působení barev na člověka stejně jako kvalita zážitku barvy 

jsou komplexní. V tomto komplexním zážitku můžeme dle Schaie a Heisse rozlišit tři 

dimenze. Zaprvé jde o vnímání barev v rámci specifických, fyzikálně chemických a 

fyziologických procesů (biologická hodnota). Zadruhé, vnímání barev doprovází excitace. 

Tato excitace představuje fyziologický proces vycházející z barvy jako z podnětu a v rámci 

tohoto se projevují charakteristické nálady, pocity nebo afekty (estetická hodnota). Zatřetí 

mají barvy svou hlubokou symbolickou hodnotu, která je ovlivněná historicko-kulturním 

kontextem dané společnosti a má specifický obsah (symbolická hodnota). (Schaie, Heiss, 

1964 - podle Heiss aj., 1993, s. 5) Na rozdíl od symbolické hodnoty barev, jež svůj význam 

odvozuje z historicko-kulturního kontextu doby, jsou biologické a fyzikální dimenze 

v podstatě neměnné. Krátce se nyní pozastavím u každé ze třech zmíněných dimenzí. 
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Biologická funkce barev 

U zvířat hraje barva důležitou roli signálu při druhovém a reprodukčním chování i jako 

signál potravního či obranného chování. Je notoricky známo například Lorenzovo zjištění 

(1937), že u čerstvě vylíhnutých kuřat existuje preference barev, která je zřejmě vrozená 

(instinktivně podmíněná), protože vliv prostředí a zkušeností tu můžeme vyloučit. 

Fyzikálně jsou barvy určovány remisemi a emisemi, vyzařují tedy určitou energii, která 

působí i na lidský organismus. Barvy mají vliv na krevní oběh, na tlak, puls, na vegetativní 

nervový systém a humorální systém obecně. Luscher hovoří o stimulačním vlivu červené 

barvy na sympatikus (krevní tlak stoupá, dýchání se zrychluje atd.) a o inhibičním vlivu 

modré barvy na parasympatikus. (Heiss aj., 1993, s. 8) Barvy k nám promlouvají svou vlastní 

řečí, předávají nám informace z vnějšího světa. Vnímáme je nejen v důsledku fyziologických 

změn našeho organismu, nýbrž i ovlivněním duševních pochodů. 

Estetická funkce barev 

Barvy jsou reprezentanty emocí, jež vyjadřují, i když toto zprostředkování může být 

ovlivněno jinými formálními charakteristikami díla. Není to jen barva, která ovlivňuje naše 

pocity, je to spíše kombinace barvy s jejím kontextem, která je základem pro pestrost 

významů barvy a která přidává to symbolické k afektům podněcovanými vlastnostmi barvy. 

Barva jako jediný „ryzí" vjem se v běžném životě jen těžko vyskytuje. Barva je vždy 

asociována se svým okolím. „Estetický dojem z díla je vždy závislý jak na afektivním či 

symbolickém významu jednotlivých použitých barev, tak i na integraci a interakci barevných 

kombinací." (Heiss aj., 1993, s. 12) 

Symbolická hodnota barvy 

Jak již bylo řečeno symbolická hodnota barvy je ovlivněna historickými a sociokulturními 

aspekty dané společnosti a doby. Proto se symbolické významy barev v průběhu dějin a 

v závislosti na geografických podmínkách různě liší a mění. Příkladem může být symbolika 

smutku, která je v evropských poměrech vyjadřována barvou černou na rozdíl od Číny a 

Indie, kde je to barva bílá. 

Jednotlivé barvy v sobě často nesou polaritu vzájemně protichůdných významů. Když se 

pozastavíme u bílé, komponuje v sobě jak smrt tak i vzkříšení. Barva je v tomto smyslu 

ohraničeným procesem, územím, kde můžeme prožívat specifické pocity a číst určité 

významy náležející k té dané barvě. Předkládám stručný přehled symboliky barev (Frieling, 
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1963 - podle Heiss aj., 1993, str. 14) a do závorky jsem doplnila polarity dané barvy částečně 

inspirované poznatky Schillinga (1999). 

Zlatá - vyšší hodnota, slunce (setkání s Bohem - pád z výšin) 
v 

Žlutá - spojení s Bohem, komunikace (rozhovor s Bohem - hanba, nečestnost, vyloučení 

ze společnosti, zavržení) 

Zelená - znovuzrození, naděje, voda, výhonek (věrnost sobě, klid - konzervativnost, 

strnulost) 

Modrá - duše, slovo, pravda, očividnost (odpočinek - zádumčivost) 

Fialová - oběť, pokání, trest, utrpení (duchovnost - závist) 

Purpurová - jednota, království, láska, povýšenost (duchovní výšky - arogance) 

Růžová - trpitelství, temnost (něžnost - mučení) 

Červená - moc, démoničnost, krev, oheň (radost - agrese) 

Černá - negace, smutek, nejasnost (osvobození - smrt) 

Bílá - vyjasnění, smutek, čistota (čistota - prázdnota) 

Šedá - meziprostor, starost, neřest (klid - starosti) 
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4.2.2.1.2. Význam barvy v psychodiagnostice 

Užití barev není v psychodiagnostice nic nového. Každá barva má pro člověka hluboký 

psychologický význam. Bylo uděláno mnoho experimentů, kde autoři sbírali poznatky o 

asociacích k jednotlivým barvám. Zkoumané osoby byly většinou požádány o výpovědi o 

subjektivně prožívaných pocitech, náladách a stavech vzhledem ke konkrétním barvám. 

Výsledky experimentů ukázaly dost široké rozpětí pocitů asociovaných k jednotlivým 

barvám. 

Uvedu zde tabulku (Schaie, 1966 - podle Heiss aj., 1993, s. 17) některých vybraných 

asociací a afektových obsahů ve vztahu k barvám. 

č. 1 

Studie Červená Oranžová Žlutá Zelená Modrá Fialová Černá Bílá Hnčdá 

Ilevner 

(1935) 

Štěstí 

Neklid 

Vzrušení 

Důstojnost 

Smutek 

Citlivost 

Levinski 

(1938) 

Stimulace 

Horko 

Stimulace 

Vášnivost 

Nepříjemnost 

Stimulace 

Nepříjemnost 

Příjemný 

chlad 

Deprese 

Karwowski 

(1938) 

Podráždě-

nost 

Volnost Volnost Důrazný Smutek Slav-

nostní 

Smu-

tek 

Alschuler 

(1943) 

Náklonnost 

Láska 

Agrese 

Nenávist 

Náladový 

nebo 

emoční 

Kontro-

lovaná 

emocio-

nalita 

Popud 

směrem 

ke 

kontrole 

Intenzivní 

anxieta 

Strach 

Schachtel 

(1943) 

Nápadný 

Podráždě-

ný 

Explozivní 

Teplý 

Světlý 

Klidný 

Tichý 

Veselý 

Závislý 

Bricks 

(1944) 

Nepřátel-

ství 

Agrese 

Nepřátelství 

Agrese 

Deprese 

Kouwer 

(1949) 

Aktivní 

Silný 

Veselý Nezralý Sociální Nepříje-

ný 

Smutný 

Smutný 

Nejasný 

Nepříje-

mný 

Čistý 

Du-

chovní 

Nep-

říjem-

ný 

Napoli 

(1951) 

Kontrola 

emocí 

Bezpeč-

nost 

Zahlouba-

ný, ale 

optimista 

Vyhýbání 

Strach 

Deprese 
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Depre-

sivní 

Wexner Podráždě- Narušený Veselý Bezpečí Vzneše- Silný 

(1954) ný Distress Žoviální Útulný ný Přísný 

Stimulace Jemný Majestát- Panovač-

Utišený ní ný 

Murray Podráždě- Veselý Bezpečí Utišený Zarmou-

(1957) ný Žoviální Útulnost Jemný cenný 

Stimulace Neradostný Chlad Sklíčený 

Vzdorovitý Mírumi- Melan-

lovnost cholie 

Klid Nešťast-

ný 

Hoffstae- Silný Šťastný Mladý Silný Plný Hluboký Prázd- Plný 

ttcr Aktivní Chorý Plný Silný ný 

(1958) Plný Čerstvý Velký Velký 

Hluboký Starý 

Smutný 

Schaie Ochranný Podrážděný Podrážděný Příjemný Důstojný Stresový Tichý Bez-

(1961) Podráždě- Stimulující Stimulující Bezpečí Majes- Narušený Jemný pečí 

ný Veselý Pohodlí tátní Vzdoro- Poho-

Mohutný Žoviální Jemný vitý dlí 

Silný Rozradost- Tichý Rozporný 

Panovačný nělý Nepřátel-

Obranný Příjemný ský 

Stimulující Důstojný 

Zarmou-

cenný 

Mohutný 

Silný 

Melan-

cholický 

Pano-

vačný 

Sklíčený 

Uváděné výsledky výzkumů ukazují údaje, které bychom mohli hodnotit jako pozitivní 

důkaz úzkého vztahu mezi osobností a barvou. Je to důkaz toho, že určité barvy souvisí 

s určitými atributy osobnosti. „Houben (1971) tvrdí, že individuální reakce na barvy jsou 
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významné do té míry, že je můžeme považovat za diagnostický prostředek afektivity. Podle 

něho nemají barvy vztah k emocionalitě jen svým všeobecně vyžívajícím charakterem, ale 

jednotlivé barvy mají specifický psychický vliv, který je funkcí barevného odstínu, světlosti a 

sytosti barvy." (Heiss aj., 1993, s. 24) Na dimenzi jasnost - tmavost se odráží nálada, emoce 

či afekty (vyjadřuje se tak dimenze euforie - deprese v náladovém vyladění). Také v testu 

CAE, jak brzy uvedu, je výpovědní hodnota výběru světlých nebo tmavých barev významná. 

Barvy mají tedy v životě člověka charakter podnětu a v daném kontextu působí hlavně na 

emotivitu jedince. Barvy se dají míchat, čímž vznikají nové barvy, existují komplementární i 

protikladné barvy. Můžeme u nich pozorovat kontrast, podobnost, harmonii, disharmonii -

vše to jsou pojmy, které hrají důležitou roli i vafektivním životě. Barvy ve svých 

vzájemných vztazích vytvářejí strukturální celky, systémy. Tak např. Helmholtz vytvořil 

barevný trojúhelník, Herring seřadil barvy do kruhu atd. Barvy se dají slučovat a seřadit do 

jakýchsi útvarů. To je vlastně analogické tomu, že existují afekty, určité 'shluky' afektů a tak 

i celková afektivita. „Když uvažujeme na pozadí té skutečnosti, že barvy můžeme chápat 

jako reprezentanta a výraz afektivního života, potom nabývá tato analogie velmi hlubokého 

významu." (Heiss aj., 1993, s. 38) 

Jak již bylo zmíněno u estetické funkce barev, barvy jsou vždy asociovány, vázány na 

nějaký materiál, tvar, předmět apod. Některé barvové techniky (Pfisterův pyramidová test, 

mozaikový test Lowenfeldové aj.) z uvedené tendence vycházejí. V rámci testovacího 

postupu je pak klientům ukládáno stavět z barevných tvarů určité objekty (pyramidy, 

mozaiky, hrozny, atd.). Naproti tomu klasické techniky Lůschera pracují s barvami jako 

takovými („čistými") a od této tendence se snaží abstrahovat. 

Jak je tomu v CAE? V předvýzkumu se autoři CAE také zabývali touto otázkou a 

v experimentu žádali probandy o přiřazování geometrických tvarů ke slovům. Výsledky ale 

prokázaly, že přiřazování barev ke slovům je snazší než přiřazování tvarů kc slovům. V CAE 

se užívá projekce vazbou barev na slovní inventář. Tato projekce je tímto usměrňována 

konkrétnějším způsobem, přičemž se obecný význam barev zároveň uplatňuje v celkovém 

hodnocení jako dílčí kritérium. (Viz 4.2.2.1.4. Kritéria vyhodnocování CAE.) 

4.2.2.1.3. Funkce barvy v testu CAE a jeho administrace 

Autoři CAE připouštějí, že jednotlivé barvy vyvolávají u člověka specifickou emoční 

odezvu, která je u značné části populace přinejmenším obdobná a tudíž z preference, 

respektive odmítání té které barvy mohou vyplývat i některé obecnější zákonitosti. Nicméně 

nevycházejí primárně z obecného, neurofyziologického a kulturně podmíněného významu 

42 



barev. Tato skutečnost vnáší do této metody prostor pro jedinečnost klientova vnímání barev 

a a priori striktně nepoukazuje na zřejmou kauzalitu mezi konkrétní barvou a psychickou 

vlastností, což by mohlo být někdy zavádějící. 

V testu je využíváno jednak přiřazování třech klientem vybraných barev ke každému 

podnětovému slovu a jednak seřazení předložených dvanácti barev od nejsympatičtější po 

nejméně sympatickou. 

1. První instrukce testu začíná: „Zde máte sadu pastelek obsahující 12 barev a zde je 

seznam slov. Přiřaďte, prosím, každému ze slov tři z barev, které se podle vás k němu 

nejvíce hodí a zde je zapište.... „ (Ščepichin, Ščepichinová, Malá, 1995, s. 22) 

Ščepichin využil barevných pastelek k vyjádření reakce na jednotlivá podnětová slova. 

Testovací materiál tvoří 12 pastelek standardních barev, jejichž prostřednictvím se klient 

vyjadřuje ke 49 standardním podnětovým slovům. Předkládaný inventář podnětových 

slov a užívané barvy jsou vybrány na základě předvýznamu, v jehož rámci byly testovány 

i barevné odstíny, ale ty se v kombinaci s podnětovými slovy neosvědčily svou malou 

výpovědní hodnotou (např. bílá vypovídala o: „nevím, nemohu se rozhodnout"). 

CAE užívá tyto barvy: světle a tmavě červená, světle a tmavě modrá, světle a tmavě 

zelená, světle a tmavě hnědá, žlutá, oranžová, fialová, černá. 

2. Další instrukce zní: „Teď, prosím, budeme přiřazovat každému ze slov známku 

jako ve škole, a to podle toho, jakou si dané slovo zaslouží. Jednička je známka nejlepší, 

čtyřka nejhorší. Pozor, pětku nemáme! Dvojka a trojka jsou něco mezi, podle toho, kam 

se slovo spíše kloní. . . ." (Ščepichin, Ščepichinová, Malá, 1995, s. 22) 

Zatímco metodou nevědomého (barvového) ohodnocování podnětových slov se 

snažíme zmapovat oblasti vnitřního prožitku (tedy i sféry neuvědomovaného na racionální 

úrovni), vědomá sebeprezentace slouží především k porovnání s tímto projektivním 

hodnocením. Vědomé hodnocení („oznámkování" slov na škále od 1 až 4) podléhá nejen 

obranným a kompenzačním mechanismům, ale též sociální desirabilitě (ochotě klienta o 

sobě vypovídat). Nevědomé hodnocení bývá prakticky vždy validnější než vědomá 

sebeprezentace. Rozpory mezi vědomými a nevědomými hodnoceními mohou svědčit o 

konfliktních oblastech klienta. Odhalení těchto konfliktních oblastí (problémové oblasti 

jako rizikové faktory) je jedním z hlavních cílů mého výzkumu. 

Seznam podnětových slov je sestaven tak, aby co do největší míry zastupoval životní 

realitu člověka. Verze pro dospěle, se kterou jsem pracovala obsahuje původně 49 slov. 
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„Slovní inventář lze rozšířit o nestandardní podnětová slova." (Ščepichin, Ščepichinová, 

Malá, 1995, s. 139) Tudíž k původním 49 slovům jsem přidala 9 dalších v souvislosti 

s alkoholovou problematikou (Závislost, Tajemství, Být svobodná/volná, Abstinence, 

Zneužití, Trest, Moje vlastní cena, Sebevražda, Vina). Předpokládala jsem, že mi tata 

slova pomohou k lepšímu vhledu do otázky alkoholismu u žen (viz kapitolu V., část II.). 

3. V pořadí třetí instrukcí je: „A nyní seřaďte pastelky do pořadí od nejpříjemnější po 

nejméně příjemnou. . . ." (Ščepichin, Ščepichinová, Malá, 1995, s. 22) 

Při interpretaci bychom se neměli opírat o obecný význam barev. Přesto autoři 

poukazují na to, že zkušenosti naznačují, že preference nebo odmítání určitých barev, 

mohou mít vztah k některým psychologickým charakteristikám. Autoři si jsou vědomi 

diskutabilního teoretického zázemí pro diagnostiku pouze na základě preference a 

odmítání barev, a proto toto kritérium považují v rámci CAE za doplňující. Větší váhu 

přikládají dalším kritériím CAE, která později uvedu. 

Obecně se ale dá říci, že světlé barvy bývají normální populací preferovány před 

tmavými. Tak např. černá barva bývá zpravidla na posledních místech, v normě pak 

převážně na 12. pozici. Objeví-li se v prvé polovině hierarchie může to svědčit pro 

psychotickou poruchu, abnormalitu osobnosti, pohotovost k agresivitě, nebo alespoň 

negativismus, dysforii, případně nespokojenost. Ve většině případů nebývá „něco" 

v pořádku. (Ščepichin, Ščepichinová, Malá, 1995, s. 28) 

Diagnostika na základě hierarchie barev užitých v CAE je sice nedílnou součástí testu, 

avšak je, jak bylo výše zmíněno, považována spíše za pomocné vodítko. Těžiště metody 

spočívá ve vyjádření prezentovaných slov třemi z dvanácti nabídnutých barev, čímž je 

dosaženo jakéhosi „usměrnění" projekce, a tím i vyšší adresnosti testu ve srovnání 

s většinou jiných projektivních metod. 

4. Pokračovat lze fakultativním subtestem volných asociací na 12 barev ve zvolené 

hierarchii, který jsem nevyužívala, jelikož jeho výpovědní hodnota je jen okrajová. 
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4.2.2.1.4. Kritéria vyhodnocování CAE 

Autoři CAE zdůrazňují, že vyplněný testový protokol je třeba nazírat celostně, a 

v souvislostech všech kritérií vyvozovat interpretace. V CAE sledujeme deset základních 

kritérií, která hrají důležitou roli pro vytváření celostního pohledu. 

1. Hierarchie barev. 

Hodnotí se řazení barev, jak jej klient-ka provedl-a ve třetí fázi administrace. 

2. Kombinace barev v hierarchii. 

3. Frekvence jednotlivých barev v protokolu. 

Zjišťujeme tak procentuelní poměr zastoupení každé barvy v protokolu a tzv. 

index tmavých barev, který je důležitou informací pro usuzování na depresivní 

ladění klienta-ky. 

4. Nevědomá hodnocení podnětových slov. 

Vyjadřují se znaky +, +-, -+, - a přiřazují se každému jednotlivému slovu podle 

následujícího schématu: 

a) jsou-li podnětovému slovu přiřazeny takové barvy, z nichž se všechny 

vyskytují do 6. pozice v hierarchii barev, pak danému slovu přísluší + 

b) jsou-li podnětovému slovu přiřazeny barvy, z nichž se všechny 

vyskytují na 7.-12. pozici v hierarchii barev, pak značíme -

c) jsou-li podnětovému slovu přiřazeny barvy, z nichž dvě jsou v hierarchii 

na 1.-6. pozici a jedna na 7.-12. pozici, značíme +-

d) jsou-li podnětovému slovu přiřazeny barvy, z nichž jedna je v hierarchii 

umístěna do 6. pozice a dvě na pozicích 7.-12., podnětovému slovu 

náleží -+ 

5. Vědomá sebeprezentace. 

To je vědomé hodnocení podnětových slov pomocí známek. 

6. Hierarchie podnětových slov. 

U každého podnětového slova připíšeme k vybraným barvám pořadí, které ta 

určitá barva zaujala v hierarchii barev. Hodnoty pořadí tří vybraných barev se 

sečtou, čímž získáme výslednou hodnotu podnětového slova (respektive i jeho 

umístění v hierarchii podnětových slov). To samé provedeme se všemi slovy 

inventáře. 

7. Rozložení +, +-,-+, -. 

Zajímá nás vzájemný poměr znaků, eventuelně podíl krajních hodnocení + a -

oproti ambivalentním hodnocením +- a -+. Navíc zjišťujeme počet tzv. 
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adekvátních - znaků. Za adekvátní - znak je považováno např. nevědomé 

hodnocení u slova bolest, úzkost, nemoc, apod. 

8. Shody a neshody nevědomého s vědomým hodnocením. 

Za shodu (S) pokládáme, jestliže si nevědomé a vědomé hodnocení odpovídá, 

přičemž ekvivalentem vědomého hodnocení známkou 1 je nevědomé hodnocení 

znakem +, ekvivalentem pro 2 je +-, ekvivalentem pro 3 je -+ a ekvivalentem pro 4 

je znak -. 

Vše ostatní je neshoda (N). Zároveň pečlivě sledujeme, jak závažná je 

neshoda, což je především důležité pro moje bádání. Např. u slova alkohol, které 

je na vědomé úrovni hodnoceno 4 a na nevědomé +- je neshoda o dvě pole ve 

prospěch nevědomého hodnocení (což mohu interpretovat jako vědomou snahu 

alkohol odmítat, ale nevědomé silné bažení a vnitřní nepřipravenost pro 

abstinenci). V našem příkladě je podnětové slovo hodnoceno lépe na nevědomé 

úrovni, tudíž značení neshody bude N-2 (o dvě pole). Je-li však nějaká neshoda ve 

prospěch vědomého hodnocení, značíme např. N +1 (o jedno pole), 

Neshody, zejména pak závažnějšího charakteru (o 2 až 3 pole), dávají 

v kontextu dalších kritérií šanci nahlédnout do konfliktních, problémových 

životních oblastí klienta (odhalení případných rizikových faktorů). 

Na této úrovni ještě procentuelně určujeme tzv. index shody, který ukazuje na 

míru emoční diferencovanosti jedince. 

9. Barvové asociace. 

Rozlišujeme tři řády asociací. 

a) asociace 1. řádu (tvoří je slova, která mají všechny tři barvy společné) 

b) asociace 2. řádu (tvoří je slova, která mají dvě barvy společné a v jedné 

se odlišují) 

c) asociace 3. řádu (tvoří je slova, která mají jednu barvu společnou a ve 

dvou se odlišují) 

Vzhledem k vybrané klientele s alkoholovou závislostí jsem vyhledávala 

asociace především ke slovům: já a alkohol (viz přílohy); dále již dle 

individuální potřebnosti, nejčastěji pak ke slovům budoucnost, abstinence, 

samota atd. vždy s ohledem na konkrétní životní kontext klientky. Asociační 

rozbory mohou být informačně nosné pro diagnostické závěry. 
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10. Perseverace, barvové stercotypie 

Barvovou stereotypií je míněno opakování jedné barvy (2x nebo 3x) u jednoho 

podnětového slova. Sledujeme počet perseveraeí v souvislostech ostatních kritérií, což 

může být důležitým vodítkem pro diagnostikování případné organicky. 

4.3. SHRNUTÍ 

V této kapitole jsem chtěla představit svůj projekt výzkumu a metody k němu používané. 

Po prostudování některé odborné literatury zaměřené na ženský nebo mužský abúzus alkoholu 

jsem na podkladě některých poznatků sestavila otázky k interview, kterými bych nenásilnou 

formou přiměla klientku k chronologickému vyprávění o jejím životě. 

Autoři CAE o svém testu prohlašují: „V CAE se snažíme poznávat člověka vždy zároveň 

v jeho širším psychosociálním kontextu. Domníváme se, že z hlediska diagnostiky a návazné 

práce s klientem je stejně důležité zjištění, zda dotyčný (nebo příp. skupina) tíhne spíše 

k extraverzi nebo introverzi, zda je či není úzkostný, agresivní, atd. jako také to, jakým 

způsobem prožívá svůj vztah k matce, otci, práci, kamarádům, zábavě, apod. Vycházíme též 

z hypotézy, že analýzou naznačených vztahů a postojů se můžeme dobrat mnohdy přesnějšího 

a efektivnějšího vymezení diagnostické oblasti osobnosti, než-li tam, kde sledujeme primárně 

afektivitu a z ní hypoteticky vyvozujeme možné vztahy a postoje. Z těchto důvodů zahrnuje 

CAE i takový podnětový materiál, který se vztahuje k naznačené vztahové a postojové sféře 

jedince." (Ščepichin, Ščepichinová, Malá, 1995, s. 14) Tento popis metody mně inspiroval 

pro vlastní kvalitativní výzkum. 

CAE jsem si k diagnostice vybrala také proto, že se nejedná o čistě projektivní test, o 

jehož schopnostech měření bychom se mohly dohadovat. Navíc se současně jedná o metodu, 

která velmi přirozeně „vtáhne" klientku do procesu testování (téma barev většinu klientek 

ihned zaujalo). Další výhodu této metody jsem viděla v možnosti zjišťování rozdílu 

vědomého a nevědomého hodnocení podnětových slov, čímž se nabízí jedinečná šance 

odhalení životních událostí jako problémových oblastí vyšetřované osoby (rizikových faktorů 

abúzu alkoholu) a současně její eventuální náhled na vlastní stav. 
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KAPITOLA IV. 

CHARAKTERISTIKA DAT ZÍSKANÝCH Z INTERVIEW A CHROMATICKÉHO 

ASOCIAČNÍHO EXPERIMENTU 

5.1. POPIS A ZÁKLADNÍ PREZENTACE DAT INTERVIEW 

Pro popis dat z interview jsem sestavila tabulku, do které jsem uvedla stěžejní informace o 

klientce v souvislosti s třinácti kritérii, na něž byl v rozhovoru kladen důraz. 

Při analyzování informací jsem se soustředila na kritérium věku klientky; na pocity 

asociované s dětstvím, potažmo na výchovné nápadnosti klientěina dětství; zajímala mně 

alkoholově hereditární zátěž v rodině; možná přítomnost nepříjemných zkušeností nebo 

zážitků násilí vztahujících se k oblasti sexuálního života, potažmo psychické násilí; ptala jsem 

se na subjektivní etiologii abúzu alkoholu; na subjektivně vnímané osobnostní změny 

v důsledku abúzu alkoholu; některé klientky trpící depresí uvedly suicidální myšlenky nebo 

suicidální pokusy; zaznamenala jsem informace i o rodinném stavu a partnerském životě 

klientek. 

Charakter rozhovorových dat je doplňkový k CAE. Informace z interview budou hlavně 

sloužit jako kontrolní rámec pro dotvoření celkového obrazu souvislostí kvalitativně 

zpracovávaných dat z CAE. Data, která mi rozhovor nabídl se týkají životního příběhu žen, 

tzn. i životních událostí jakožto rizikových faktorů pro možný vznik jejich problémového pití. 

Bohatost a pestrost jejich výpovědí záležela na jejich dobrovolnosti, sdílnosti, verbálních i 

kognitivních schopnostech, momentálním duševním i fyzickém stavu, který nemusel být vždy 

v normě. Klientky se nacházely v odlišných etapách léčby, s čímž souvisela jejich různá míra 

adaptace na prostředí léčebny, různá míra důvěry apod. a nesmíme ani zapomínat na 

skutečnost jejich často nedobrého zdravotního stavu (např. setkaly jsme se těsně po pobytu 

klientky na detoxikačním oddělení; momentálně klientka prodělávala ataku nějakého akutního 

onemocnění nebo ji trápily vystupňované příznaky nějakého chronického onemocnění apod.). 

Nicméně získávala jsem tak cenné informace, které nyní v tabulce č. 1 (a, b, c, d) předkládám 

ve strukturované podobě. 
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č. 1, a. 
KRITERIA / 
KLIENTKY 

I. II. III. IV. 

VEK 31 50 58 44 
POCITY 
ASOCIOVANÉ 
S DĚTSTVÍM 

Veselost, poklid 
(matka popisována 
jako výbušná, přísná, 
ale milující; bližší 
vztah s otcem) 

Opuštěnost, 
bezradnost 
(časté hádky 
rodičů; 
komplikovaný 
ambivalentní 
vztah 
s autoritativní 
matkou; bližší 
vztah s otcem) 

Pohoda(mluví o 
velice blízkém vztahu 
s otcem; s matkou 
také dobře vycházela) 

Velice příjemné (o 
matce i otci mluví 
v dobrém slova 
smyslu) 

ODMENOVANI 
RODIČI 

Nic 
podstatného 

Návštěva kina, 
kultura 

Nic podstatného Pochvala 

TRESTÁNÍ RODIČI Výjimečně pohlavek Výjimečně 
pohlavek 

Nic podstatného Nic podstatného 

ALKOHOLISMUS 
V RODINĚ 

Sestra, 
praotec ze strany otce 

Praotec, strýc, 
bratranec 

Otec Ne: uvádí, že otec 
nebyl závislý, ale 
byl pravidelným 
konzumentem 

SEXUÁLNÍ 
ZNEUŽITÍ/ 
ZKUŠENOST 
S NÁSILÍM 

Ne Znásilnění v 17 
letech 

Ne Sex s manželem 
vždy nepříjemný 

SUBJEKTIVNÍ 
ETIOLOGIE PITÍ 

Rodinné neshody 
s partnerem; pocity 
opuštěnosti; 
Pití 
s kamarádkami; 
nezaměstnanost 

Smrt otce; 
deprese; 
úzkosti „léčila" 
alkoholem 

Syndrom prázdného 
hnízda, opuštěnost; 
závislost na synovi 
prý nahradila 
alkoholem 

Manžel alkoholik, 
neshody; trauma z 
nechtěné 
interrupce, 
deprese; 
opuštěnost; pocit, 
že je na vše sama; 
vztek 

SUICIDÁLNÍ POKUSY Neuvádí Neuvádí Neuvádí Ano, 4x 
SUBJEKTIVNÍ 
OSOBNOSTNÍ 
ZMĚNY 
V DŮSLEDKU 
ABÚZU ALKOHOLU 

Otupěné myšlení; 
pocity derealizace 
(Dg. Alkoholová 
halucinóza) 

Agresivní; 
pocity izolace 

Neví Uvolnění agrese, 
zlepšená 
komunikace 

SITUACE V NYNĚJŠÍ 
RODINĚ 

Soudní odebrání dětí 
do péče manžela; j e 
sama; chce abstinovat, 
aby s e j í děti vrátily 

S mužem 
sexuálně nežijí 
mnoho let, žijí 
„vedle sebe" 

Žije sama, vždy se ve 
všem spoléhala na 
sebe 

Chce rozvod, muž 
ji citově vydírá, 
aby zůstala; 
milenec také 
alkoholik 

POČET DĚTÍ/VĚK 2 /13 ,7 2/ dospělé 1/ dospělé 2/19, 20 
VDANA/ 
ROZVEDENÁ/ ŽIJÍ 
ODDĚLENĚ/ 
SVOBODNÁ 

Vdaná, žijí odděleně Vdaná Rozvedená 2x Vdaná 

PARTNER: JE 
ALKOHOLIK7/JE 
OPOROU? 

Ne/Ano, pakliže bude 
abstinovat 

Ne/Ne Ano 2. bývalý 
manžel/Nemá partnera 

Ano/Ne 
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č. 1, a. 
KRITERIA / 
KLIENTKY 

V. VI. VII. VIII. 

VEK 50 46 56 25 
POCITY 
ASOCIOVANÉ 
S DĚTSTVÍM 

Klid (matka 
popisována jako 
klidná; otec 
autorita -
pozitivně 
vnímaný vzor) 

Hrozné pocity; agrese ze 
strany matky 
(komplikovaný 
ambivalentní vztah 
s autoritativní matkou; 
otec klidný) 

Velice příjemné 
(matka popisována 
jako přísná, ale 
milující; dobrý 
vztah i s otcem) 

Příjemné dětství (dobrý 
vztah s oběma rodiči) 

ODMENOVANI 
RODIČI 

Nic podstatného Nic podstatného Nic podstatného Nic podstatného 

TRESTANÍ 
RODIČI 

Nic podstatného Slovní agrese matky Výjimečně 
pohlavek 

Nic podstatného 

ALKOHOLISMUS 
V RODINĚ 

Strýc Matka - léková závislost Strýc Ne 

SEXUÁLNÍ 
ZNEUŽITÍ/ 
ZKUŠENOST S 
NÁSILÍM 

Domácí násilí ze 
strany přítele 
alkoholika (bití) 

Domácí násilí ze strany 
ex-partnerů; nyní sex s 
partnerem nepříjemný, 
vynucovaný 

Ne Sexuální zneužívání 
strýcem od 11 do 21 let 

SUBJEKTIVNÍ 
ETIOLOGIE PITÍ 

Žárlivost a násilí 
ze strany přítele 
alkoholika; žili 
spolu 10 let, pila 
s ním; 
nezaměstnanost; 
pracovní stres 

Pití na mateřské 
dovolené, nuda a pocity 
opuštěnosti; partnerské 
neshody; na vše byla 
sama; partneři 
alkoholici; tragická 
automobilová nehoda, 
exmanžel+švagr zemřeli; 
deprese 

Pracovní stres; 
partnerské 
neshody - 4x 
mužem donucená 
k potratu; na vše 
byla sama; 
syndrom 
prázdného hnízda, 
opuštěnost, 
deprese; rozvod 

Strýc ji zásoboval 
alkoholem, podporoval 
u ní závislost; vydíral ji 
tím, že jí přestane nosit 
alkohol, když ho 
prozradí; následná 
závislost na lécích a na 
pervitinu 

SUICIDALNI 
POKUSY 

Neuvádí Neuvádí Neuvádí Neuvádí 

SUBJEKTIVNÍ 
OSOBNOSTNÍ 
ZMĚNY 
V DŮSLEDKU 
ABÚZU 
ALKOHOLU 

Noční můry (Dg. 
Delirium 
tremens) 

Pocity opuštěnosti, 
prohlubující se deprese; 
náladovost 

Smutek, 
lítostivost, 
depresivita 

„ . . .změnily mně 
hlavně drogy", 
ulpívavé myšlenky, lži, 
neschopnost být 
v klidu 

SITUACE 
V NYNĚJŠÍ 
RODINĚ 

Žije sama Žije s partnerem; 
konflikty s matkou 
partnera; partnera se bojí 

Žije v domě 
s rodinou dcery; 
má přítele, nežijí 
spolu 

Žije u rodičů, cítí 
podporu 

POČET 
DĚTÍ/VĚK 

2/ dospělé 3/14, dospělé 2/dospělé 0 

VDANÁ/ 
ROZVEDENÁ/ 
ŽIJÍ ODDĚLENĚ/ 
SVOBODNÁ 

Rozvedená Rozvedená 2x, soužití 
s partnerem ve společné 
domácnosti 

Rozvedená Svobodná 

PARTNER: JE 
ALKOHOLIK7/JE 
OPOROU? 

Ano ex-
partner/Nemá 
partnera 

Ano někteří ex-
partneři/Ne 

Ne/Ne Ne/Nemá přítele 
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č. 1, a. 
KRITERIA/KLIENTKY IX. X. XI. XII. 
VEK 29 39 28 49 
POCITY 
ASOCIOVANÉ 
S DĚTSTVÍM 

Cítila se 
odstrčená 
(komplikovaný 
vztah 
s autoritativní 
matkou; bližší 
vztah s otcem) 

Neutrální 
(docela dobrý 
vztah s oběma 
rodiči) 

Osamocenost (rodiče 
popisuje jako nudné lidi; 
praotec ze strany matky 
pro ní byl velikým 
vzorem, preferovala jej 
před vlastním otcem) 

Negativní pocity, 
nenávist vůči 
nevlastnímu otci 
(komplikovaný 
ambivalentní vztah 
s autoritativní matkou; 
bližší vztah s vlastním 
otcem) 

ODMENOVANI 
RODIČI 

Nic podstatného Nic 
podstatného 

Nic podstatného Nic podstatného 

TRESTANÍ RODICÍ Nic podstatného Nic 
podstatného 

Nic podstatného Nic podstatného 

ALKOHOLISMUS 
V RODINĚ 

Praotec Otec Praotec ze strany matky, 
celá rodina otce často 
Pije 

Nevlastní bratr, strýc 

SEXUÁLNÍ 
ZNEUŽITÍ/ 
ZKUŠENOST 
S NÁSILÍM 

Ne Ne Ne Oplzlé řeči nevlastního 
otce; přepadení, ale 
podařilo s e j í utéct 

SUBJEKTIVNÍ 
ETIOLOGIE PITÍ 

Nuda; 
nezaměstnanost; 
pila při 
pracovních 
neúspěších; 
stres - přítel je 
ve vazbě; 
samota, pocity 
opuštěnosti 

Nahromadění 
starostí, 
pracovní stres; 
úzkosti; 
deprese; 
partnerské 
neshody; 
pocit, že na 
vše byla sama 

Alkohol jí pomáhal 
k uvolnění, navázání 
komunikace (jinak 
velice stydlivá); nuda; 
od 10 let deprese, 
úzkosti; od puberty 
autoakuzační sluchové 
halucinace (Dg. 
Paranoidní schizofrenie) 

Léčí se od 17 let na 
neurózu a depresi, trpí 
neurčitými úzkostmi; 
alkohol jí pomáhal 
chovat se sebevědomě, 
pila na odvahu se 
vyjádřit; potlačuje vztek, 
který „utápí" pak v 
alkoholu 

SUICIDÁLNÍ POKUSY Neuvádí Neuvádí Ano lx Ano, lx 
SUBJEKTIVNÍ 
OSOBNOSTNÍ 
ZMĚNY 
V DŮSLEDKU 
ABÚZU ALKOHOLU 

Vztahovačná, 
lítostivá, 
depresivní 

Vztahovačná Neví Prodělala delirium 
tremens; j inak neví 

SITUACE V NYNĚJŠÍ 
RODINĚ 

Žije s rodiči Žije 
s manželem a 
syny 

Rodina se od ní kvůli 
závislosti odvrátila, žije 
v chráněném bydlení; 
má přítele, ale nespoléhá 
na něj, jen na sebe 

Žije s matkou; známosti 
jen krátkodobé; žádný 
partner pro ní nikdy 
nebyl oporou, spoléhá 
jen na sebe 

POČET DĚTÍ/VĚK 0 2/dospívající 0 1/23 
RODINNÝ STAV svobodná Vdaná Svobodná 2x rozvedená 
PARTNER: JE 
ALKOHOLIK7/JE 
OPOROU? 

Ne/Ano, ale 
nejsou spolu, on 
j e ve vazbě 

Ne, ale 
občasné 
excesy 
pití/Docela 
ano 

Ne/Ne Ne/Nemá partnera 
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č. 1, a. 
KRITÉRIA / 
KLIENTKY 

XIII. XIV. XV. XVI. 

VEK 47 33 46 39 
POCITY 
ASOCIOVANÉ 
S DĚTSTVÍM 

Příjemné pocity, 
měla krásné zázemí 
(blízký vztah 
s rodiči) 

Do puberty bez 
problémů pak pocity 
odstrčenosti (docela 
dobrý vztah s rodiči) 

Pocity osamocení; 
byla rodičům 
lhostejná 
(komplikovaný 
ambivalentní vztah 
s autoritativní 
matkou; otce 
nepopisuje) 

Spíše nepříjemné 
pocity; hádky rodičů 
(komplikovaný 
ambivalentní vztah 
s autoritativní 
matkou; bližší vztah 
s otcem) 

ODMENOVANI 
RODIČI 

Nic podstatného Nic podstatného Nechválili ji (byla 
jim lhostejná) 

Otec ji brával na 
výlety 

TRESTANÍ 
RODIČI 

Nic podstatného Nic podstatného Nekárali ji (byla j im 
lhostejná) 

Matka ji obviňovala, 
peskovala 

ALKOHOLISMUS 
V RODINĚ 

Starší bratr Ne Ne Otec, praotec 

SEXUÁLNÍ 
ZNEUŽITÍ/ 
ZKUŠENOST 
S NÁSILÍM 

Ne Manžel ji opilou prý 
ze zoufalství bil 

Ne - ale psychický 
teror a ponižování ze 
strany manžela 

Otec bil matku; sex 
s e j í nikdy nelíbil, 
cítí hnus; psychický 
teror od manžela 

SUBJEKTIVNÍ 
ETIOLOGIE PITÍ 

Byla zvyklá hodně 
celý život pracovat, 
náhle se stala 
nezaměstnanou; 
frustrace z 
opakované ztráty 
zaměstnání; pila i na 
vztek na lidi, kteří j í 
nedali práci, cítila to 
jako křivdu 

Od 17 let unikala 
z domu do hospod; 
v partě mladých 
sportovců byla „za 
hvězdu", hodně 
s nimi pila; bohatě se 
vdala, nepracovala, 
z nudy pila doma; 
rozvod 

Pila sama doma, trpí 
depresí a úzkostmi; 
pila i na vztek na 
rodiče, kteří ji na 
život nepřipravili, 
nic jí nikdy 
nevysvětlili . . . ; silné 
pocity křivdy, 
ponížení a nenávisti 
vůči matce, které se 
uvolňovaly až 
napitím; partnerské 
neshody, psychic. 
teror; rozvod; s. 
prázdného hnízda, 
opuštěnost, bez 
vztahu s mužem; na 
vše j e sama 

V manželství často 
na dlouho sama jen 
s dítětem; partnerské 
neshody, psychický 
teror; úzkosti; 
deprese; pocity 
intenzívní 
vykořeněnosti, 
opuštěnosti a stesku 
po domově (pochází 
z Ruska); pocit, že j e 
na vše sama; 
potlačený vztek 

SUICIDALNI 
POKUSY 

Neuvádí Neuvádí Neuvádí Ano, nedokáže 
spočítat kolikrát 

SUB. OSOB. 
Z M Ě N Y V D Ú S . 
ABÚZU AL. 

Ne Ztráta 
ctižádostivosti, více 
lže a uniká 

Neví Neví 

SITUACE 
V NYNĚJŠÍ 
RODINĚ 

Žije 5 let s přítelem 
„na hromádce", j e 
spokojená 

Chystá se žít sama; 
strach, zda-li se 
zvládne 
osamostatnit; má 
přítele, který hodně 
cestuje, netráví 
mnoho času spolu 

Od rozvodu už žila 
sama se synem; teď 
žije sama „. . .s toj ím 
úplně sama" -
intenzívní pocit 
opuštěnosti, „musím 
spoléhat jen na sebe" 

Před rokem se 
rozvedla, žije s 
dcerou 

POČET DĚTÍ/VĚK 1/27 0 2 (1 zemřelo v 5 )/25 1/16 
VDANA/ 
ROZVEDENÁ/ 
ŽIJÍ ODDĚLENĚ/ 
S V O B O D N Á 

Rozvedená, soužití 
s partnerem ve 
společné domácnosti 

Rozvedená, soužití 
s partnerem ve 
společné domácnosti 

Rozvedená Rozvedená 

PARTNER: JE 
ALKOHOLIK7/JE 
OPOROU? 

Ne/Ano Ne/Ano Ne/Nemá partnera Ne/Nemá přítele 
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5.2. POPIS DA T ZÍSKANÝCH Z CAE 

Již v předešlé kapitole jsem představila typ dat, jež je možné z testu CAE vyzískat. Nyní 

bych je ráda konkretizovala s přihlédnutím k vybrané skupině alkoholově závislých klientek. 

Metoda CAE, jak již bylo výše uvedeno je metoda používaná k vyšetření osobnosti v jejím 

psychosociálním kontextu. Zpracovávání dat se tedy musí zákonitě dít kvalitativně 

s přihlédnutím k jedinečné povaze všech získaných informací, které tvoří neopakovatelný 

celek (gestalt). Vzhledem k tomu, že jsem sběrem a zpracováváním dat strávila více jak rok, 

vznikl poměrně veliký a pestrý soubor 16 klientek, ze kterého jsem nechtěla pro účely své 

diplomové práce vyřadit ani jedinou klientku právě pro individuální důležitost každé z nich, 

přestože by pro kvalitativní typ výzkumu postačil i vzorek menší. 

Zkrácenou verzi zpracování všech šestnácti protokolů CAE nabízím v přílohách. V těchto 

protokolech jsou uvedené stěžejní informace o klientce. Každý protokol lze libovolně 

rozšiřovat vyhodnocováním dalších a dalších asociací dle individuální potřeby. Jsem si jistá, 

že následným rozpracováváním protokolu je možné se dobrat detailnějšího pochopení 

klientčiny životní situace a významně tak nastartovat terapeutický proces. U několika případů 

jsem tak učinila, jelikož některé klientky měly zájem o kontrolní setkání, kde by se mohly o 

výsledcích testu dozvědět více. Přesvědčila jsem se o účelnosti této metody jakožto 

„katalyzátoru" v navázání komunikace s klientkou a domnívám se, že by metoda CAE mohla 

sloužit k dobrému startu a vhodnému nasměrování terapeutického procesu. Pro ověřování této 

hypotézy tady však není dostatek prostoru. Pro účely mé práce jsem vybrala jen takové 

asociační řetězce, které se mi jevily pro klientku a diagnostiku její osobnosti v ten daný 

moment nejvýznamnější (většina asociací je provedená se slovem Já a Alkohol). 

5.2.1. Využití CAE v diagnostice psychických poruch a poruch chování 

Metody CAE je využíváno pro diagnostiku neurotických potíží, psychických poruch 

schizofrenního okruhu, parafílií i maladjustovaných osob. V rámci osobnostní diagnostiky je 

test schopen popsat psychické funkce a jejich případné poruchy. Konkrétně můžeme získat 

informace o emotivitě klienta (emoční plochost atd.), o dimenzi asertivita - agresivita, 

myšlení a inteligenci (rigidní myšlení; nižší, vyšší intelekt atd.), o oslabení nervové soustavy 

(zvýšená unavitelnost; organicita), o sociální percepci, sebereflexi (dominance x submisivita; 

adekvátní x neadekvátní sebehodnocení; egocentrismus atd.) a informace o osobnostních 

charakteristikách (např. extraverze - introverze; infantilní, histriónské rysy osobnosti atd.). 
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V rámci mého výzkumu hrála nejdůležitější roli data vztahující se k popisu osobnosti 

mal adjustované. 

5.2.1.1. Lidé maladjustovaní 

Skupina osob, kterou lze označovat jako sociálně nepřizpůsobivé - maladjustované, může 

zahrnovat velkou řadu různých osobností. Dříve byla tato skupina osob označována jako 

psychopati nebo osobnosti s psychopatickými rysy, u nichž shledáváme jejich ústřední 

problém v neschopnosti sociální adaptace. Autoři metody CAE do skupiny maladjustovaných 

řadí klienty, u kterých shledávají vedle hlavní diagnózy (nevyrovnaná struktura osobnosti) 

ještě nějakou přidruženou problematiku (např. alkoholová nebo jiná drogová závislost; 

crimina; epilepsie; organicita, ať už poúrazová nebo jako následek abúzu alkoholu či jiných 

drog; snížený intelekt; některé případy parafilií apod.). (Sčepichin, Ščepichinová, Malá, 

1995, s. 106) lakovou skupinu spojují obtíže s akceptováním sociálních norem. 

U maladjustovaných osob nacházíme od normy odkloněná nevědomá hodnocení 

podnětových slov i vědomou sebeprezentaci. V protokolech maladjustovaných osob jsem se 

setkávala se smíšenými a překrývajícími se znaky impulzivity, známkami organického 

poškození CNS, s častými rozladami ve smyslu deprese, nezralostí, podprůměrným náhledem 

na vlastní stav či onemocnění, velice častými neshodami o dvě až tři pole, případně se 

sníženým intelektem. Nezřídka se objevovaly narušené asociační řetězce, zejména pak u 

asociací s Já. Vnitřní logika hierarchického uspořádáni slov byla často nabouraná 

významovými protiklady stojícími vedle sebe (např. Ticho, Hluk; Radost, Bolest). 

Pro maladjustované osoby bývají dle autorů CAE charakteristické především následující 

momenty: 

• Slova vztahující se k agresi bývají hodnocena lépe než znakem - (většinou i příznivěji 

než -+). Bývají také často asociována s Já (např. Já, Útočit apod.). 

• Podobně tomu bývá se slovem Nuda. To svědčí o neschopnosti produktivně využívat 

volný čas. 

• Hůře než u normy bývají hodnocena (zvláště nevědomě, často však i vědomě) ta 

podnětová slova, která se vztahují k sociálnímu okolí (Matka, Děti, Kamarádi-ky, 

Lidé, Muži, Ženy). Velmi nepříznivě bývá hodnocen Otec a Minulost. Tato slova 

jsou rovněž slaběji provázána s „pozitivními" slovy (např. Láska, Domov) než je tomu 

u normální populace. Zatímco u normální populace je asociační provázanost těch 

slov, která označujeme jako adekvátní minus (do adekvátního minus patří např. slova: 

těchto b ě ž n ý c h asoc iněních řetězců. Objevují se u nich s lova , která u normy větš inou 
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nenajdeme. Např. slovo Útočit se často asociuje se slovem Minulost, Zábava a dále 

pak se slovy Já a Otec. Slovo Otec je navíc často asociováno se slovem Bolest. U 

„problémových" jedinců bývá i „problematický" otec, či přesněji vztah k němu a jeho 

percepce. Dle autorů není vyloučeno, že se tím odráží i snížená schopnost účelně a 

účinně čelit autoritě, případně také obavy z osoby v dominantní pozici (akceptovat 

autoritu apod.). S negativním hodnocením Otce se setkáváme i u osob s neurotickými 

rysy. Negativní hodnocení Minulosti nacházíme také u lidí starých, nemocných nebo 

depresivních. 

Slova označující ideální hodnoty (Nejlepší muž, Nejlepší žena, Ideální já) bývají 

hodnocena hůře než u normy. Důvodem může být snížené sebehodnocení. 

Hůře od normy bývají hodnocena slova, která považujeme za adekvátní plus (tzn. 

např. Láska, Radost, Děti). 

Sebehodnocení kolísá: u tzv. sociopatií, či u alkoholiků bývá vědomé sebehodnocení 

horší než hodnocení nevědomé. Např. nevědomé hodnocení Já znakem + při 

vědomém 3. Odpovídá to skutečnosti, že proklamovaná kajícnost a sebekritika 

nebývá součástí vnitřního života maladjustovaných, mívá situačně účelový charakter, 

anebo pramení do značné míry z hodnocení těchto lidí druhými osobami. Zároveň se 

někdy setkáváme i se sníženým nevědomým hodnocením sebe sama a asociační 

provázaností Já se slovy s negativní konotací (do nichž v těchto případech zpravidla 

patří i slovo Otec). Klinicky by to zřejmě odpovídalo ztotožnění se s rolí „černé ovce" 

(role oběti). 

Příznivěji než u normy může být hodnoceno slovo Alkohol nebo u něj nalézáme 

neshody vědomého a nevědomého hodnocení o více polí. 

Hůře než v normě bývá hodnoceno slovo Klid a Ticho, dále slovo Život. Naopak lepší 

hodnocení získává Smrt a Hluk. 

Slova vztahující se k sexuální oblasti mohou být hodnocena pozitivně, tedy stejně jako 

u normy. Málokdy však bývají asociována se slovy Láska, případně chybí též 

výraznější asociační vazba ke slovům označujícím partnera/ku, eventuelně i ke slovům 

Muži nebo Zeny. Užijeme-li terminologie dynamické psychologie, jsou tedy „bez 

objektového obsazení". Slova Sex a Intimní styk však také mohou být hodnocena 

hůře než u normy, většinou v důsledku prožívané dysforie, emočního oploštění, někdy 

též osobního zklamání nebo případných sexuálních dysfunkcí. 
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• U maladjustovaných mladých žen se častěji setkáváme s méně příznivým hodnocením 

slova Děti, které jsou v normě u mužů i žen jednou z nejvýše ceněných hodnot. 

Diferenciálně diagnosticky tu ale musíme vzít v potaz individuální obavu klientky 

z nežádoucího otěhotnění např. z důvodů bytových, studijních atd. 

• Častěji nacházíme umístění černé barvy nebo i dalších tmavých barev v horní polovině 

hierarchie barev (a to jak u alkoholiků, tak i u lidí s agresivními nebo histriónskými 

rysy). Černá barva má u normální populace tendenci spíše k nižšímu zastoupení. 

• Protokoly nezřídka nesou známky barvové stereotypie, často s převahou obou 

červených, žluté a černé (případně s převahou tmavých barev). Protokoly mohou na 

první pohled vypadat pochmurně. 

Metoda CAE existuje i ve formě mládežnické, kde je možné sledovat predikční faktory 

pro potenciální disharmonický vývoj osobnosti mladistvého. Pro zajímavost je nyní 

uvedu. 

Příznivé faktory pro stabilizaci (nápravu) disharmonického vývoje osobnosti mladistvého: 

• Výrazná infantilita (žlutá vysoko v hierarchii, častá co do frekvence užití), eventuelně 

užitá ve slově Já. 

• Znaky úzkosti a hypersenzitivity (Úzkost a Strach lépe hodnoceny než u normy, 

asociační vazba těchto slov k Já, větší počet asociací II. řádu s těmito slovy, cca. nad 

9). 

• Znaky depresivity. 

Nepříznivé faktory pro disharmonický vývoj osobnosti mladistvého: 

• Známky dysforie (Radost, Štěstí, Život hodnocení je horší než +). 

• Práce, Pracoviště, eventuálně slova přidaná např. Škola, Učení apod. hodnocena 

znakem -. 

• Nuda hodnocena lépe než -. 

• Příznivé hodnocení Já (+). 

• Zábava v superiorní pozici v hierarchii podnětových slov. 

• Černá barva do 6. pozice v hierarchii barev (tzn. méně přizpůsobiví a nebezpečnější 

jsou ti, kteří nejsou úzkostní, vcelku máloco je mrzí a jsou se sebou spokojeni.) 
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5.2.2. Kvantifikovatelná data v rámci CAE 

Při vyhodnocování CAE je, jak již bylo zdůrazněno, nutný kvalitativní přístup a to i 

k datům, která získáváme výpočtem. U některých kritérií hodnocení CAE určité hodnoty 

kvantifikujeme. 

• Frekvence barev 

Obecně lze říci, že každý normálně diferencovaný člověk užije v protokolu každou 

z nabídnutých dvanácti barev. Diagnosticky přínosné bývá, všímáme-li si rozložení frekvencí 

jednotlivých barev u klienta, zejména pak rozdílu mezi frekvencí barvy s nejnižším 

zastoupením v protokolu. Zatímco u histriónských osobností často shledáváme tento rozdíl 

vysoký (některé barvy jsou užívány velmi často, některé minimálně), u lidí se schizoidními 

rysy bývá rozložení barev téměř pravděpodobnostní (tzn. většina barev má obdobnou 

frekvenci výskytu. S vyšší mírou rozdílu mezi krajními frekvencemi barev se setkáváme též u 

některých manických stavů a dále u pacientů s postprocesuálním defektem (což je zde, dle 

autorů, pravděpodobně parciálně funkcí perseverativního myšlení a trvale snížené schopnosti 

plnohodnotného emočního prožitku). 

Diagnosticky přínosný je údaj o indexu tmavých barev (dále jen TMB). TMB (%) bývá 

dobrým indikátorem forie x dysforie, nebo-li poruch nálady nejčastěji ve smyslu deprese. 

V normální populaci TMB variuje okolo 35-36%. Při vyšší hodnotě (již nad 39) je 

pravděpodobné snížené ladění, dysforie, depresivita. TMB pod 30% je třeba diferenciálně 

diagnosticky odlišit, zda by se mohlo jednat spíše o zvýšenou forii anebo emoční povrchnost, 

neschopnost emočního prožitku v plné míře (což je časté u osob s organickým poškozením 

CNS nebo u schizoidních osobností). 

• Index shody 

V rámci kritéria hodnocení shod či neshod vědomých a nevědomých hodnocení 

vypočítáváme index shody (dále jen S). Výše S je mírou emoční diferencovanosti jedince. Je 

jej však nutné zvažovat v kontextu rozložení +, +-, -+ a - znaků. Při relativně rovnoměrném 

rozložení lze za kvalitní shodu považovat hodnoty od 48% výše. Tam, kde shledáváme 

prevalenci krajních hodnocení + a -, je na místě být na výši S přísnější, při převaze 

ambivalentních hodnocení +- a -+ naopak benevolentnější. Čím vyšší je totiž zastoupení 

krajních hodnocení, tím snazší je dosažení kvalitní shody. Každý totiž snáze rozlišuje mezi 

tím, co miluje (+) a nenávidí (-) než mezi tím, co spíše miluje (+-) a co spíše nenávidí (-+). 

Nízké hodnoty S nacházíme zejména u schizoidů a psychóz schizofrenního okruhu. 
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5.2. SHRNUTÍ 

V této kapitole jsem předložila popis a základní kategorizaci dat, jež jsem získala 

z rozhovorů s klientkami závislými na alkoholu. Dále jsem představila typ dat, jichž jsem se 

dobrala aplikací metody CAE. 

Na základě popisu a analýzy dat CAE mohu konstatovat, že charakter nalezených dat 

odpovídá předpokladům, která uvádějí i autoři testu. Jinými slovy často jsem se setkávala: se 

znaky potvrzujícími sníženou schopnost adaptace na sociální prostředí (tj. zvýšenou 

agresivitu, problematickou percepci autority apod.); s depresivním laděním klientek; s 

oslabením CNS ve smyslu organicity apod. (viz kapitolu V., část II.). 

Informace získané jednotlivými rozhovory sehrály důležitou (především doplňující) roli 

při sestavování celkového obrazu života klientky pro jeho komplexní uchopení a při 

následných interpretacích výsledků CAE. 
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KAPILOLA V. 

VÝSLEDKY INTERVIEW A CAE 

ČÁST I. 

6.1. VÝSLEDKY INTERVIEW 

PROBLÉMOVÉ ŽIVOTNÍ OBLASTI.JAKO NĚKTERÉ RIZIKOVÉ FAKTORYABÚZU 

ALKOHOLU 

V části I. této kapitoly představím výsledky rozhovorů ve třech přehledných 

kategoriích: Primární rodina; Partnerské vztahy; Vlastnímu abúzus alkoholu. 

6.1.1. POLOŽKY INTERVIEW VZTAHUJÍCÍ SE KE KATEGORII: 

PRIMÁRNÍ RODINA 

A/ PŘE VLÁDAJÍCÍ POCITY ASOCIO VANĚ S DĚTSTVÍM 

Příjemné pocity 7 

Negativní pocity 8 

Neutrální pocit 1 

Rozložení četností je poměrně vyrovnané. Polovina klientek prezentuje spíše 

negativní vzpomínky na dětství nejčastěji ve formě pocitů odstrčenosti, opuštěnosti (viz 

kapitolu IV., tab. č. 1). U těchto osmi klientek byla v pěti případech zjištěna přítomnost 

alkoholismu v blízkém rodinném okruhu a jednou léková závislost matky. 

Sedm klientek se o svém dětství vyjadřuje pozitivně, z nichž pět uvádí alkoholovou 

zátěž v rodině. Jen jedna klientka vnímá své dětství jako směs pocitů, kde nepřevládá ani 

negativní ani pozitivní dojem, její otec byl alkoholik. 
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B/ TRESTY A ODMĚNY 

7 klientek uvádí 

odměnu nebo trest 

Odměňování 

(pochvala, výlet) 

2 

7 klientek uvádí 

odměnu nebo trest 

Kárala ji matka 2 7 klientek uvádí 

odměnu nebo trest Lhostejnost (jako 

„trest") rodičů vůči 

klientce 

1 

7 klientek uvádí 

odměnu nebo trest 

Výjimečně pohlavek 3 

Nevzpomíná si na nic podstatného ohledně 

odměňování ani trestání 

9 

Při vzpomínání na nějakou formu ať již odměny nebo trestu v dětském věku 9 klientek 

neuvádí nic podstatného, tzn. žádnou významnou vzpomínku. U zbývajících 7 klientek, jež 

nějakou formu odměňování nebo trestu uvádějí, jsem se u žádné z nich nesetkala s fyzickým 

či sexuálním násilím páchaném ze strany rodičů. Nápadné bylo zdůraznění kárání ze strany 

matky (peskování a tak snižování sebehodnocení klientky už jako děvčete) u dvou klientek, 

které se v souvislosti s touto otázkou o svém komplikovaném vztahu k matce svěřily. 

Nicméně klientek s ambivalentním vztahem k matce bylo více (viz tab. C). 

C/ VZTAH K RODIČŮM 

Ambivalentní vztah k přísné 

matce/bližší vztah 

k mírnějšímu otci 

6 38% 

Bližší vztah s otcem/s matkou 

také dobře vycházela 

5 31% 

Dobrý vztah k oběma rodičům 5 31% 

D/ ZÁVISLOST (ALKOHOLOVÁ aj.) V RODINĚ 

ANO alkoholová z. 11 69% ANO 

léková závis. 1 6% 

NE 4 25% 
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Z uvedených dat vyplývá, že 38% z 16 dotazovaných žen uvádí komplikovaný 

ambivalentní vztah s autoritativní matkou a mnohem bližší vztah s mírnějším otcem. Dalších 

31 % z 16 uvádí preferenci vztahu s otcem před docela dobrým vztahem s matkou, kde matka 

mohla a nemusela zákonitě vystupovat dominantně nebo přísně. Nicméně důležitý poznatek 

plynoucí z těchto informací je: překvapivá většina, tj. 69% dotázaných klientek, preferovala 

z nějakého důvodu otce před matkou. Zbývajících 31% klientek uvádí dobrý vztah s oběma 

rodiči. 

Velice zajímavý je údaj o 69% zastoupení alkoholismu v rodinách 16 klientek. 

Důležité je v tomto bodě podotknout, že v zastoupení alkoholismu v rodinách nepřevažovali 

otcové klientek (praotec: 5; strýc: 4; sourozenci: 3; otec: 3; bratranec: 1; matka: 1), čímž se 

ukazuje tento shodný údaj 69% o rodinném alkoholismu se vztahovou preferencí otců (rovněž 

69%) čistě náhodným. Jinými slovy z 69% preferovaných otců bylo , jen" 4.5% alkoholiků, 

zbylá procenta přináleží ostatním členům rodiny. 

Celkově lze z prezentovaných dat dojít k závěru, že 75% z 16 dotázaných klientek 

potvrdilo alkoholovou nebo lékovou závislost v primární rodině nebo v blízkém rodinném 

okruhu. 

Prozatím získané informace z interview takto prezentované v prvních čtyřech 

tabulkách (A, B, C, D) ke mně promlouvají poněkud významněji než jsem předpokládala. 

Usuzovala jsem jen na jejich doplňkovou funkci k CAE, přičemž se ale nyní tato data ukazují 

jako samonosná a signifikantní pro možné úplnější uchopení alkoholové otázky u žen. 

V souvislosti se zjištěnými daty z odborné literatury trochu překvapivě objevuji poměrně 

úzkou spojitost mezi nastíněnými informacemi z interview a výsledky z některých výzkumů. 

Tak např. Boothroyd (1980, s. 299-329) ve své studii: „Nature and Development of 

Alcoholism in Women", zmiňuje následující poznatky různých vědců o primární rodině 

alkoholičck: 

Van Amber (1943) uvádí, že se u 16% z 50 jeho klientek alkoholiček prokázal 

neobvykle silný vztah mezi dcerou a otcem. 40% těchto otců bylo alkoholiků, neurotici nebo 

psychotici. Matky těchto žen alkoholiček odpovídaly svými osobnostmi normě. U mužů je 

spíše uváděn opak, tedy silný kladný vztah syn matka a přísný, kontrolující a obávaný otec. 

Lisansky (1957) zjistila, že 42% z jejích 46 klientek alkoholiček pocházelo z neúplné 

rodiny, stejně tak (ve stejném poměru) jako u mužů alkoholiků. Skoro ve všech případech se 

jednalo o absenci otce a přibližně stejné procento klientů uvádělo problémové pití jednoho 

nebo obou rodičů. 
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Wood a Duffy (1966) přinášejí podobné výsledky. Ve své skupině 69 vzdělaných žen 

alkoholiček se v polovině z nich ukázali otcové jako alkoholici rebelující proti svým 

dominantním manželkám jen v podnapilém stavu. Žádná z těchto 69 klientek nepocházela 

z rodiny, kde by její rodiče byly klientkou vnímáni jako spokojený pár. Klientky jako dcery 

nikdy nedokázaly uspokojit očekávání svých přísných matek a samy sebe tím pádem začaly 

vnímat podobně jako své láskyplné ale slabé a „neschopné" otce, čímž by mohlo být svým 

způsobem vysvětlené velice nízké sebevědomí některých žen s problémovým pitím. 

Několik dalších výzkumů (Lolli 1953; Kinsey 1968) potvrzuje tyto výše zmíněné 

výsledky: v historii žen alkoholiček velice často nalezneme dominující, přísnou matku a 

slabého, shovívavého otce, z nichž většina byli alkoholici, psychotici nebo vůbec v rodině 

chyběli. Spokojené manželství rodičů bylo klientkami uváděno minimálně. Dále klientky 

popisovaly, že jejich matky spíše preferovaly ostatní sourozence před jimi samými. Tak tyto 

studie vysvětlují rizikový faktor hlubokého pocitu nedostačivosti (podceňování) těchto žen, 

který se následně snažily překonat územ nebo abúzem alkoholu (možné naučené - nevědomě 

zvnitřněné jednání). 

Kdybych předem tušila, že se pomocí interview dotknu tak významných zjištění 

ohledně primární rodiny, byla bych bývala vedla interview s větším zřetelem na vztahovou 

problematiku mezi dcerou-matkou, dcerou-otcem a matkou-otcem, abych se dozvěděla více o 

tomto důležitém vlivu na vývoj u některých klientek. V každém případě se i mé velice 

stručné poodhalení existence této tématiky ukazuje jako dobrý námět k případně navazujícímu 

výzkumu, který by mohl být zaměřený přímo na vztahovou problematiku žen alkoholiček a 

jejich rodičů jako rizikového faktoru pro možný vznik alkoholismu. 

6.1.2. POLOŽKY INTERVIEW VZTAHUJÍCÍ SE KE KATEGORII: 

PARTNERSKÉ VZTAHY 

E/ RODINNÝ STAV 

Svobodné Svobodná, má přítele 2 19% 

Svobodná, nemá přítele 1 

Vdané Vdaná spokojeně 1 25% 

Vdaná, ale manželství nefunkční 3 

Rozvedené Rozvedená a žijící sama, partnera má 1 56% 
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Rozvedená a žijící sama, nemá partnera 5 

Rozvedená a žijící s přítelem „na hromádce" 3 

4 klientky jsou vdané, z nichž jen 1 uvádí spokojenost v manželském soužití. 4 ženy 

(III., XI., XII., XV.) z 6 žijících samy spontánně uvádějí, že se ve všem v životě spoléhaly a 

spoléhají jen na sebe. Tato jakási ostře zmiňovaná „samostatnost" se u všech 4 žen 

kombinuje s jistou formou nejistoty v ženských rolích a jakýmsi bojem s mužskými prvky 

(viz část II - kategorii Sebepojetí, tab. č. 2). 

Ať už je klientka vdaná, rozvedená a s novým partnerem žije nebo ne (tudíž nějakého 

partnera má 10 žen), partnerovu oporu cítí bez výhrad pouze 4 ženy a podmínečně (když bude 

abstinovat) 1 žena. Celkem 5 žen (z 10 majících partnera) cítí oporu ve svém partnerovi a 

zbývající polovina 5-ti žen v partnerovi oporu nenachází. 

F/ PARTNER ALKOHOLIK 

Neuvádí ve své historii partnera alkoholika 12 75% 

Uvádí partnera alkoholika ve své historii 3 25% 

Žije s partnerem alkoholikem 1 

25% 

12 žen neuvádí partnera alkoholika ve své historii, což ale v tomto případě nemusí 

znamenat, že skutečně takového partnera nikdy neměly, jelikož jsem se na tuto záležitost 

konkrétně klientek neptala. Informace o této záležitosti sdělovaly spontánně. Přesto 25% 

klientek se samovolně zmínilo o partnerovi alkoholikovi v jejich životě. 

G/ DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ V SEXUÁLNÍ OBLASTI 

Znásilnění v adolescenci 1 

Sexuální zneužívání strýcem 1 

8 klientek uvádí od 11-21 let 

nějakou formu násilí Domácí Negativní 3 

násilí vztah až 

páchané averze k sexu 38% 56% 

partnerem s partnerem 

klientky (IV., Bití od 3 

V., VI., partnera 
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XIV., XV., Psychický 2 

XVI.) teror od 

partnera 

Přepadení 1 

Neuvádí žádnou formu násilí 7 44% 

Více než polovina klientek uvádí nějakou formu zážitku násilí v jejím životě. O 

trochu méně než polovina dotázaných žen nějakou formu násilí popřela. 

Z odborné literatury (Boothroyd, 1980, s. 299-329) ohledně partnerských vztahů žen 

alkoholiček vyplývá následující: 

Wood a Duffy, Fort, Porterfield i Wilsnack se již v 60. a 70. letech 20. století zabývali 

hypotézou nezralosti psychosexuálního vývoje u žen alkoholiček. Konstatovali, že málo žen 

alkoholiček prožívá spokojené manželství a dokonce ještě před začátkem jejich abúzu 

alkoholu. 

Wood a Duffy (1966) a Kinsey (1968) potvrzují silnou tendenci těchto žen nacházet si 

znovu a znovu dominující a kruté muže vzhledem ke svému silnému pocitu méněcennosti. 

Lisansky (1957) uvádí, že 1/3 jejích ambulantních klientek a přes 1/2 

hospitalizovaných klientek má manžela s problémovým pitím. Toto zjištění kontrastuje 

s výsledky u ambulantních klientů alkoholiků, u kterých bylo nalezeno jen v 9% manželství 

s ženou alkoholickou. 

Je známo, že ženy s problémovým pitím inklinují k výběru partnera alkoholika a k 

setrvávání ve vztazích, které neprožívají spokojeně. V partnerství klientek mého výzkumu se 

často objevuje prvek domácího násilí a to u 38% dotázaných. Celkově 56% dotázaných uvádí 

různou formu násilné zkušenosti včetně domácího násilí a 44% takovou zkušenost popírá. 

56% dotázaných žen je alespoň jednou rozvedených. Rozvedených je tedy 9/16 a 

pouze 2 z nich popisují své nově nalezené partnerství za spokojené. V manželství žije 25%, 

tzn. 4 manželství, z nichž jen jedno takové soužití je klientkou hodnoceno pozitivně (což se 

ale při podrobné analýze protokolu CAE nepotvrzuje - viz část II., kategorii Alkoholová 

problematika, Tajemství). Zbývajících 19% žen je svobodných. 

Přikláním se k názoru Wood a Duffy (1966) a Kinsey (1968), kteří sníženou schopnost 

žen alkoholiček nalézt si perspektivního partnera odvozují od jejich pocitu méněcennosti. 
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Dodávám, že s tímto jevem logicky souvisí různě závažná neuvědomělost vlastní ceny jako 

ženy, tudíž zvýšené riziko zaujmutí nejčastěji postoje oběti (potažmo agresora) vůči mužům. 

6.1.3. POLOŽKY INTERVIEW VZTAHUJÍCÍ SE KE KATEGORII: 

VLASTNÍ ABÚZUS ALKOHOLU 

H/ SUICIDÁLNÍ POKUSY 

Ano 4 25% 

Neuvádí 12 75% 

Dokreslujícím poznatkem depresivity, kterou uvádí 9 klientek z 16, je u 4 z nich jejich 

přiznání se k suicidálnímu pokusu. Upozorňuji však, že tento 25 % údaj má malou výpovědní 

hodnotu, jelikož jsem se na tento jev klientek konkrétně během rozhoru nevyptávala (4 

klientky se tak spontánně svěřily). 

Dle poznatků Wilsnack (1996) 40% žen alkoholiček se někdy pokusilo o sebevraždu. 

CH/ SUBJEKTIVNÍ OSOBNOSTNÍ ZMĚNY V DŮSLEDKU ABÚZU 

11 klientek uvádí 

Uvádí symptomy určité 
diagnostikované 
psychopatologie (delirium 
tremens 2; alkoholová 

6 

nějakou formu 
osobnostní změny 

halucinóza 1; prohloubení 
deprese 3) 
Zvýšená agresivita 2 69% 
Usnadněná komunikace po 1 
požití 
Zvýšená vztahovačnost 2 
Ztráta ctižádosti, lživost, 2 
unikání 

Neví 4 25% 
Uvádí, že se nezměnila 1 6% 

69% klientek uvádí nějakou osobnostní změnu od počátku abúzu alkoholu, 25% neví a 

6% jakoukoliv změnu popírá. Prezentované osobnostní změny se převážně týkají zhoršení 

psychického zdraví v důsledku abúzu alkoholu. Na prvním místě stojí prohloubení již 

existující deprese u 3 klientek; dále diagnóza delirium tremens u 2 klientek, následky tohoto 

stavu 1 klientka popisuje jako určitou změnu v osobnosti ve smyslu silného strachu 
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z možného návratu děsivých halucinací (malý hmyz jí ožíral končetiny); na posledním místě 

je diagnostikovaná alkoholová halucinóza, v důsledku čehož se klientka cítí otupělá a obtěžují 

ji občasné pocity derealizace. 

Další uváděné změny se týkají akcentace určitých osobnostních rysů jako je 

vztahovačnost nebo agresivita. 1 klientka uvádí pozitivní účinek alkoholu na její 

komunikační schopnosti. 2 klientky pak zdůrazňují ztrátu cílesměrnosti, pocity nesmyslnosti, 

vyšší lživost a nespolehlivost. 

// SUBJEKTIVNÍ ETIOLOGIE ALKOHOLISMU - ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI UVEDENÉ 

KLIENTKAMI JAKO RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU JEJICH PROBLÉMOVÉHO PITÍ 

POLOŽKY A JEJICH KOMPONENTY ČETNOSTI PROCENTUELNÍ 
VYJÁDŘENÍ 

Participace v partě, kde se hodně pilo 1 1% 
Alkohol jako facilitátor sociálních 
dovedností 

2 3% 

Problematika 
partnerství 

Bití od partnera 3 

26% 

Problematika 
partnerství 

Partnerské neshody 
(hádky apod.) 

6 
26% 

Problematika 
partnerství 

Pocit nemožnosti 
nalézt kvalitního 
partnera 

1 
26% 

Problematika 
partnerství 

Potlačený vztek a 
pocity křivdy vůči 
partnerovi ( lx i vůči 
matce) 

5 

26% 

Problematika 
partnerství 

Psychický teror od 
partnera 

2 

26% 

Problematika 
partnerství 

Rozvod 3 

26% 

Psychopatologie 
Deprese 9 

21% Psychopatologie Paranoidní 
schizofrenie 
(sluchové 
halucinace) 

1 21% Psychopatologie 

Úzkosti (neurotické 
potíže) 

6 

21% 

Pití s významným 
druhým 

Partner alkoholik 3 5% Pití s významným 
druhým Pití s kamarádkami 1 

5% 

Gynekologická a 
sexuální 
problematika 

Nechtěná interrupce 2 
4% 

Gynekologická a 
sexuální 
problematika 

Sexuální zneužívání 
v dětství 

1 4% 

Problematika práce/ 
nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost 4 
14% 

Problematika práce/ 
nezaměstnanosti Pracovní stres 3 14% 
Problematika práce/ 
nezaměstnanosti 

Nuda 4 
14% 
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Absence pomoci a 
podpory v okolí 

Pocit „že jsem na vše 
sama" 

6 
9% 

Absence pomoci a 
podpory v okolí 

Sama na mateřské 
dovolené (partner 
často mimo domov) 

2 
9% 

Opuštěnost Pocity opuštěnosti až 
zoufalství 

8 
17% 

Opuštěnost 

Smrt významného 
druhého 

2 
17% 

Opuštěnost 

Syndrom prázdného 
hnízda 

3 

17% 

Informace o položce I. a jejich komponentách uvedené v předešlé tabulce pokládám za 

velice důležité vzhledem k tomu, že se zde díky sdílnosti klientek dovídáme poměrně mnoho 

dat o jejich subjektivně nahlížené etiologii alkoholismu. Mnoho těchto uvedených údajů, jak 

už to u problematických záležitostí bývá, je propleteno obrannými mechanismy. Často jsem 

se setkávala s obviňováním okolí (racionalizace), rolí oběti (regrese), ale zároveň s velikou 

houževnatostí znovu najít perspektivnější cestu v životě, která byla ovšem mnohokrát 

zmařená opakujícími se recidivami (únikově strategie). 

Nejvyšší procentuelní podíl 26% získala položka označená jako Problematika 

partnerství. Nejvíce se ženy zmiňovaly o hádkách; názorových neshodách; o vzteku, který 

vůči partnerovi cítí (nebo v dnes již rozbitém manželství pociťovaly); dále v pořadí nápadně 

vystupuje fyzické násilí ze strany partnera; psychické násilí ve formě ponižování, urážení 

apod.; jednu klientku v této kategorii trápil intenzivní pocit nemožnosti nalézt vhodného 

partnera. 

21% zastoupení získala položka Psychopatologie klientkami zmiňovaná jakožto důvod 

k pití. Nepřehlédnutelně vysoké zastoupení tu má deprese (pocity tíživé izolace, samoty 

apod.); potom neurotické potíže (popisovaná nervozita, neschopnost se rozhodnout, nejistota 

apod.); jedna klientka uvádí symptom diagnostikované paranoidní schizofrenie (autoakuzační 

sluchové halucinace, které prý alkohol tlumil). 

Další položku tvoří téma Opuštěnost se svým 17% zastoupením. Toto téma úzce 

souvisí s depresivitou i s partnerskou problematikou, do které by mohlo být zahrnuto. 

Nicméně jsem je vyčlenila zvlášť vzhledem k důrazu, jenž klientky kladly na tyto existenčně 

tíživé pocity při rozhovoru. Pocity opuštěnosti nebyly sdělovány jen ženami žijícími samy, ale 

i třemi ženami v nefunkčních partnerstvích; dále ženami těžce prožívajícími odchod již 

dospělých dětí z domova; další dvě ženy v průběhu svého života ztratily své blízké (úmrtí 
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otce; automobilová nehoda, při níž zemřel bývalý manžel a švagr), na což reagovaly 

zvýšeným abúzem alkoholu. 

Logicky bychom mohly i tuto položku zredukovat a přiřadit k předcházející, nicméně 

pro svou vysokou frekvenci výskytu v interview ji ponechávám samostatně. Jedná se o 

Absenci pomoci a podpory v okolí s 9% zastoupením. Intenzívní pocit, který takto shodně 

popisovalo 6 žen jako: „.. .byla jsem na vše sama", je jakýmsi rozšířením pocitu opuštěnosti, 

který prezentuje 5 ženy z této šestice. Všech 5 žen tuto kombinaci opuštěnosti a pocitu „že je 

na vše sama" vztahuje k nezdařilému partnerskému vztahu, skoro bych tuto skutečnost mohla 

interpretovat jako jejich výtku mířenou ex-partnerům. Šestá žena této položky neuvádí 

k pocitu „že byla na vše sama" pocit opuštěnosti. Žije v manželství, které v rozhovoru 

prezentuje jako funkční a docela spokojené, což ovšem zpochybňují výsledky CAE (viz II. 

část, Alkoholová problematika - Tajemství). 

Jako rizikový faktor se objevuje situace ženy na mateřské dovolené, kdy se k pocitu 

izolace od okolního běžného společenského života v důsledku péče o dítě přidává pocit „že 

jsem na vše sama". Dvě ženy do tohoto období datují svůj počátek abúzu. 

14% zastoupení čítá položka Problematika práce/ nezaměstnanosti. Nezaměstnanost 

jako spouštěč abúzu alkoholu popisují 4 ženy. U jedné se tento fakt ukazuje jako 

signifikantní vetiologii jejího alkoholismu (prožívala nesnesitelnou frustraci z neschopnosti 

nalézt si stabilní zaměstnání, na což reagovala abúzem). 2 klientky kauzálně spojují přímo 

prožívání nudy a nezaměstnanost jako startér abúzu; 1 klientka prožívala nesnesitelnou nudu 

na mateřské dovolené jako startér abúzu; 1 klientka své prožívání nudy vedoucí k abúzu 

nespecifikuje. Pouze 3 klientky za rizikový faktor v jejich alkoholové kariéře uvádějí 

pracovní stres. 

Další položka je Pití s významným druhým s 5% zastoupením. 4 klientky uvádějí ve 

své historii partnera alkoholika, a 3 z nich samy zdůraznily, že v průběhu soužití s partnerem 

alkoholikem jejich vlastní pití gradovalo. Jedna klientka za rizikový faktor vzniku svého 

abúzu pokládá pravidelné popíjení s kamarádkami (a především s jednou z nich) v podobné 

situaci jako byla ona (pocity samoty, muž na cestách, nezaměstnanost). 

Gynekologická a sexuální problematika v rozhovoru vystupuje jako 4%. U 2 žen byla 

traumatickým zážitkem nechtěná interrupce, na které prý trvali jejich manželé. Jedna klientka 

je obětí sexuálního zneužívání v dětství a adolescenci svým strýcem, který ji zásoboval 

alkoholem od jejích 11 let, čímž se u ní vytvářela závislost a zároveň dodávku alkoholu strýc 

využíval jako prostředek k vydírání pro případ, kdy by klientka chtěla jejich „tajemství" 

vyzradit. 
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V této položce se však nedozvídám více o případné sexuální problematice (sex. 

dysfunkcích apod.), jež je v souvislosti s alkoholismem u žen často zmiňovaným tématem. 

Přikládám to velice omezenému prostoru (interview+CAE) pro navázání důvěrnějšího 

rozhovoru s klientkou na tak intimní téma. Přesto jsem většinou měla pocit poměrně veliké 

otevřenosti a sdílnosti dotazovaných klientek. 

Předposlední položkou je abúzus Alkoholu jako facilitátoru sociálních dovedností. 2 

ženy tak uvádějí, že alkohol jim vždy významně pomáhal zbavit se studu, nejistoty a 

nerozhodnosti v komunikaci, v navazování vztahů apod. 

Položka s nejmenším 1% zastoupením jsem nazvala Participace v partě, kde se hodně 

pilo. Jedna klientka tak popisuje svůj počátek alkoholismu. Účastnila se „akcí" ve 

společnosti převážně mužů sportovců, kde jak sama říká „byla za hvězdu". Částečně tato 

zkušenost patří do kategorie Pití s významnými druhými, jelikož se tu silně projevuje 

fenomén konformity. 

6.2. SHRNUTÍ 

V pořadí první vytvořená kategorie Primární rodina mapuje pocity asociované 

s dětstvím, výchovný styl rodičů ve smyslu trestání či odměňování, vztah k rodičům a 

případný alkoholismus v rodině. 

Druhá kategorie Partnerské vztahy popisuje rodinný stav klientek, informuje o jejich 

partnerech (mj. i partnerech alkoholicích) a o případné zkušenosti nějaké formy násilí v jejich 

životě. 

Jak jste mohli doposud sledovat, všechny vytvořené položky a jejich komponenty ve 

třetí kategorii Vlastní abúzus alkoholu se různými způsoby prolínají a navzájem úzce 

souvisejí i s výše zmíněnými dvěma kategoriemi. Položky především této třetí kategorie 

poměrně široce a zároveň do jisté hloubky mapují typické rizikové faktory abúzu alkoholu u 

žen srovnatelně s poznatky z odborné literatury (viz kapitolu II.). Mezi hlavními rizikovými 

faktory nacházím: Problematické dětství (ambivalentní vztah k přísné matce/bližší vztah 

k mírnějšímu otci, alkoholismus v rodině); Participace v partě, kde se hodně pilo; 

Alkohol jako facilitátor sociálních dovedností; Problematika partnerství (především ve 

smyslu domácího násilí a potlačeného vzteku a pocitů křivdy); Psychopatologie 

(především neurotické a depresivní poruchy); Pití s významným druhým; 

Gynekologická a sexuální problematika (sexuální zneužívání, trauma interrupce); 
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Problematika práee/ nezaměstnanosti (neschopnost kreativního vyrovnání se s nudou); 

Absence pomoci a podpory v okolí (častý pocit „že jsem na vše sama"); Pocity 

opuštěnosti (syndrom prázdného hnízda, smrt významného druhého, opuštěnost jako 

symptom deprese). 

Velice zajímavým momentem bude porovnání těchto vědomě prezentovaných položek 

interview s konfliktními oblastmi zjištěnými na základě neshod vědomých a nevědomých 

hodnocení pomocí metody CAE (viz část II.). 
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ČÁST II. 

6.3. VÝSLEDKY CAE 

KOMPARACE ZJIŠTĚNÉHO S VÝSLEDKY INTERVIEW 

PROBLÉMOVÉ ŽIVOTNÍ OBLASTI JAKO NĚKTERÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ABÚZU 
ALKOHOLU 

Problémové životní oblasti jsem shromáždila na základě analýzy a sloučení výsledků 

dvou významných položek testu CAE: hierarchie podnětových slov a neshody vědomého 

s nevědomým hodnocením. V obou položkách má psychologický pracovník šanci odhalit 

konfliktní životní oblasti jako vystupující nesrovnalosti v rámci předloženého slovního 

inventáře. 

Až na dvě slova (Strach, Sny) obsahuje tento seznam problémových oblastí veškerá 

slova ze slovního inventáře. Je logické, že pro každou ženu je více či méně problematické 

něco jiného. Skrze tento individuální zřetel vidíme, že rozsah konfliktních oblastí je široký a 

v mnohých položkách najdeme společné ukazatele možných rizikových faktorů abúzu 

alkoholu. Tak ve výčtu problémových životních oblastí můžeme pozorovat zvýšené četnosti 

u některých slov a tím i jejich větší závažnost. 

Výčet problémových oblastí jsem sestavila do přehledných kategorií dle kritérií autora 

metody CAE a zároveň jsem přihlížela k již existujícím kategoriím rizikových faktorů 

zjištěných v interview (viz část I.). 

Z analýzy dat CAE vyplynuly následující kategorie jako problémové životní oblasti u 

klientek: primární rodina; partnerské a rodinné vztahy; psychosexuální problematika; 

mezilidské vztahy; alkoholová problematika; psychopatologie; sebepojetí; problematika 

práce a nezaměstnanosti; problematika dimenze agresivity a asertivity; sebedestrukční a 

suicidální tendence; problematika dimenze dominance a submisivity; bilancování a 

aspirace do budoucna. V následujícím textu se budu jednotlivým kategoriím detailně 

věnovat. 
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č. 1 
KATEGORIE POLOŽKY ČETNOSTI 

Primární rodina DĚTSTVÍ 10 
MATKA 5 
OTEC 6 

Partnerské a rodinné vztahy DOMOV 5 
DETI 1 
MANŽEL 6 

Psychosexuální problematika MILENEC 3 
SEX 7 
INTIMNÍ STYK 3 
LASKA 2 
ZNEUZITI 6 

Mezilidské vztahy MUZI 8 
ZENY 3 
KAMARADI-KY 6 
LIDE 3 
ZABAVA 5 

Alkoholová problematika ABSTINENCE 6 
ALKOHOL 9 
VINA 2 
ZÁVISLOST 5 
TAJEMSTVÍ 4 
TREST 2 
NUDA 7 

Psychopatologie BOLEST 1 
ÚZKOST 2 
NEMOC 2 
NALADA 6 
RADOST 1 
STESTI 1 
SAMOTA 3 
ÚNAVA 6 

Sebepojetí IDEÁLNÍ JA 2 
JA 9 
MOJE VLASTNI CENA 5 
NEJLEPSI MUZ 2 
NEJLEPSI ZENA 1 

Problematika práce/ nezaměstnanosti NADŘÍZENY 3 
PRAČE 5 
PRACOVIŠTĚ 5 
VZDĚLÁNÍ 2 

Problematika agresivity/ asertivity RVAČKA 4 
HADKA 2 
UTOČIT 9 

Sebedestrukční a suicidální tendence SEBEVRAŽDA 9 
HLUK 3 
KLID 1 
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SMRT 3 
ŽIVOT 2 
ZMĚNA 4 
BÝT SVOBODNÁ/ VOLNÁ 5 

Problematika dominance/ submisivity BYT PRVNÍ 4 Problematika dominance/ submisivity 
VÍTĚZSTVÍ 1 

Bilancování a aspirace do budoucna BUDOUCNOST 8 Bilancování a aspirace do budoucna 
MINULOST 5 

Bilancování a aspirace do budoucna 

SNĚNI 1 

Při pohledu na první kategorii Primární rodina, nás zaujme vysoké 10-ti četné 

zastoupení u Dětství (vůbec nejvyšší ze všech položek). Znamená to, že u 10-ti klientek 

jsem zpozorovala významnou nesrovnalost u tohoto podnětového slova. Z interview již 

víme, že 8 klientek uvedlo převládající negativní pocit při vzpomínce na dětství (II., VI., 

IX., XI., XII., XIV., XV., XVI.); a 6 klientek z těchto osmi uvedlo komplikovaný 

ambivalentní vztah s matkou (II., VI., IX., XII., XV., XVI.). Tyto poznatky poměrně 

dobře korespondují s výsledky CAE, jelikož 8 klientek uvádějících problematické dětství 

je zahrnuto do skupiny 10-ti klientek, jež byly identifikovány metodou CAE. Naskýtá se 

otázka: Jaký typ problému odhalil CAE u dalších 2 klientek? 

Klientka VII. v interview hovoří o velice příjemném dětství, matka je popisována jako 

přísná, ale milující, dobrý vztah měla prý i s otcem. V protokolu CAE (viz přílohy: 

Hierarchie podnětových slov) se Dětství na 27. pozici ukazuje se Zneužitím, Nemocí a 

Radostí. Tato kombinace v celém kontextu protokolu ukazuje na patický znak (schizoidní 

rysy osobnosti; emoční oploštění) spíše než evidenci nepěkného dětství. 

Klientka X. v rozhovoru uvádí spíše neutrální pocit spojený s dětstvím, docela dobrý 

vztah s oběma rodiči. Vědomé hodnocení v protokolu je vyjádřeno známkou 2, ale 

nevědomé je - (tedy to nejhorší). Zde usuzuji na vědomou snahu „dobře" prezentovat své 

dětství a zakrývání pravděpodobných konfliktů. Mimo jiné se s tímto jevem u klientky 

setkávám i v souvislosti s její vědomou prezentací „celkem spokojeného manželství" 

v rozhovoru a s nesouladem v CAE (viz kategorii Partnerské a rodinné vztahy; 

Alkoholová problematika, Tajemství). 

Předpokládám, že téma problematického Otce v 6-ti protokolech nemá vztah pouze 

k vlastnímu otci klientek. Jsem přesvědčená o hlubší symbolice tohoto významu 

v přeneseném slova smyslu mající vliv na utváření určitých typů vztahů k mužům a 

případně k autoritám. Dle autora CAE je problematika otců často nápadně vyjádřená 

hlavně u osob s neurotickými rysy. Percepce otce bývá u takových jedinců narušená a 

může tak odrážet jejich sníženou schopnost účelně a účinně čelit autoritě, popřípadě strach 

73 



z dominantních osob. (Ščepichin, 1995, s. 42) U několika klientek (např. II., IX., XIV., 

XV., X.) se v hierarchii slov pojí slovo Otec se zvýšenou agresivitou (se slovy Utočit, 

Bolest, Hádka, Nadřízený apod.). 

Na základě této úvahy o konfliktním přijímání mužského prvku by do tohoto rámce 

logicky zapadal fenomén v interview často zmiňovaných vyloženě autoritativních matek a 

submisivních otců (u 6-ti klientek), kteří svým nesourodým vystupováním podpořily spíše 

neurotický vývoj klientek v důsledku čehož si dovoluji předpokládat i snížené 

sebehodnocení klientek, potažmo snížené vědomí vlastní ceny jako ženy. V každém 

případě však mohu tvrdit, že tato první kategorie vychází jako významně problematická u 

většiny testovaných žen. 

Kategorie Partnerské a rodinné vztahy je nápadná poměrně vysokou četností 6 u 

podnětového slova Manžel a Domov. Vztahová problematika s vlastními dětmi se jeví 

významněji problematickou jen u jedné klientky, kde se jednalo o patický znak emočního 

oploštění mimo jiné i vůči dospělému dítěti. 

Podnětové slovo Domov dokresluje komplikovanou existenční situaci 5 klientek, 

případně i narušený pocit bezpečí v rodinném kruhu. Klientka XVI. původem Ruska 

nikdy v Čechách v podstatě pevně „nezakotvila". Trpí pocity stesku po ztraceném 

domově a zároveň se jí nikdy nepodařilo vytvořit bezpečný domov tady. Je rozvedená. 

Domov u klientky XV. je spojen s bolestí a pocity křivdy, jelikož ze strany rodičů prý 

vždy cítila lhostejnost. Vlastní rodinu se jí nepodařilo vytvořit tak, jak si představovala. 

Je rozvedená. Klientka XIII. o svém spořádaném domově velice pěkně a optimisticky 

hovoří, nicméně neshodou o 2 pole se spíše jedná o skrývání konfliktů v rodinném 

prostředí. Klientka XI. žije na ubytovně, jelikož vlastní rodina se jí zřekla (je jí 28 let). 

Domov pro pátou klientku VI. je velice problematickým místem plným otevřených 

konfliktů s budoucí tchýní i partnerem, kterým je navíc sexuálně terorizována (vynucuje si 

pro ní nepříjemné sexuální praktiky). 

Podnětové slovo Manžel evokuje u 6-ti klientek významné partnerské neshody. U 

klientek se často pojí se slovy Hluk, Rvačka, Úzkost, Zneužití a Alkohol (manžel 

alkoholik u klientky IV.). 3 z těchto 6 žen jsou vdané, kdy přesto jedna klientka (X.) na 

vědomé úrovni popisuje své manželství jako spokojené, ostatní dvě manželství jsou 

výrazně nefunkční a konfliktní (klientky mluví o citovém vydírání, hádkách, absenci 

sexuálního života). Zbývající 3 klientky jsou rozvedené, nicméně reakce na podnětové 

slovo Manžel se pojí se silným negativním nábojem (často potlačený vztek, 

sebeobviňování nebo obviňování partnera z křivd). 
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V interview se ukazuje 6 klientek jako oběť nějaké formy domácího násilí (IV., V., 

VI., XIV., XV., XVI). Velice zajímavé je, že 5 z těchto žen se vyskytuje v této kategorii 

s podnětovým slovem Manžel. Přebývající šestá klientka (XIV.) svého bývalého manžela 

(přestože ji bil, když se opila) neasociuje s negativními významy, ale velice nápadně 

neshodně u ní vystupuje Otec a Muži (u klientky prokázaná zvýšená agrese vůči mužům, 

histriónský akcent osobnosti). 

Celkově mohu konstatovat, že se zatím potvrzuje kongruence mezi výsledky 

z interview a výsledky CAE ohledně problematiky partnerských vztahů, kde dominují 

prvky domácího násilí. 

Následující kategorii představuje Psychosexuální problematika. U klientek se často 

ukazoval typický jev maladjustace, tzn. v tomto bodě nespojitost Lásky a Sexu. 

Významně negativně se ukazuje problematika sexuálního života některých klientek. U 6-

ti klientek nacházíme diskrepanci u slova Zneužití. Zneužití se u těchto 6-ti žen týkalo 

vesměs sexuálního života. 

Sexuální zneužití mohu s jistotou konstatovat u třech klientek II., VIII., VI. (potvrzeno 

jejich výpovědí): klientka II. vypověděla o znásilnění v jejích sedmnácti letech; klientka 

VIII. byla v dětském i adolescenčním věku zneužívána svým strýcem; klientka VI. je 

v pozici oběti vůči sexuálně agresivnímu partnerovi; klientka XV. je ovšem nápadná tím, 

že zneužití nevztahuje pouze na sexuální oblast, nýbrž se „zneužité" cítí i vůči rodičům, 

potažmo ke světu - zaujímá tak pozici oběti, navíc její první dítě zemřelo v pěti letech; 

klientka XVI. potvrzuje averzi vůči sexu obecně, je hluboce depresivní a dle svých slov 

vidí v potenciální sebevraždě vykoupení z nikdy nekončící bolesti, kterou prožívá tady na 

zemi; klientka IV. prodělala trauma nechtěné interrupce, ke které ji měl přinutit její 

manžel alkoholik, pociťuje averzi v sexuálním životě s manželem. Zajímavé bylo 

pozastavit se u klientky VII., která také v interview uvádí přinucení k interrupci svým 

mužem a to hned 4x během jejich manželství. Nicméně v kategorii psychosexuální 

problematiky se tato žena nevyskytuje. Přičítám to jejímu emočnímu oploštění v důsledku 

schizoidních rysů osobnosti. 

Výraznou diskrepanci u podnětového slova Sex jsem našla u 7 klientek a u slova 

Intimní styk u 3. Nemohu u všech s jistotou tvrdit, co konkrétně tyto neshody značí, 

jelikož k dovysvětlení obsahu takto intimních dat nebyl v mém výzkumu prostor. Usuzuji 

na partnerské neshody v sexuální oblasti a na nízké sebehodnocení a tím zvýšenou 

nejistotu v úloze ženy jako milenky. 
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Kategorie Mezilidské vztahy opět odráží typické rysy maladjustace v neshodě 

především u slov Zábava, Kamarádi-ky a Muži. Komplikovaný vztah k mužům jsem 

zmiňovala již v souvislosti s partnerskými a rodičovskými vztahy. Do oblasti 

mezilidských vztahů se s určitostí promítá sebepojetí žen alkoholiček, proto o tomto 

tématu podrobněji pojednám u následující kategorie sebepojetí. 

Sebepojetí představuje rozsáhlou kategorii, jelikož obrazně „prorůstá" do mnoha 

ostatních kategorií. Zprvu se pozastavím u položky Já, u níž 9 klientek vykazuje 
« 

významnou neshodu (V., VI., VII., VIII., IX., XIV., XVI., XII., XIII.). 

V souvislosti s tímto jevem jsem navíc vyhodnotila asociace I. řádu se slovem Já a 

zjistila tak následující: celá jedna polovina (8) klientek má absenci jakékoliv asociace se 

slovem Já, což přikládám jakési neukotvenosti v realitě, neuvědomělosti vlastní ceny. 5 

z nich zároveň vykazuje významnou neshodu mezi vědomým a nevědomým hodnocením 

u slova Já, tudíž těchto 5 klientek (V., VI., VII., IX., XIV) je obsaženo v právě probírané 

kategorii sebepojetí v položce Já. 

Podnětové slovo Moje vlastní cena vystupuje u 4 klientek (XVI., XII., VIII., VI., XV.) 

také významně nesourodě, což přispívá k potvrzení jejich pocitu méněcennosti. 

U žen se závažně narušeným sebeobrazem jsem navíc zpozorovala jakousi konfusi 

v identifikaci sienskou rolí v jejich životním příběhu. Pro dokreslení této hypotézy 

předkládám následující tabulku se zpracovanými daty z interview i CAE u 6-ti klientek 

s nápadně narušeným sebepojetí. 

ě. 2. PROBLÉM AKCEPTACE A IDENTIFIKACE S ŽENSKOU ROLÍ U KLIENTEK 

S VÝRAZNĚ NARUŠENÝM SEBEPOJETÍM (III., VII., XI., XII., XV., XVI.) 

Rodinný 
alkoholismus (5/6) 

Otec III., XVI. 
Rodinný 
alkoholismus (5/6) 

Strýc VII., XII. Rodinný 
alkoholismus (5/6) Praotec XI., XVI., XI. (praotec, kterého vnímala více 

jako svého otce) 

Rodinný 
alkoholismus (5/6) 

Bratr XII. 

Rodinný 
alkoholismus (5/6) 

Absence alkoholismu XV. 
Preference vztahu s otcem před matkou (3/6) III., XI., XII. 

Komplikované 
partnerské vztahy 
(6/6) 

III. 2 x rozvod, smysl života hledala ve vztahu se 
synem a v práci, „.. .nikdy jsem nehledala 
vztah s mužem" 

Komplikované 
partnerské vztahy 
(6/6) 

VII. lx rozvod, „...chlapa jsem měla hlavně jako 
otce dětí a jako stafáž", tendence dominovat 
nad mužem, pohrdání jím 

Komplikované 
partnerské vztahy 
(6/6) XI. svobodná, nespoléhá na svého přítele 
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XII. 2 x rozvedená, ve vztahu k mužům velice 
nejistá, nevěří si, „...nikdy mi žádný nebyl 
oporou" 

XV. 1 x rozvedená, evidentní postoj oběti, 
„...měla jsem smůlu i v manželství...strašně 
mně urážel...", snášela psychické násilí 

XVI. 1 x rozvedená, evidentní postoj oběti, mnoho 
potlačeného vzteku vůči tehdejšímu 
manželovi, psychické násilí „...týral mně i 
dceru", averze k sexu 

Akcentované sebedestrukční a suicidální 
tendence (4/6) 

XI., XII., XIV., XVI. 

Žijící bez partnera (6/6) III., VII., XI., XII., XV., XVI. 

Narušené sebepojetí těchto 6 klientek je kombinací problémů v několika kategoriích: 

Sebedestrukční a suicidální tendence; Partnerské vztahy; Primární rodina; Psychosexuální 

problematika. Jsem toho názoru, že v otázce sebepojetí hrají významnou roli nevědomé 

motivy ovlivňující vlastní pocit méněcennosti jako ženy. Otázkou nevědomých motivů se 

zabývala např. Wilsnack. 

Wilsnack ve svých pracích uvádí velice významnou myšlenku, kterou navíc potvrzuje 

podrobným studiem žen alkoholiěek. Jedná se o důležitou roli nevědomých motivů kpití 

alkoholu. Mnoho žen zneužívajících alkohol trpí jakýmsi zmatením v identifikaci ženských 

rolí ve společnosti (vznik těchto potíží je směrován na rodičovské konflikty v jejich dětství). 

Tyto ženy uvádějí, že alkohol jim pomáhá svou „ženskost" probudit a oživit. Takto Wilsnack 

popisuje jeden z rizikových faktorů, tj. „narušení ženské identifikace" na nevědomé úrovni. 

Alkohol je tak ženou užíván pro boj s její ženskou nedostačivostí, pitím si žena subjektivně 

zvyšuje pocit ženskosti. Ovšem těžší abúzus alkoholu vede její prostředí (přátele, partnera 

atd.) ke změně náhledu na takto pijící ženu jakožto na „málo-ženskou", čímž se začarovaný 

kruh uzavírá. (Wilsnack, 1973, s. 39-43) 

Podobnými motivy se zabýval i Kinsey (1966, 1968 - podle Boothroyd, 1980, s. 310), 

kdy tvrdí, že ženy alkohol užívají pro jeho schopnost modifikovat nežádoucí atributy jejich 

sebepojetí a pro jeho účinek podporující možnost stát se „tou" osobou, kterou si žena přeje 

být. Jinými slovy alkohol ženě tímto způsobem pomáhá zbavit se negativně prožívaných 

pocitů běžné reality a uvolnit se (v komunikaci, v těle apod.). Takovýto trend mohu 

pozorovat především u klientek prezentovaných v tabulce č. 2. 

Sebepojetí se úzce pojí i s kategorií Sebedestrukční a/nebo suicidální tendence. 

Vážně ohrožené Suicidálními myšlenkami (potenciálně pokusy) v testu vystupuje 9 žen, 
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přestože v interview spontánně takové tendence sdělují jen 4 (přičítám tuto skutečnost 

přesnější metodě CAE při odhalování problémových oblastí). 

Sebedestrukce se u 9-ti klientek pojí s akcentovanou impulzivitou a explozivitou 

(mimo jiné často vyjadřovanou diskrepancí u slova Změna - znak neuroticismu); u některých 

klientek s agresivitou vůči jím samým (asociace I. řádu ke slovu Já byly např. Utočit, Hádka, 

Bolest, Úzkost, Nemoc, Alkohol); a také s depresivním laděním (viz kategorii 

Psychopatologie). 

„Alkoholismus je často pojímán jako jistá forma chronické sebevraždy, kdy se 

alkoholici vědomě nebo jinak upíjejí k smrti." (Boothroyd, 1980, s. 307-308) Boothroyd 

píše, že toto hledisko je často zahrnuté do kvalitativně pojatých výzkumů, kde jde o 

individuální přístup k případům, tudíž se tento názor nemůže generalizovaně aplikovat na 

většinu těžkých alkoholiků. 

Na opačné hledisko sebevraždy, ne jako sebedestrukce, ale jako sebezachraňující čin, 

upozorňuje Maris (1971 - podle Boothroyd, 1980, s. 308), kdy pokusem o sebevraždu závislý 

člověk obrazně „prosí" o pomoc (aby ho/ji společnost vzala na vědomí; aby se zbavil-a 

stigmatu a dosáhl-a úlevy, vysvobození). Myslím, že tuto obapólnost sebevražedných 

tendencí je důležité mít na paměti, když pracujeme s alkoholově závislým člověkem. 

Velice zajímavé se jeví slovní spojení Být svobodná/ volná, které u testovaných žen ve 3 

z 5-ti případů souvisí prvořadě s jejich suicidálními tendencemi a u zbývajících 2 se 

sebedestrukcí v poněkud jiném slova smyslu. 

Tak např. u klientky XI. v hierarchii slov najdeme již v první polovině řetězce: ...Být 

svobodná/ volná, Změna, Budoucnost, Sebevražda, Tajemství, ..., alarmující suicidální 

myšlenky, jež posléze během kontrolního sezení sama klientka přiznává: „...myslím na to, 

ale asi bych to neudělala." Mimo problém maladjustace se klientka potýká se symptomy 

paranoidní schizofrenie. 

Klientka VIII. (sekundárně závislá i na drogách) v asociaci II. řádu se slovem Sebevražda 

asociuje Být svobodná/ volná a Drogy. V jejím protokolu se velice závažně jeví rozpor 

Života a Smrti, Alkoholu a Abstinence. Být svobodná/ volná u ní evidentně značí únikové 

tendence (recidivu - „...přála bych si, abych mohla zneužívat drogy, ale aby mně to 

neničilo"), v přeneseném slova smyslu sebedestrukci. Vykazuje zároveň s maladjustací 

schizoidní rysy osobnosti. 

Klientka VI. staví Být svobodná/ volná na první příčku své hierarchie slov. V jejím 

případě tato volba odpovídá snaze uniknout z velice tíživé partnersko-rodinné situace (domácí 

násilí). Být svobodná/ volná se u ní přímo nepojí se Sebevraždou, avšak Sebevražda vykazuje 
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neshodu až o 3 pole, kdy nevědomě klientka se sebevraždou zcela souhlasí, ale na vědomé 

úrovni ji odmítá. Jsou u ní nápadné známky organicity. 

U klientky II. interpretuji diskrepanci u slova Být svobodná/ volná odlišně. Vědomé 

hodnocení je u slova Být svobodná/ volná nejlepší možné, ale nevědomé je velice negativní. 

Možná se klientka obává případné nezávislosti, odpovědnosti za svobodná rozhodnutí. U této 

klientky identifikuji (samozřejmě dle celého kontextu výsledků CAE) známky rigidity a 

veliký strach ze změn, což sama potvrzuje: „...změny a nějakého rozhodnutí se já strašně 

bojím." 

Pátá klientka této položky (XIV.) je poněkud výjimečná. Sebedestrukční tendence 

potvrzuje řetězec v druhé polovině hierarchie slov: ...Alkohol, Smrt, Být svobodná/ volná, 

Sebevražda,... Klientka se mi nesvěřila se suicidálními myšlenkami, ani o podobné tendenci 

nemluvila. Co bylo ale na jejím celkovém projevu nápadné, byl její vnitřní neklid, jakási 

těžko slovy popsatelná touha po „čemsi": „Něco mně pořád táhne dolů. Teď už si alespoň 

uvědomuji, že se řítím dolů nebo, že dělám něco, co mně dolů dostane. Stejně se tam 

pustím..." Jedná se o atraktivní typ ženy z bohaté a úplné rodiny, finančně dobře 

zabezpečená bez evidence významných životních traumat. Objektivně by se zdálo, že je vše 

v pořádku. Překvapením pro její rodinné okolí byl její alkoholismus: „Nikoho by to 

nenapadlo." Chybí jí evidentně životní směr, jinými slovy hodnoty, pro které by se mohla 

nadchnout. Říká: „Jsem hrozně rozmazlená. Mám byt, peníze, jsem zvyklá na luxus, ale 

vůbec nevím, jak se o sebe postarám!" Dovoluji si předpokládat, že Frankl by u této klientky 

uvažoval o noogenní neuróze. Interpretace existenciálního vakua jako možného 

neuvědomovaného motivu pro její abúzus je tady celkem nasnadě. 

Nevědomé motivy vedoucí k abúzu alkoholu zvažuje i transpersonální psychologie, která 

chápe alkoholovou závislost jako spirituální krizi, kde zdůrazňuje pocity vnitřního neklidu a 

sžíravou touhu po „něčem", tj. po duchovním naplnění. „Cítila jsem neustálý hlad a bolest 

v srdci, celou bytostí jsem prahla po něčem, co jsem nedokázala popsat", takto se vyjadřuje 

manželka S. Grofa o svém boji s alkoholismem v knize s příznačným názvem Žízeň po 

celistvosti. (Grofová, 1998, s. 24) 

Takto popsaného „hladu" jsem si všimla i u výše zmíněné klientky (XIV.). V jejím 

příběhu se snoubí impulzivita se sebedestrukcí a s touhou Být svobodná/ volná: „Jsem hrozný 

extrémista. Nedaří se mi najít střed. Když v něm jsem, stejně něco vymyslím a sklouznu 

(recidiva - moje poznámka). Chybí mi pud sebezáchovy. Jdu ode zdi ke zdi...." U klientky 

jsem pozorovala nesmírně silný neklid, který ji neustále někam hnal (reálně k recidivě). Na 
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nevědomé úrovni se tento neklid projevuje jako těžko ovladatelná touha po „čemsi" (vnitřní 

urputné hledání klidu?). 

Transpersonální přístup jde dál a tvrdí, že požíváním alkoholu má člověk díky 

změněnému stavu vědomí vyšší šanci zažívat celistvost, splynutí se sebou samým, s druhými i 

s vesmírem. Jako možnou alternativu za abúzus alkoholu transpersonální psychologie nabízí 

např. terapii holotropního dýchání. Když pacient prožije pomocí holotropního dýchání smrt 

svého ega a zakusí kosmickou jednotu, chápe zneužívání alkoholu jako tragickou chybu, která 

vznikla nerozpoznanou a nepochopenou snahou o transcedenci (Grof, 1992, s. 202). 

C. G. Jung definoval filozofii léčby alkoholové závislosti svým „spiritus contra 

spiritum" nebo-li „duchem proti alkoholu", čímž inspiroval hnutí Anonymních alkoholiků i 

přístup transpersonální psychologie k alkoholismu. 

Více pozornosti jsem nyní věnovala analýze výsledků, na které mně v CAE odkazuje 

podnětové sousloví Být svobodná/ volná. Připomínám, že toto sousloví jsem do slovního 

inventáře, spolu s jinými výrazy dokreslujícími alkoholovou závislost (Závislost, Vina, 

Tajemství, Trest, Zneužití, Moje vlastní cena, Sebevražda, Abstinence), dodala sama, což je 

v testu CAE dobře možné. Zjistila jsem tak, že užití sousloví Být svobodná/ volná může být 

užitečné pro identifikaci: suicidálních tendencí (klientky XI., VIII. reálně ohrožené 

sebevraždou); a sebedestrukčních tendencí, které v sobě mohou nést různé nuance, tj. 

zdůrazněné únikové strategie před bolestnou realitou (VI.), obavy z odpovědnosti za 

svobodná rozhodnutí (II) a sebedestrukční „pnutí" (XIV.), jež nemusí zákonitě vycházet 

z reálných suicidálních myšlenek, nýbrž zde poukazuji na možnost odhalení případné, 

řekněme, existenciální prázdnoty naplňované drogou - alkoholem. 

Úzká souvislost s předešlou kategorií má kategorie Problematika agresivity/ 

asertivity. Nejvyšší zastoupení vidíme u položky útočit a to u 9 žen. Slovo útočit se často 

objevuje ve spojitosti s: Otec, Muži, Lidé, Nuda, Život, Zneužití. Tato spojení lze 

interpretovat jako známky maladjustace a neurotických rysů. 

Některé klientky si stěžovaly na svou neschopnost konstruktivně vyjádřit svůj vztek 

v souvislosti s partnerskými neshodami. Jakoby oscilovaly mezi agresivitou a pasivitou bez 

schopnosti nalézt kompromis. Mnoho potlačeného vzteku a současně pocitů ukřivdění se jim 

dařilo uvolňovat až pitím (spadají sem dvě kategorie z interview: Alkohol jako facilitátor 

sociálních dovedností u 2 klientek; a položka Potlačeného vzteku a pocitů křivdy vůči 

partnerovi u 5 klientek v kategorii Problematiky partnerství, 1 žena z těchto 5 ještě 

zdůrazňovala potlačený vztek na autoritativní matku jakožto důvod k abúzu). 
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Na problematiku v dimenzi agresivního či naopak pasivního chování navazuje 

dimenze dominance a submisivita. 5 klientek tak neobratně zachází s ambicemi vyhrát 

(Zvítězit, Být první) a na druhé straně s pocity méněcennosti. Tyto pocity méněcennosti byly 

u klientky XIV. spojené se strachem z budoucnosti (že neunese odpovědnost sama za sebe, že 

se nedokáže uživit); klientka XII. spojuje Být první s Hádkou a Útočit, v životě si stěžuje na 

neschopnost bránit své hranice: „...já se totiž neumím s lidmi hádat a jakoby se bránit" 

(mimo jiné vykazuje silně akcentované neurotické rysy); klientka V. vykazuje snahu 

dominovat a „silně" se prezentovat, nicméně z protokolu vyplývá silný pocit nejistoty; 

vítězství má klientka VI. spojené s přáním „přemoci" svého partnera, který ji sexuálně 

tyranizuje, chtěla by se vymanit z tíživé rodinné situace, ale vnitřně souhlasí se setrváváním 

v roli poražené - oběti; klientka XIII. se projevuje přirozeně dominantně ve vztahu k mužům 

(nezaznamenávám u ní nápadné partnerské neshody), ovšem problematický je její bojovný až 

agresivní přistup k hledání stabilní práce, což zvyšuje její vnitřní tenzi nejvíce. 

Samozřejmě sama Alkoholová problematika u klientek vystupuje velice nápadně. 

Alkohol s nápadnou diskrepancí vědomého a nevědomého hodnocení ukazují protokoly 9-ti 

klientek; Závislost vyznívá konfliktně v 5 protokolech (v některých protokolech současně 

najdeme neshodu u Alkoholu i Závislosti); silně problematicky se ukazuje Abstinence u 6-ti 

klientek ve smyslu vnitřního odmítání abstinence; Nuda v 7 protokolech opět potvrzuje 

maladjustaci; zajímavé je Tajemství, které ve 4 protokolech značí nějakou konfliktní oblast, 

avšak ne vždy jej mohu s jistotou spojovat v souvislost s alkoholovou problematikou. 

Tajemství spjaté s alkoholovou závislostí: u klientky XIV. je asociováno s Hádkou, 

Strachem, Trestem a Závislostí (klientka se v podnapilém stavu dostávala často do konfliktu 

s bývalým manželem, který ji za opilost bil: „Vždycky, když jsem přišla opilá, tak probíhaly 

hrozné scény. Já už to brala, jako když dítě udělá něco špatně, tak následuje trest. Napila 

jsem se a on mně zmlátil.") ; a u klientky VIII. je Tajemství blízko Snění a její Snění blízko 

Drog a Alkoholu (tato klientka si na alkoholovou závislost vytvořila drogovou závislost). 

Tajemství spojené se sebedestrukcí: klientka XI. spojuje Tajemství s Být svobodná/ 

volná, což jsou obě slova vycházející v asociaci II. řádu se slovem Sebevražda. Klientka tak 

vykazuje alarmující sebedestrukční tendence. 

Tajemství spojené se změnou: klientka X. Tajemství asociuje s Manželem, Dětstvím a 

se Změnou, kdy si klientka přeje určitou změnu ve svém postavení manželky, je totiž pod 

vlivem dominantního muže, což jí vadí. Tuto skutečnost ale přiznává, až na druhém setkání 

se mnou. Při prvním setkání své manželství (i dětství) prezentovala jako bezproblémové, což 

protokol CAE rozhodně nepotvrzuje. 
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Při bližším pohledu na asociace I. řádu se slovem Alkohol zjistíme v tabulce č. 3 

následující: 3 klientky z 16 mají absenci asociace I. řádu, asociovaly až v II. a III. řádu se 

slovem Alkohol (mohu přičítat výhradnímu postavení alkoholu v jejich životě bez přímé 

kauzality s konkrétním jevem nabídnutým ve slovním inventáři); 7 klientek alkohol spojuje se 

Strachem; 4 se Zneužitím a Vinou; atd. 

Srovnáním asociací I. řádu u této skupiny žen zjistíme, že v jejich asociacích je 

Alkohol vesměs asociován se slovy negativní konotace. Nejčastěji je pojen s obavami 

(Strachem), s konflikty rodinného, partnerského nebo pracovního rázu, někdy ale také 

s náhledem na alkoholismus jako na onemocnění a tudíž jako na břemeno, kterého je možné 

se zbavovat setrváváním v abstinenci. 

ě. 3 

0 (absence asociace) 3 HADKA 3 
STRACH 7 TREST 3 

ZNEUZITI 4 ÚZKOST 2 
VINA 4 NADŘÍZENÝ 2 
ZÁVISLOST 3 MILENEC 2 
SEBEVRAŽDA 3 ZABAVA 1 
NEMOC 3 JA 1 
RVAČKA 3 SAMOTA 1 
DĚTSTVÍ 3 NALADA 1 
HLUK 3 BUDOUCNOST 1 
NUDA 3 PRACOVIŠTĚ 1 
SMRT 3 

Ještě se pozastavím u asociací zahrnující slovo Strach, jelikož tvoří skoro polovinu 

všech protokolů a zajímá mně proto, s čím strach klientek v alkoholové problematice souvisí. 

Asociace I. řádu ke slovu Alkohol v kompletní formě u těchto klientek zní: 

Klientka II.: Strach, Nemoc (alkoholu se momentálně bojí, jelikož má již vážně 

poškozená játra); 

Klientka IV.: Strach, Závislost, Sebevražda, Vina, Nemoc, Rvačka, Manžel, Hluk, 

Únava, Zneužití, Trest, Samota, Útočit, Smrt, Bolest, Úzkost, Hádka (manžel i milenec 

klientky jsou alkoholici; řetězec potvrzuje uvolnění potlačené agrese alkoholem, jež klientka 

často vítala, protože se jí tak „zlepšovaly" komunikační dovednosti; klientka trpí těžkými 

depresemi - již 4x pokus o Sebevraždu; alkohol spojený se Zneužitím interpretuji jako její 

trauma nechtěné interrupce, od této události začala více pít a také s averzí k sexu s manželem; 
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alkohol ji momentálně nahání strach: „...musím abstinovat kvůli velikým zdravotním potížím 

s játry."); 

Klientka I.: Strach, Závislost, Sebevražda (v celém kontextu dat jejího protokolu 

usuzuji v tomto případě na poměrně dobrý náhled na alkoholismus jako na cestu 

k sebedestrukci, čímž klientka závislost odmítá a chce abstinovat, mimo jiné i proto, aby 

získala děti zpět do své péče, zároveň u této klientky upozorňuji na jistou formu přeceňování 

sebe sama v plánu abstinování); 

Klientka XV.: Strach, Úzkost, Smrt, Nuda, Závislost, Sebevražda, Vina, Dětství, 

Zneužití (silné pocity Zneužití vůči okolí - tendence k roli oběti: „Cítím se jako zneužitá. 

Vždycky všem pomůžu a nepřemýšlím o tom. Pocit opuštěnosti mně provází celý život.", 

problematické Dětství - vztek na autoritativní matku: „...neměla jsem sílu se jí postavit. Vše 

jsem jí vrátila až opilá. Rvala jsem na ní všechno do telefonu.", nápadná je Sebevražda 

symbolicky značící sebedestrukci alkoholem, nevím více o jejích případných suicidálních 

myšlenkách, Strach směřován především na matku, potažmo autority); 

Klientka III.: Strach, Zábava (potvrzuje zde balancování mezi Alkoholem jako 

Zábavou a Strachem ze sebedestrukce - u ní konkrétně ze sebevraždy otce, který se v opilosti 

oběsil: „...přišla jsem se léčit, protože jsem dostala strach sama ze sebe. Strach, že by se mi 

to mohlo vymknout z rukou a ztratila bych kontrolu. Mám veliký strach sama z toho, co se 

stalo otci."); 

Klientka IX.: Strach, Samota, Nuda, Závislost, Vina, Nemoc, Rvačka, Hluk, Nálada, 

Budoucnost, Pracoviště, Nadřízený, Zneužití (tato klientka začala pít v době nezaměstnanosti, 

Nudy, depresivní Nálady a Samoty, popisuje Strach z Budoucnosti: „...Minulost jsem měla 

bez problému. Měla jsem práci, přítele a všechno mi tak nějak šlo. Od té doby, co jsem 

začala pít, nevím si rady s budoucností a bojím se."); 

Klientka VI.: Strach, Rvačka, Dětství, Hluk, Milenec, Zneužití, Úzkost, Nemoc, Vina, 

Nuda (několik bývalých partnerů byli alkoholici, evidence organicity v důsledku alkoholismu, 

stávajícím partnerem sexuálně tyranizovaná, komplikovaný ambivalentní vztah s matkou 

v Dětství, má Strach se vrátit z léčby domů, Strach z partnera a jeho matky, se kterou žijí ve 

společné domácnosti, klientka má mnoho konfliktů s jeho matkou). 

Shrnu-li důvody strachu těchto sedmi klientek odhalím několik funkcí strachu: Strach 

jako motivace k abstinenci a přínos náhledu na své onemocnění (2x strach ze zdravotních 

komplikací jako motivace k abstinenci, lx strach jako motivace k abstinenci pro získání dětí 

zpět do své péče, 1 x strach jako motivace abstinovat, aby klientka nedopadla jako její otec 

alkoholik); Strach jako spouštěč pití ( lx nenávist k matce uvolňována při abúzu); Strach 
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z následků minulé recidivy a obavy z budoucnosti ( lx strach z budoucnosti, lx konkrétně 

strach z propuštění a návratu doniů). 

Výsledky asociací a jejich vzájemná interindividuální srovnávání jsou studnicí mnoha 

poznatků o alkoholismu klientek. 

Další rozsáhlejší kategorií je Psychopatologie. Nápadně zde vystupuje problém 

Nálady, Únavy a Samoty. Tyto tři položky směřují především k depresivitě. K vyjádření 

snížené či zvýšené forie lze v testu CAE dobře využít index tmavých barev (dále tmb). 

V populaci normálních jedinců index tmb variuje okolo 35-36%. Při vyšší hodnotě již nad 

39% je pravděpodobné snížené ladění, eventuelně dysforie a depresivita (výjimečně nedobrý 

zdravotní stav). U snížených hodnot pod 30% se může jednat o zvýšenou forii, emoční 

plochost v důsledku schizoidity nebo neschopnost emočního prožitku v důsledku organického 

poškození CNS. 

V grafu č. 4 můžeme od indexu tmb nad 40% pozorovat sníženou forii u 12 klientek 

většinou způsobenou depresivitou, prokazatelně u 10 z nich. U 2 klientek bych se spíše 

klonila k momentálnímu špatnému zdravotnímu stavu při snímání testu, který zavinil pokles 

forie. 

č. 4 

INDEX TMAVÝCH BAREV JAKO UKAZATEL NÁLADY 

VĚK KLIENTEK 
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Na pomoc k osobnostní diagnostice a případné psychopatologii jsem vytvořila 

následující tabulku č. 5. 

č. 5 

OSOBNOSTNÍ RYSY ČETNOSTI 
Převážně histriónské rysy 6 
Převážně neurotické rysy 6 
Maladjustace (u Agresivita 11 
všech 16 klientek) Impulzivita 10 

Sebedestrukční a 12 
suicidální tendence 
(VIII, IX, XI, XII, 
XIV, XVI) 
Nezralá sociální 10 
percepce, infantilita 

Schizoidní rysy Vztahovačnost 9 
Emoční plochost 4 

Organicita 4 + 2 suspektně 
Konfuse v identifikaci ženských rolí (III. VII. 6 
XI, XII, XV, XVI) 
Osobnostní rysy v normě (XIII.) 1 

Ohledně osobnostních rysů jako rizikových faktorů toho není moc známo. U mužů byl 

v několika studiích prokázán významný vztah mezi antisociálními rysy osobnosti a 

alkoholismem (viz kapitolu I.), nicméně u žen je tento fakt sporný. Často je v souvislosti 

s ženským alkoholismem zmiňována významná neurotická a depresivní komponenta 

osobnosti jako možný rizikový faktor vzniku abůzu. 

Ze sesbíraných dat vyplývá: 6 klientek v testu CAE vykazuje prevalenci neurotických 

rysů osobnosti; 6 klientek vykazuje prevalenci histriónských rysů osobnosti; 3 klientky 

vykazují spíše scliizoidní rysy osobnosti; a výsledky testu u 1 klientky (XIII.) jsou z hlediska 

osobnostních rysů v normě. 4 klientky vykazují nápadné známky organicity, navíc 2 klientky 

se susp. organicitou. 

Vesměs všechny klientky jsou nápadné maladjustací. Rovněž klientka ě. XIII. je 

zvýšeně agresivní a impulzivní v rámci její výjimečné životní situace (frustrace zmarného 

hledání stabilní práce), ale jinak nevykazuje známky chronické nepřizpůsobivosti, tudíž mimo 

tyto dva znaky (agresivita, impulzivita) ji nebudu dále brát v úvahu co se maladjustace týče. 

Tedy u 15 klientek z 16 nacházím závažnější maladjustaci s jasnou interindividuální 

variabilitou. U 11 klientek z 16 shledávám vyšší pohotovost k agresi] u 10 klientek z nich 
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výraznou impulzivitu. U 11 z 15 výrazně maladjustovaných klientek je významná určitá 

forma sebedestrukce\ a u 10 infantilita. 

Za zmínku rozhodně stojí i zjištění souvislosti mezi sebedestrukčními tendencemi a 

konfusí ženských rolí u 3 žen (XVI., XII., XI.). Nedovoluji si tvrdit, že by jejich konfuse 

v akceptaci vlastní ženskosti přímo vedla k sebedestruktivnímu jednání. U jedné z nich (XVI.) 

se tato tendence projevuje jako „hýčkání si možnosti zabít se" jakožto vysvobození z bolestí 

(v depresi trpí i velikými fyzickými bolestmi v oblasti hrudníku) a averzí vůči mužům. U 

klientky XII. spíše pozoruji zoufalství nad nenalezením toho „pravého" partnera. Na jedné 

straně sice tvrdí, že: „...žádný muž pro mě nikdy nebyl oporou", a proto již žádného nechce. 

Později zklamaně dodává, že udělala osudovou chybu: „Jednou jsem poznala muže. ...dnes 

bych změnila své rozhodnutí, byla bych s ním." (Pravděpodobně ze své nejistoty sama sebou 

se tenkrát rozhodla raději žít s matkou, i když matka byla soběstačná). Klientka XI. dle 

protokolu není vůbec připravená abstinovat (patrné známky derealizace, dg. paranoidní 

schizofrenie) a má jako žena pocit: „...vůbec nevím, co se sebou. ...Já se nechci na nikoho 

upínat. Spíš spoléhám na sebe." U těchto 3 žen tedy shledávám určitou souvislost pocitu 

nejistoty sama sebou jako ženy se sebedestruktivními tendencemi. 

Přestože pouze 3 klientky vykazují prevalenci schizoidity, o něco více klientek 

s prevalencí neurotických nebo histriónských osobnostních rysů je navíc nápadných 

vztahovačností nebo emoční plochostí. Emoční plochost se tak ukazuje u 1 klientky (IV.) 

v důsledku hluboké deprese, která jinak schizoiditu nevykazuje. 

Při srovnání doposud zjištěných dat z CAE s daty z interview konstatuji přiléhavost 

výsledků obou metod. V interview 9 klientek hovoří o své depresivitě, přičemž v CAE se 

výrazná depresivita ukazuje u 10-ti žen. Na úzkosti si v interview stěžuje 6 žen (II., X., XI., 

XII., XV., XVI.), CAE popisuje tuto problematiku podrobněji a přesněji dalším rozčleněním: 

neurotické rysy identifikuje u všech 6-ti žen z interview a u některých z nich navíc poukazuje 

na prevalenci histriónských rysů. Celkově jsou výsledky CAE sofistikovanější, tudíž přestože 

se některé ženy v interview nezmiňují o neurotických potížích, v testu jsou poměrně 

jednoduše zachytitelné. 

Dle informací ze zahraniční odborné literatury bylo podniknuto mnoho pokusů o 

identifikaci psychopatologie u ženského alkoholismu. Většina vědců se shoduje v názoru, že 

pro ženy, které si později vytvořily závislost na alkoholu je typická jakási sociální izolace a 

neuroticismus (Lolli, 1953; Lisansky, 1957; Rosenbaum, 1958; Wood, Duffy, 1966; Zelen 

et al., 1966; Winokur, Clayton, 1968 - podle Boothroyd, 1980, s. 309). Na druhé straně 

existují studie, jež loto tvrzení vyvracejí a naopak tvrdí, že premorbidní osobnost a sociální 
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adaptace byla u většiny žen před abúzem alkoholu v normě až na jednu velice podstatnou 

výjimku a tou jc jejich narušený psychosexuální vývoj (viz kapitolu II., Wilsnack, 1996). 

Další výzkumy přinášejí poznatky o existenci neadekvátních strategií vyrovnávání se se 

zátěžovými životními situacemi již v premorbidní fázi vývoje osobnosti k alkoholismu (únik, 

regrese atd.). 

Celkově lze dle Gomberg (1974 - podle Boothroyd, 1980, s. 310) konstatovat, že ženy 

trpí více afektivní poruchou deprese než muži, tudíž i v alkoholově závislé populaci se tento 

nepoměr projeví. S depresí u žen alkoholiěek úzce souvisejí suicidální pokusy, úzkosti, 

pocity viny a zlosti a neuroticismus (Hoffmann, Wefring, 1972 - podle Boothroyd, 1980, s. 

310). Zeny alkoholicky jsou v porovnání se ženami ne-alkoholiěkami úzkostnější a také 

vykazují více depresivity (v 80. letech byla vyřčena hypotéza existence recesivního genu na X 

chromozomu jakožto možná příčina unipolární afektivní poruchy). 

V tabulce o osobnostních rysech se taktéž zmiňuji o nezralé sociální percepci (nebo-li 

infantilitě) nápadné u 10-ti žen alkoholiček a zároveň o již popsaném jevu konfuse 

identifikace ženských rolí u 6-ti klientek. U 2 žen z této šestice jsem současně shledala 

nezralost sociální percepce (ukazatelem tohoto jevu v CAE je především řazení barev). 

Z výše uvedených údajů a z toho, co již víme o časté situaci v primárních rodinách žen 

alkoholiček lze vyvodit následující. U žen se často ukazuje identifikace s rodičem-otcem 

(někdy alkoholikem), který hrál roli submisivního a zároveň vřelého rodiče a částečná 

identifikace s přísnou, silnou, nemilující matkou, s níž měly ambivalentní vztah. Společným 

rysem těchto žen je potom přílišná závislost na jednom nebo na obou rodičích, selhávání v 

dospělých rolích, nebo-li snížená schopnost navazování zdravých vztahů, kde by žena 

dokázala stát nezávisle. Taková žena těžko dokáže být samostatná, tíží ji pocity 

nedostačivosti a bezmocnosti. Na tomto stanovisku se shodli Lolli (1953); Lisansky (1957); 

Zelen et al. (1966); Jones (1971); Blame (1968), kteří k němu došli pozorováním žen 

alkoholiček v depresi (zevšeobecňování tohoto poznatku na celou populaci žen alkoholiček je 

proto neadekvátní). 

Nicméně i takto mohou být interpretovány výsledky CAE u zmíněných 6-ti žen 

s problémovým pitím, kde jsou zdůrazněné infantilní rysy nebo jejich nezralá sociální 

percepce společně s výše popsanou situací v primární rodině. S jistotou mohu tvrdit: u 

většiny alkoholově závislých žen nacházím výrazně snížené sebehodnocení. 

Kategorie Problematika práce/ nezaměstnanosti podtrhuje maladjustaci klientek ve 

společnosti. Většina z nich na poli práce již mnohokrát selhala v důsledku sporadické 
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docházky do zaměstnání, pozdním příchodům, snížené výkonnosti apod. Nezaměstnanost 

v interview považují 4 ženy zajeden ze startérů jejich závislosti. 

V poslední ještě nezmíněné kategorii Bilancování a aspirace do budoucna 5 klientek 

vykazuje podstatné neshody u slova Minulost a 8 u Budoucnost. Minulost vychází jako 

problémová, což je typický znak maladjustace klientek 

Diskrepance u slova Budoucnost je způsobená nejistými vyhlídkami do budoucna. 

Několik klientek nemá vyřešené základní existenční záležitosti jako je např. bydlení, mnoho 

z nich bude hledat práci po absolvování léčby, mnohé prožívají nejistotu v partnerství a 

strachují se, jak je partner a celá rodina přijme jako nemocné (stigmatizované dg. alkoholové 

závislosti). Kladou si otázku, jak uspějí bez „pomoci" alkoholu. Takové nejistoty 

samozřejmě vážně ohrožují klientčino setrvávání v abstinenci. Společným jmenovatelem 

nejistoty ve smyslu pohledu do budoucna se ukazuje opět snížená sebedůvěra. 

Pro dokreslení, ve studii (McLachlan et al., 1979 - podle Boothroyd, 1980, s. 307) 

zjišťující sociální kompetence 200 žen, z nichž polovina byly alkoholicky se ukázalo, že ženy 

alkoholicky se vnímají jako méně výkonné v dosahování svých cílů a méně sociálně 

kompetentní. Prezentovaly se jako méně spokojené se svým životním nasměrováním a hůře 

sociálně ceněné, celkově úzkostnější než ženy ne-alkoholičky. 
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6.4. SHRNUTÍ 

Pohlédnu-li na jednotlivé kategorie životních problémových oblastí vzešlých z analýzy 

CAE musím konstatovat jejich vzájemnou propojenost. Jako životně problémové oblasti jsem 

označila tyto: alkoholová problematika; primární rodina; partnerské a rodinné vztahy; 

mezilidské vztahy; psychosexuální problematika; psychopatologie; sebepojetí; 

problematika práce a nezaměstnanosti; problematika dimenze agresivity a asertivity; 

problematika dimenze dominance a submisivity; sebedestrukční a suicidální tendence; 

bilancování a aspirace do budoucna. 

Mezi jedenácti kategoriemi rizikových faktorů abúzu alkoholu, jimiž jsou: primární 

rodina; partnerské a rodinné vztahy; psychosexuální problematika; mezilidské vztahy; 

ncuroticisnius a depresivita; sebepojetí; problematika práce a nezaměstnanosti; 

problematika dimenze agresivity a asertivity; sebedestrukční a suicidální tendence; 

problematika dimenze dominance a submisivity; obavy z budoucnosti, lze uvažovat o 

latentní kategorii všech ostatních, nebo-li o hlavním tématu datového materiálu. Takovou 

ústřední kategorií tvoří kategorie Sebepojetí. 

Uvažujeme-li o procesu vytváření sebeobrazu v rámci primární rodiny či v důsledku 

událostí v již adolescenčním či dospělém věku, vždy je dle mého názoru tento sebeobraz 

hlavní příčinou následných životních rozhodnutí člověka a jejich konsekvencí. Tak osoba 

s narušeným sebepojetí spíše činí rozhodnutí (na základě nichž pak jedná), která nedostatečně 

chrání její sebeúctu. Její jednání spíše nabourává vnitřní stabilitu a vede kjakémusi 

začarovanému kruhu těžko ukončitelného procesu sebedestrukce a degradace osobnosti. 

Např. klientka XII. již ve své primární rodině zažívala velice komplikované dětství. 

Její rodiče se rozvedli, přičemž ale všichni i snovým partnerem matky žili ve společné 

domácnosti. Klientka svého nevlastního otce nenáviděla, stěžovala si na jeho vlezlé a 

sexuálně obtěžující narážky v době jejího dospívání. Svou matku popisuje jako autoritativní 

ženu, ke které měla narušený ambivalentní vztah. Blízký vztah chovala k mírnému otci: 

„Otec byl klidný a hodný.", který v rodině zaujímal roli oběti. 

Klientka se od svých 17-ti let léčila s neurózou. Je u ní patrný silně narušený pocit 

sebejistoty. Jako berličku si velice rychle již ve své adolescenci našla účinky alkoholu 

jakožto facilitátoru jejích sociálních dovedností. Alkohol jí dodával odvahu a sebejistotu: „To 

jsem pak byla frajerka. Alkohol mi totiž psychicky hodně pomáhal, protože já jsem uvnitř 

strašně nejistý člověk. Celý život si hraju na frajerku. Jsem neurotik a bez alkoholu jsem 

byla vždycky úplně rozklepaná...Alkohol mi vždycky pomáhal lépe se vyjadřovat.". Klientka 
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se během svého života potýká s problémem udržení si vlastních hranic ve smyslu dovednosti 

odmítat, co si nepřeje, jinými slovy asertivně říkat „ne". Trápí ji pak potlačený vztek a pocity 

křivdy, že se nedokáže „bránit nástrahám světa". Tyto pocity pomáhal odstraňovat opět 

alkohol. 

Její citový život vůči mužům nepopisuje jako naplňující. Poprvé se vdala v 18-ti 

letech: „Nikdy jsem nepřemýšlela, jestli s ním chci být celý život nebo jestli s ním chci mít 

děti. Prostě se to tak stalo. . . ." Klientka se tak postavila do pasivní role v důsledku evidentně 

nedostatečné sebeúcty. K rozvodu prý došlo, jelikož vzájemně na sebe nesnesitelně žárlili. 

Rozhodnutí k druhému manželství bylo taktéž zbrklé: „Poznala jsem ho v baru, kde taky 

jinde. Hned jsme se vzali. Dal mi možnost odcestovat pryč, tak jsem se chytla šance. Nijak 

jsem o tom nepřemýšlela." Po několika letech se rozvedli v důsledku vzájemného odcizení. 

Dále si nacházela vždy jen krátkodobé známosti především s mladšími muži. Popisuje, že 

jednou měla šanci začít kvalitní vztah s vhodným mužem, ale rozhodla se žít s matkou, čehož 

dodnes lituje. V jejích 40-ti letech abúzus alkoholu graduje, prodělává delirium tremens a 

absolvuje několikeré léčebné pobyty. 

Ve všech stručně prezentovaných událostech jejího života nacházím: masku 

„frajerky" a na druhé straně nejistou dívku, která nikdy od své matky neodešla; impulzivitu; 

citovou povrchnost vůči mužům v důsledku strachu z intimity; narušenou sebeúctu; silné 

pocity méněcennosti. 

V této zkrácené kasuistice jsem chtěla ukázat důsledky narušeného sebepojetí ženy, 

která se pokoušela „léčit" svou nejistotu alkoholem. Vnitřní nejistota v tomto případě nabytá 

již v dětství se v dospělosti promítá do typů vztahů utvářených s partnery, s kolegy v práci 

apod. (kategorie Mezilidské vztahy, Partnerské a rodinné vztahy, Agrese - asertivita, 

Dominance - submisivita, Problematika práce - nezaměstnanosti). Zasahuje logicky i do 

Psychosexuální oblasti a otevírá tak možnost gradace abúzu alkoholu (Sebedestrukční a 

suicidální tendence), čímž otevírá zranitelnost (nástup nebo prohloubení Psychopatologie). 

Mohla bych tak pokračovat a přinést evidenci ke každé z testovaných klientek 

prezentováním jednotlivých kasuistik. Nicméně pro účely a rozsah této práce postačí jejich 

strukturovaná forma (viz kapitolu IV., tab. č. 1) a popis jednotlivých kategorií a položek v této 

kapitole. Jsem přesvědčená o tom, že narušené sebepojetí ženy může představovat 

dominantní rizikový faktor pro vznik abúzu a posléze závislosti na alkoholu. 
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ZÁVĚR 

Je možné odhalit etiologii problémového pití alkoholu? Tuto otázku vystřídá ihned 

otázka další: Existuje vůbec nějaký počátek, který je možné definovat? Pakliže ano, co 

všechno etiologie pití v tomto smyslu může zahrnovat? Jak můžeme odlišit predeterminanty 

abúzu alkoholu od počáteční nebo pokročilé fáze pití, ve které teprve klienta-ku v nějakém 

zařízení potkáváme? Existuje mnoho otázek v myslích lidí zabývajících se problematikou 

alkoholismu, které čekaly a mnohdy stále čekají na podrobnější odpovědi. 

Ze studia odborné literatury vyplývá, že termíny etiologie nebo příčina vzniku abúzu 

alkoholu by měly být nahrazeny výstižnějším pojmem, který zahrnuje multifaktoriální přístup. 

Takovým termínem jsou: rizikové faktory. Rizikovými faktory jsou myšlené určité 

predispozice člověka (biologické, psychologické a sociální) k potenciálnímu problémovému 

pití. Jedná se v tomto smyslu o životní události a reakce na ně, které předcházejí samotnému 

začátku abúzu alkoholu. „Není to náhoda nebo osud, co určuje problémové pití, ale události 

v určité kombinaci a souvislostech, jež vedou člověka k problémovému pití." (Gomberg, 

Lisansky, 1984, s. 2) Definování takových událostí je ohromný úkol, jehož splněním však 

získáme konkrétní predikátory alkoholismu, které mohou být velice nápomocné ve vytváření 

programů primární prevence. 

Životní události se vždy dějí v určitých sekvencích (návaznostech), jež samozřejmě 

podléhají interindividuální variabilitě. Podrobná identifikace těchto sekvencí nebyla cílem 

nynější práce, nicméně zaměřila jsem se na předpoklad existence opakujících se vzorců: tj. 

určité události a zkušenosti se dějí v určité sekvenci významně nápadněji (častěji) v životech 

alkoholiků, tzn. že existují rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost problémového pití. 

Z výsledků metody CAE se mi podařilo shromáždit informace o problémových 

životních oblastech žen alkoholiček, jež je možné shrnout do kategorií rizikových faktorů 

abúzu alkoholu a následné závislosti na alkoholu: Primární rodina; Partnerské a rodinné 

vztahy; Psychoscxuální problematika; Mezilidské vztahy; Neuroticismus a depresivita; 

Sebepojetí; Problematika práce a nezaměstnanosti; Problematika dimenze agresivity a 

asertivity; Sebcdestrukční a suicidální tendence; Problematika dimenze dominance a 

submisivity; Obavy z budoucnosti. 

Položkami kategorií CAE, nebo-li nejvýznamnějšími problémovými oblastmi 

identifikovanými na základě výrazně nápadných neshod mezi vědomým a nevědomým 

hodnocením jsou: DĚTSTVÍ, OTEC, MATKA; DOMOV, MANŽEL; SEX, 

ZNEUŽITÍ; MUŽI, KAMARÁDI-KY, ZÁBAVA; ABSTINENCE, ALKOHOL, 
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ZÁVISLOST, NUDA; NÁLADA, ÚNAVA; JÁ, MOJE VLASTNÍ CENA; PRÁCE, 

PRACOVIŠTĚ; ÚTOČIT; SEBEVRAŽDA, BÝT SVOBODNÁ/ VOLNÁ; 

BUDOUCNOST, MINULOST. Tyto oblasti problémů mohu interpretovat za podpory 

metody CAE jako významné potíže v adaptaci na sociální podmínky - tedy jako maladjustaci 

v mnoha případech podmíněnou komplikovanou situací v primární rodině, silně narušeným 

vývojem sebepojetí, abnormálním psychosexuálním vývojem, případnou zátěží depresivní 

poruchy a nebo rodinnou hereditární zátěží alkoholismu. Za dominantní kategorii, tudíž 

všechny ostatní kategorie spojující, považuji SEBEPOJETÍ, jelikož jeho významnou funkcí 

je řídit rozhodování, jednání, potažmo konsekvence jednotlivých událostí v životě jedince. 

Výsledky rozhovorů přinášejí souhrn následujících kategorií a položek rizikových 

faktorů: Problematické dětství (ambivalentní vztah k přísné matce/bližší vztah 

k mírnějšímu otci, alkoholismus v rodině); Participace v partě, kde se hodně pilo; 

Alkohol jako facilitátor sociálních dovedností; Problematika partnerství (především ve 

smyslu domácího násilí a potlačeného vzteku a pocitů křivdy); Psychopatologie 

(především neurotické a depresivní poruchy); Pití s významným druhým; 

Gynekologická a sexuální problematika (sexuální zneužívání, trauma interrupce); 

Problematika práce/ nezaměstnanosti (neschopnost kreativního vyrovnání se s nudou); 

Absence pomoci a podpory v okolí (častý pocit „že jsem na vše sama"); Pocity 

opuštěnosti (syndrom prázdného hnízda, smrt významného druhého, opuštěnost jako 

symptom deprese). 

Výsledky rozhovorů byly k výsledkům CAE významným přínosem v utváření 

celostního pohledu na jednotlivé kasuistiky klientek. Obsah výsledků rozhovorů byl analýzou 

dat CAE potvrzován nebo zpřesňován a to především v případech, kdy klientka podala 

nekongruentní odpověď na určitou otázku, čímž se zároveň potvrdil můj předpoklad o metodě 

CAE jako o metodě odhalující neshody mezi vědomým a nevědomým hodnocením nějakého 

jevu. 

Z výše uvedeného vyplývá: 

Potvrzení hypotézy č. 1: Předpokládám, že pomocí interview a testu CAE se mi 

podaří u testovaných žen závislých na alkoholu odhalit některé problémové oblasti 

jejich života (možné rizikové faktory pro vznik alkoholismu). 

Osoby na počátku své pijácké kariéry zpravidla nenavštíví lékaře nebo psychologa. 

Když se odborník setkává se člověkem s j iž pokročilou alkoholovou závislostí, může 

shledávat rozsáhlou škálu rizikových faktorů, které pití předcházely; navíc konfrontuje a řeší 
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zdravotní komplikace vzniklé abúzem, rodinné, pracovní a jiné problémy klienta-ky. Také 

během své praxe jsem se setkávala s pestrou kombinací rizikových faktorů, na něž během 

progrese závislosti navazovaly komplikované životní situace klientek (ztráta práce, 

bezdomovectví apod.). 

Myslím si, že počátek problémového pití je možné popsat jako zvýšenou spotřebu 

alkoholu z různých důvodů nebo možným výskytem deliktů či mezilidských konfliktů 

zapříčiněných jednáním člověka v podnapilém stavu. Setrváváním v takto nasměrovaném 

životním stylu může taková osoba nastartovat budoucí vývoj alkoholové závislosti. Důvody 

proč člověk vytrvá v takto započaté životní cestě, jsou podmíněné jeho citlivostí na účinky 

alkoholu a obecně řečeno na schopnostech vyrovnávání se s životně náročnou situací, jinými 

slovy na rizikových faktorech. 

Mnoho autorů se shoduje v názoru na větší psychickou a fyziologickou zranitelnost 

žen vůči efektu alkoholu. Tato citlivost (zvýšená zranitelnost vůči účinkům alkoholu) byla 

v minulosti důkladněji sociálně chráněna (tzn. ženy nesměly nebo limitované směly 

konzumovat alkohol na veřejnosti; měly omezenější finanční prostředky atd.). Gomberg i 

Wilsnack v několika svých pracích uvádějí, že dnes jsou tyto společenské limity zvyšujícími 

se kompetencemi žen rozpouštěny a zároveň současné ženy často uvádějí určitý sociální tlak 

(např. v pracovním kolektivu, v rodině, na schůzkách s muži apod.) k napití se. Mezi ženskou 

populací nacházíme podskupiny žen s různou mírou zranitelnosti (ohroženosti) vůči alkoholu. 

Rozdílná míra zranitelnosti zahrnuje celou škálu fenoménů v životě ženy, které můžeme 

definovat jako: sociokulturní faktory (např.věk žen, zaměstnání, vzdělání, rodinný stav); dále 

odlišnosti v prožívání náročných životních situací (např. rozvod), které mohou vést k vyšší 

pravděpodobnosti abúzu alkoholu; fyziologická variabilita reakcí ženského těla (např. 

hormonální odchylky); a v neposlední řadě získané návyky pití alkoholu (např. za jakých 

okolností a jakým způsobem bylo běžné konzumovat alkohol v primární rodině ženy). 

Je zřejmé, že existuje několik různých cest vedoucích k rozvoji alkoholismu u žen. 

Tyto cesty zahrnují nejen události na úrovni biologické, behaviorální a sociální, nýbrž i 

variabilitu času jako významnou proměnnou. Jinak řečeno tyto události se dějí v různých 

momentech životního příběhu ženy, čímž ovlivňují specifický vznik a jedinečný průběh jejího 

problémového pití. Přestože cesty k alkoholismu se interindividuálně liší, existují společné 

rysy, jakási témata těchto událostí a ty jsou tady nazývány rizikovými faktory. 

Jednotlivé rizikové faktory, které je možné nalézt v tabulkách I. a II. části V. kapitoly, 

jsou vždy s různou významností několika klientkám společné. Tak např. deprese v interview 

uvádí 9 žen, v CAE je výsledek přesnější a identifikuje takto 12 žen. Tímto způsobem jsem 
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již souhrnně pojednala ve výše zmíněné kapitole. Jednotlivé kategorie rizikových faktorů 

jsou tedy v různé míře klientkám alkoholičkám společné. 

Dle rizikových faktorů, o nichž referuje odborná literatura a podle mnou získaných 

kategorií rizikových faktorů mohu konstatovat jejich vzájemnou přiléhavost a zároveň tak 

usuzuji na širší společnou vazbu těchto rizikových faktorů u žen alkoholiček obecně. Abych 

byla přesná, musím dodat, že společný vztah mezi mnou získanými rizikovými faktory a 

rizikovými faktory u českých žen obecně jen předpokládám, jelikož jsem nenašla konzistentní 

práci pojednávající o ženách alkoholičkách naší společnosti, s nimiž bych své výsledky 

porovnala. S jistotou mohu tedy tvrdit, že výsledky mého výzkumu jsou ve shodě s výsledky 

zahraničních (USA) studií. 

Z výše uvedeného vyplývá: 

Potvrzení I. části hypotézy č. 2: Mezi kategoriemi problémových oblastí jedince 

najdu společné paralely, s nimiž se testované ženy závislé na alkoholu potýkají 

společně...; Částečné potvrzení II. části hypotézy č. 2: ...potažmo s nimiž se potýkají 

závislé ženy v naší společnosti obecně. 

U každé testované klientky převažují určité rizikové faktory, určitý typ nebo-li 

kategorie rizikových faktorů. Na základě rozpoznávání těchto kategorií u jednotlivců bychom 

mohli být schopnější efektivně indikovat psychoterapeutické přístupy (např. u alkoholismu 

jako reakce na partnerské neshody - rodinná či partnerská psychoterapie; u alkoholismu jako 

spirituální krize - logoterapie nebo holotropní dýchání apod.). 

Jinými slovy předpokládám, že metodou CAE a interpretací výsledků se zaměřením na 

převahu jednotlivých rizikových faktorů alkoholismu bychom mohli úspěšně zahájit 

terapeutický proces. Tento můj předpoklad momentálně zůstává ve formě neověřené 

hypotézy: Hypotéza 3: Odkryté kategorie problémových oblastí u žen závislých na 

alkoholu mohou významně nastartovat terapeutický proces a podpořit jeho efektivnost. 

Máme k dispozici poměrně mnoho informací o následcích abúzu alkoholu. Když se 

setkáváme s klientkami např. na AT oddělení můžeme při sběru anamnestických dat 

shromáždit obrovské množství subjektivních vysvětlení jejich motivů k pití, informace o 

náročných životních situacích, o zdravotním stavu apod. Zdá se jako bychom stále více 

věděli o tom, co následovalo než o tom, co předcházelo abúzu alkoholu. Jsem přesvědčená o 

nutnosti a potřebnosti detailnějších výzkumů v České republice na toto téma. Jak bychom 
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v naší zemi mohli efektivně předcházet problémovému pití, když budeme tápat v tom, jakým 

způsobem si žena (nebo muž) svou závislost vytváří? 
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DISKUSE 

Ve svém kvalitativně orientovaném výzkumu jsem vycházela z šestnácti kasuistik žen 

alkoholiček. Pro kvalitativní typ výzkumu je tento počet probandů dostatečný. Nicméně pro 

generalizování výsledků výzkumu s platností na celou alkoholově závislou populaci žen 

v naší společnosti je tento počet probandů méně vhodný. Je totiž dobře možné, že mi uniklo 

určité množství dalších významných rizikových faktorů abúzu alkoholu. Pakliže by podobný 

typ výzkumu byl prováděn s vyšším počtem klientek, jejichž výsledky by se daly statisticky 

zpracovat, mohly by být jednotlivé kategorie rozšířeny a tak jejich obsah zkonkretizován. 

Riskoval by se sice povrchnější vhled do problematiky rizikových faktorů, ale 

psychometricky zpracovaná data by mohla lépe mapovat ženskou populaci s problémovým 

pitím. 

Českých výzkumů zabývajících se rizikovými faktory u žen alkoholiček je poskrovnu. 

Jedním takovým výzkumem je studie (Csémy, 1994) určující čtyři typy alkoholismu u žen a 

mužů podle dvou rizikových faktorů, tj. přítomnost či absence antisociálních rysů a 

přítomnosti či absence rodinného výskytu abúzu alkoholu (viz kapitolu I., Shrnutí). 

Metodologicky byl v tomto výzkumu posloužit Eysenckúv osobnostní dotazník EPQ, 

Cloningerův TPQ, Škála socializace z Goughova Kalifornského psychologického dotazníku a 

Škála sebehodnocení. Dovídáme o antisociálních rysech osobnosti či sociopatii především u 

mužů alkoholiků, nicméně u žen je tento osobnostní aspekt diskutabilní, respektive obtížně 

definovatelný. Statisticky významné rozdíly u souboru žen byly nalezeny jen na Škále 

socializace, která měří na třech subškálách míru přijetí sociálních norem (adjustace x 

maladjustace). Subškála disciplinovanosti, sebedůvěry a pozitivních citů, dále subškála 

disciplinovanosti a katexe norem a subškála dobrých vzpomínek na domov a rodiče byla 

vždy svým skórem nejvyšší u žen bez rodinné zátěže alkoholismu a antisociality. Tzn. ženy 

s rodinnou zátěží alkoholismu a někdy i s antisociálními rysy osobnosti neprospívají v rámci 

sociální adaptace a jejich začátek abúzu alkoholu je datován do mladšího věku v porovnání 

s ženami bez této charakteristiky. 

Výsledky výše zmíněného výzkumu v několika ohledech korespondují s daty mé 

práce. U 15-ti z 16-ti klientek jsem shledala zjevné známky maladjustace (zahrnující některé 

znaky antisociality v různém poměru v kategoriích: rodinné, mezilidské a pracovní deficity 

adaptibility), z nichž 10 klientek vykazovalo rodinnou hereditární zátěž alkoholismu (viz 

kapitolu V., část I.). Tak je možné konstatovat, že rizikové faktory „alkoholismus v rodině a 
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antisocialita" se i v mém výzkumu ukazují (mimo jiné rizikové faktory) jako významné pro 

možný vznik alkoholismu. 

Nadto jsem ale díky projektivní metodě CAE měla možnost odhalit vícero rizikových 

faktorů (viz Závěr), jež jsou do svého obsahu srovnatelné se zahraničními zjištěními 

(především studie od Wilsnack a Gomberg, viz kapitolu II.). Wilsnack pracovala v některých 

svých studiích projektivně a přišla tak k odhalení jednoho důležitého rizikového faktoru, tj. 

konflikt, v němž je vědomá snaha o ženskost podrývána podvědomou maskulinitou 

(Wilsnack, 1973 - podle Skála, 1987, s. 36). Nepodařilo se mi bohužel vypátrat, jakými 

metodami pracovala konkrétně, nicméně i v mém výzkumu jsem našla data v mnohém 

korespondující s deficitem ženské identifikace v důsledku narušeného sebepojetí. 

Projektivní metodologie dle mého naskýtá veliké možnosti v objevování (rozkrývání) 

vnitřních konfliktů jakožto případných rizikových faktorů např. pro vnik alkoholismu. Svou 

pracností (zdlouhavostí při vyhodnocování) a malým vzorkem probandů však svými výsledky 

může obtížně konkurovat psychometricky zpracovaným výsledkům, které jsou poněkud 

povrchnější, ale pro generalizování vhodnější právě svou kvantifikovatelností. 

V každém případě věřím, že tento poněkud ojedinělý typ výzkumu na téma rizikových 

faktorů u českých žen se závislostí na alkoholu je určitým přínosem (počátečním příspěvkem) 

v dalším možném bádání na téma: alkoholismus u žen v naší společnosti. 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA I. (31) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SM s z z s č 0 TZ F TM TC SH TH 

v c 

• Hierarchie barev odpovídá normě. 
• Dobré ladění. 
• Obě zelené barvy v první šestici mohou značit paranoidní tendence. 

2. Frekvence barev 

SM SZ Ž s e O TZ F TM TČ SH TH Č 
14.3% 10.2% 10.2% 12.3% 10.2% 6.8% 6.8% 6.8% 3.4% 4.7% 5.4% 4.1% 

• TMB = 30% Svědčí o zvýšené forii, zvýšené emocionalitě. 
• Celkově klientka upřednostňuje jasné a světlé barvy, dobrá nálada. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 22 
+ - 8 
-+ 11 
- 7 

Rozložení znaků je v normě, převaha + znaků upozorňuje na vyšší, ale 
kontrolovaný afektivní náboj. 
Extraverze. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

6. ticho, vítězství, manžel, pracoviště 
7. milenec 
8. děti, klid, nejlepší muž, ideální muž, ideální já, domov, budoucnost 
9. já, abstinence, štěstí, sny, intimní styk 
10. radost, otec, zábava, sex, dětství, nálada, snění 
LL 
12. minulost, život, vzdělání 
13. ženy 
14. muži 
15. láska 
16. nejlepší žena, být svobodná/volná, tajemství 
17. matka 
18. kamarádi-ky, nadřízený 

J 9 . 
20. 
21. být první, únava, moje vlastní cena 
22. práce 
23. hluk 
24. vina, nemoc, rvačka 
25. útočit, nuda, změna 
26. lidé 
27. 
28 . 
29. úzkost, strach, závislost, sebevražda, alkohol 
30. trest 
31. samota, smrt, bolest, hádka, zneužití 
32 . 
33 . 
34 . _ 
35. 
36. 

• V hierarchii slov je vnitřní logika narušená na příčce 25-26, kde se objevují 
zvýrazněné agresivní tendence a známky maladjustace. 

• Otec je pro klientku důležitou osobou, je na poměrně přední 10. pozici. 
• Pozitivní orientace na rodinu, práci, budoucnost i na abstinenci. 
• Alkohol hodnocen na nejnižších pozicích, negativně. 
• 3.-6. pozice většinou ukazují sféru přání: pozitivně optimistické ladění 
• Problémové oblasti: Lidé - nápadné v blízkosti Útočit, Změna, Nuda; možná 

impulzivita spojená s agresí, hyperaktivita v souvislosti se slovem Změna. 
Klientka vysvětluje: „.. .prodělala jsem alkoholové halucinace a jsem teď více 
vztahovačná, lidí se trochu lekám. Ale jinak jsem dost společenský člověk." 
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5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 69% Převaha + znaků svědčí o schopnosti klientky spíše rozlišovat co miluje 
a co chce, tzn. můžeme tu uvažovat o její impulzivitě a tendencím k afektům. 

• Významné nápadnosti neshod v záznamovém listu: Vina, Lidé 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (SZ T Z SM, VH 1 X NH 1) 
I. 0 
II. radost, minulost, ticho, vítězství, nejlepší muž, manžel, muži, 

ideální já, milenec, pracoviště' 
III. práce, děti, útočit, otec, zábava, sex, klid, kamarádi-ky, strach, 

nuda, závislost, být svobodná/volná, sebevražda, abstinence, 
rvačka, dětství, hluk, štěstí, nálada, změna, snění, domov, ženy, 
budoucnost, sny, láska, nadřízený, únava, intimní styk, alkohol, 
tajemství, moje vlastní cena 

• Velice pozitivní, tzn.nejlepší možné sebehodnocení, shoda VH i NH. Zvýšená 
potřeba upoutávání pozornosti na sebe sama, přeceňování sebe sama. 
Egocentrismus a touha po dominanci. Usuzuji na zvýšenou nekritičnost v nahlížení 
na sebe sama. 

• Nápadná je absence asociací I. řádu. Jedná se patrně o jakousi nezakotvenost, 
nerealistický pohled na sebe sama. 

• Asociace II. řádu mají pozitivní konotace směřující k realitě. U III. řádu se jedná o 
ambivalentní konotace (mj. AlkoholxAbstinence). Znovu usuzuji na klientčinu 
impulzivitu. 

ALKOHOL (Č TH TZ, VH 4 X NH 3) 
I. strach, závislost, sebevražda 
II. samota, útočit, smrt, bolest, hádka, nuda, zneužití, trest 
III. minulost, já, úzkost, rvačka, hluk, muži, změna, nadřízený, 

únava 

• Poměrně příznivé hodnocení pro reálnou připravenost na abstinenci. NH je o 
jedno pole v hodnocení lepší, ale v zásadě se jedná o spíše vnitřně odmítavý 
postoj k alkoholu. 

• Všechny konotace jsou negativní, proto usuzuji, že klientka má náhled na své 
onemocnění a motivaci k setrvání v abstinenci. 

7. Závěr 
Klientka vykazuje známky zvýšené forie, vyšší emocionalitu s impulzivitou, s tendencí 
k afektům a patrnou maladjustaci (významná neshoda u Lidé). S náhledem na své 
onemocnění. Věří si a jeví se motivovaná k setrvání v abstinenci (možné nebezpečí 
sebepřeceňování). 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA II. (50) 
1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SM F 

v sc v z TZ TM TČ sz v c SH o TH 

• Ve věku 50 let je akceptovatelný výskyt dvou tmb v první šestici hierarchie. 
Nicméně možný ukazatel potenciální depresivity. Momentálně ale ve srovnání 
s umístěním ostatních tmb jako např. Č se jedná spíše o normální ladění 
klientky. 

• Nápadná je F na 2. pozici. Značí méně realistickou sociální percepci, 
psychosociální nezralost (případně psychotickou poruchu schizofrenního 
okruhu) 

• O až na 11. pozici, což značí možné nevyužívání stávajících rozumových 
kapacit. Podezření na organicitu (později jsem se dozvěděla, že klientce je dg. 
Korsakova alkoholová psychóza - alkoholová amnestická porucha). 

• Obě zelené barvy v první šestici barev značí paranoidní tendence. 

2. Frekvence barev 

SM F 
— v 

SC Ž TZ TM TČ sz v c SH o TH 
8.8% 8.2% 8.8% 6.1% 8.2% 8.2% 11.6% 6.8% 11.6% 6.1% 5.4% 6.8% 

• Poměrně rovnoměrné rozložení všech barev s mírně zvýšeným užíváním Č a TČ, 
což může svědčit o agresivních rysech osobnosti, maladjustaci a snížené kontrole 
rácia - organicitě. 

• TMB = 43% Sklon k depresím. Momentálně stabilizovaná 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 9 
+- 17 
-+ 12 
- 1 1 

• Emočně poměrně kvalitně diferencovaná osobnost s podezřením na mírný 
negativismus (méně znaků +). 
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4. Hierarchie podnětových slov 

2. 
3 
4 
5 . 
6. štěstí 
T. 
8. nejlepší žena, radost, děti 
9. být první, snění 
10. abstinence, matka, ženy 
11. nejlepší muž 
12. milenec, život 
13. samota, klid, pracoviště, sny 
14. láska 
15. tajemství, nálada, vzdělání, lidé, kamarádi-ky 
16. budoucnost, intimní styk, práce 
YL 
18. být svobodná/volná, vina, ideální já, moje vlastní cena, já, vítězství 
19. ticho, rvačka 
20. sex 
21. úzkost 
22. zábava, nuda, závislost 
23. smrt 
24. zneužití, manžel, domov 
25. otec 
26. muži, nadřízený 
27. minulost, hádka, dětství 
28. sebevražda, útočit, bolest 
29. strach 
30. hluk, únava, trest 
31. nemoc, změna, alkohol 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36. 

• Patrná maladjustace u významově protichůdných slov nebo u narušení vnitřní 
logiky slovních řetězců : Ticho x Rvačka, Zábava x Nuda x Závislost, Vina x 
Ideální j á , . . . , Dětství x Hádka, Manžel x Zneužití, Rvačka x Sex x Úzkost 

• Příznivě vychází Abstinence, spjatá se slovy s pozitivní konotací a Alkohol na 
nejnižší příčce. Náhled na své onemocnění, motivace k abstinenci. 

• Problémové oblasti: Manžel, Sex, Zneužití, Dětství, Závislost, Být 
svobodná/ volná (možný strach ze změn, zároveň pravděpodobně touha 
uniknout; předpokládám rigidní myšlení; susp. organicita) 
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5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 35% Emoční diferencovanost mírně subnormní (klientka vykazuje 
převahu ambivalentních hodnocení +- a -+, což umožňuje být u hodnocení této 
položky CAE shovívavější, jelikož norma S je nad 48%). 

• Významné nápadnosti neshod v záznamovém listu: Samota, Otec, Sex, 
Být svobodná/volná, Dětství, Manžel, Muži, Změna 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (TČ TM TZ, VH 2 X NH 2) 
I. vítězství, ideální já, moje vlastní cena 
II. samota, klid, ticho, manžel, budoucnost, intimní styk 
III. matka, útočit, otec, zábava, sex, bolest, hádka, být 

svobodná/volná, sebevražda, vina, abstinence, lidé, nejlepší muž, 
vzdělání, rvačka, muži, nálada, snění, ženy, pracoviště, být první, 
láska, nadřízený, tajemství 

• Sebehodnocení ve shodě mezi VH a NH, svědčí o sebedůvěře a spíše 
dominanci než submisivitě. 

• Asociace I. k II. řádu nesou pozitivní významy. Řetězec je narušený ve III. 
řádu, patrná agrese. 

• Já asociováno s Ideálním já svědčí o histriónských rysech. Já a Vítězství může 
značit ambice nebo agresivitu. 

ALKOHOL (Č SH TH, VH 4 X NH 4) 
I. nemoc, strach 
II. trest, únava, nadřízený, hluk, dětství, zneužití, sebevražda, práce, 

minulost, útočit, otec, smrt, bolest, úzkost 
III. domov, změna, rvačka, vina, závislost, sex, hádka, nuda 

• Zajímavé je narušení řetězce negativních slov slovem Sex. Upozorňuje na možný 
problém klientky. Sama dodává: „.. .s manželem už dávno sexuálně nežijeme. 
Toužím po nějakém milenci, ale zároveň nechci manžela opustit. Nebudeme se 
rozvádět...". 

• Další narušení slovem Domov. Klientka pila často sama doma. 
• Pozor na Nudu i Změnu jako potenciální „spouštěč". Dodává: „.. .změny a nějakého 

rozhodnutí se já strašně bojím." 
• Pro další abstinenci pro klientku dobře vyznívá její náhled na její onemocnění, 

Alkohol, Nemoc, Strach. Sama dodává: „...já už mám hodně nemocná játra, už se 
bojím, kdybych do toho znovu spadla." 

7. Závěr 
Klientka je vitální (temperamentní), prokazuje pozitivní přístup k abstinenci a náhled na 
své onemocnění. Patrné jsou agresivní a histriónské rysy osobnosti, a samozřejmě 
maladjustace. V důsledku dg. Korsakovy alkoholové psychózy se v protokolu klientky 
nápadně jeví známky rigidity v myšlení (strach ze změn) - organicity. 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA 111. (58) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
TZ s z SM F TH TM Č O TČ s c SH Ž 

• V první šestici se objevují 4 tmb! Můžeme tak usuzovat na únavu, depresivitu 
nebo na psychopatii. 

• Č barva je také umístěná nápadně už na 7. pozici, což se vylučuje s normou. 
• TH je na 5 pozici, kde naznačuje klientčinu snadnou unavitelnost nebo únavu 

(klientka při snímání CAE procházela chřipkovou infekcí). 
• Z barva by se v normě měla vyskytovat do 6. pozice. Tady je až na 12. pozici, 

značí depresivitu. 
• F barva na 4. pozici může znamenat jednak méně realistickou sociální percepci 

nebo psychotickou poruchu. 
• Obě zelené barvy v popředí, mohou značit paranoidní tendence, zvláště když 

se vyskytují na úplně předních pozicích. 
• Obliba nebo preference SČ i TČ sice věkem klesá, jelikož se snižuje odolnost 

vůči intenzivním podnětům, nicméně i tady je nápadné odsunutí obou těchto 
barev na zadní pozice. Značí tak oslabenost nervové soustavy, možnou 
hypersenzitivitu. 

2. Frekvence barev 

TZ SZ SM F TH TM 
v 

C O TC SČ SH 
v 

Z 
15.6% 14.3% 13.6% 11.6% 7.5% 8.8% 4.8% 17% 5.4% 6.8% 2.7% 7.5% 

• TMB = 48% Snížené ladění, depresi vita. 
• Nápadná je zvýšená frekvence O barvy, která může ukazovat na nadprůměrný 

intelekt. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 8 
+-29 
-+ 8 
- 4 

• Převaha +- znaků ukazují na umírněnou emocionalitu a na introverzi. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

1. 
2. 
3 
4 
5 . 
6. nejlepší muž 
7 . 
8 . 
9. lide, klid 
10. závislost, intimní styk 
11. být svobodná/volná, kamarádi-ky, nejlepší žena, ticho 
12. otec, sex 
13. moje vlastní cena, matka, život, zábava, minulost 
14. nálada, láska 
15. abstinence, štěstí, domov, alkohol, tajemství, radost, děti, smrt, strach 
16. samota, vzdělání, snění, milenec, pracoviště 
17. nemoc, ideální já, budoucnost, být první 
18. dětství, manžel, ženy, únava 
19. sny 
20. vina, vítězství 
21. práce, trest 
22. muži 
23. sebevražda, zneužití, já 
24. hluk, nadřízený 
25. rvačka 
26. změna, nuda 
27. hádka 
28. útočit 
29. bolest 
30 . 
3L 
32 . 
33 . . 
34 . 
35 . 
36. 

• Závislost se nápadně ukazuje již na 3. pozici v řetězci s Intimním stykem. Lze 
interpretovat jako hédonistická potřeba alkoholu. Zároveň suspektně určitá forma 
sexuální dysfunkce (Závislost x Intimní styk). 

• Alkohol na stejné úrovni s Abstinencí. Kudy se klientka vydá? Je Alkohol 
Zábavou nebo spíše Strachem? 

• Budoucnost je v asociaci I. řádu rovna Nemoci! Tíží ji obavy z budoucnosti. 
• Touha po klidu, lidech, nejlepším muži a lásce, zároveň ale žije sama a zakládá si 

na tom, že je bez muže, nezávislá. 
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• Velice citlivým místem klientky je Já Sebevražda (Její otec alkoholik se v opilosti 
oběsil, sama se tohoto konce hrozí; souvislost se strachem z Budoucnosti). 

• Zajímavé je i spojení Otec Sex, kdy se v tomto případě dá otec chápat jako 
pozitivní zástupce mužů. Otce v dětství velice milovala, jak sama uvádí. 

• Za povšimnutí stojí i její první slovo v hierarchii Nejlepší muž. Silný ideál muže, 
který zůstal v jejím životě nenaplněn? V běžném životě muži spíše pohrdá. Muži 
blízko Zneužití, Trest, Nadřízený; možná neochota přijmout autoritu, maladjustace 
a pravděpodobná konfuse v identifikaci s ženskou rolí. 

• Problémové oblasti: Muži (Otec), Intimní styk, Sebevražda, Budoucnost, 
Závislost, Alkohol, Abstinence, Nemoc 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocení 

• S = 43% Nižší hodnota shody ukazuje na emoční plochost. Nacházíme ji často u 
schizoidů a psychóz schizofrenního okruhu. 

• Významné nápadnosti neshod v záznamovém listu: Nejlepší žena, Závislost, 
Abstinence, Nemoc, Budoucnost 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (O F SH, VH3 X NH 3) 
I. 0 
II. matka, děti, nemoc, muži, změna, budoucnost, pracoviště, 

tajemství 
III. život, sex, kamarádi-ky, ticho, hádka, nejlepší žena, vítězství, 

strach, nuda, závislost, sebevražda, abstinence, zneužití, vzdělání, 
rvačka, dětství, nálada, snění, ideální já, ženy, být první, láska, 
alkohol, moje vlastní cena 

• Zajímavá shoda VH a NH na docela negativním stupni sebehodnocení 3. 
• Asociace I. řádu chybí! Usuzujeme na jakousi nezakotvenost v realitě. 
• Asociace II. řádu nesou pozitivní významy vyjma Nemoci a Tajemství. Klientka 

sama říká: „ ...svojí roli matky stavím nade vše." Je zde opět patrná obava 
z onemocnění v budoucnosti. Tajemství může mít nějakou spojitost s její rolí 
matky a se sebevraždou. 

• Asociace I. řádu se slovem Tajemství je: Matka. Asociace II. řádu se slovem 
Tajemství jsou: Já, Děti, Kamarádi, Nejlepší žena, Být první, Moje vlastní cena, 
Radost, Sebevražda, Změna, Nemoc, Nálada, Budoucnost. Z těchto asociací 
cítíme rozpor mezi nesmírně vysoce ceněnou rolí matky a zároveň mezi jakousi 
„přípravou" na vlastní smrt nebo steskem po již dávno limitované („zemřelé") roli 
matky (klientka zažívá konfliktní vztah s dospělým synem, který s ní nechce 
komunikovat). 

ALKOHOL (SM SZ O, VH 2 X NH 2) 
I. zábava, strach 
II. být svobodná/volná!, moje vlastní cena, zneužití, nemoc!, nejlepší muž, štěstí, 

nálada, ideální já!, domov, budoucnost!, pracoviště, láska, samota, minulost, 
život, smrt!, kamarádi-ky, vítězství 

III. tajemství!, sebevražda!, lidé, vzdělání, hluk, snění, milenec, intimní styk, já!, 
děti, nejlepší žena 
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• Shoda mezi VH i NH, nicméně alkohol je poměrně pozitivně hodnocen. 
• Jasně se tu potvrzuje jakési balancování mezi Alkoholem jako Zábavou (únikem) a 

Alkoholem jako Strachem (ze sebedestrukce). 

7. Závěr 
Osobnost klientky je nápadná emoční plochostí, depresivitou a jistým negativismem 
(maladjustace výrazná v mužsko-ženských vztazích). Potenciálně ohrožená sebevraždou 
(otcova smrt jako precedens). 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA IV. (44) 

1. Hierarchie barev 

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ž O SM F SC SZ SH TC TM TH TZ 

v 

c 

• Ž v superiorní pozici může značit jednak vitalitu a jednak infantilní rysy osobnosti. 
• F na 4. pozici může být ukazatelem méně realistické sociální percepce. 

2. Frekvence barev 

v 

z O SM F SC SZ SH TC TM TH TZ 
v 

C 
21% 20.4% 19.7% 2.7% 1.4% 0% 0% 1.4% 1.4% 10.8% 9.5% 9.5% 

• Patrné jsou velice nápadné nerovnoměrnosti ve frekvenci zastoupení barev. 
Můžeme v tomto případě usuzovat na histriónské rysy osobnosti, spíše však na 
organicitu! K pravděpodobné organicitě přispívá i fakt častých barvových 
stereotypií v protokolu (zejména Ž O SM a Č TH TZ). 

v 

• Vysoké zastoupení Z a O potvrzuje infantilitu osobnosti. 
• TMB = 34% Index tmb je mírně subnormní, což opět přispívá k předpokladu 

organického poškození CNS (zároveň neschopnost emočního prožitku v plné 
šíři). 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 32 
+ - 0 
-+ 2 
- 15 

• Alarmující je téměř totální absence ambivalentních hodnocení a převaha + 
hodnocení. Z toho plynoucí neschopnost emočního prožitku (emoční 
povrchnost) je dalším potvrzením organicity (simplexní osobnost). 
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4. Hierarchie podnětových slov 

L 
2. 
3 
4 
5 . 
6. práce, matka, minulost, já, děti, život, otec, zábava, sex, klid, kamarádi-ky, ticho, 
nejlepší žena, vítězství, lidé, nejlepší muž, vzdělání, dětství, štěstí, být 
svobodná/volná, abstinence, snění, ideální já, milenec, domov, ženy, pracoviště, sny, 
být první, láska, intimní styk, moje vlastní cena, tajemství 
7. budoucnost 
8. radost 
9 . 
_HK 
11. nálada 
12 . 

J 3 . 
14 . 
15 . 

J 6 . 
YL 

J 8 . 
19 . 
20 . 
21. změna 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26. nadřízený 
27 . 
28 . 
29. nuda 
30. muži 
31 . 
32 . 
33. samota, útočit, smrt, bolest, úzkost, hádka, strach, závislost, sebevražda, vina, 
nemoc, rvačka, manžel, hluk, únava, alkohol, zneužití, trest 
34 . 
35 . 
36. 

• Na první pohled abnormální uspořádání slov. Známka organicity. 
• Na přední úrovni kumulace vesměs pozitivních významů. Zahrnuje sem i 

Abstinenci. 
• Momentálně dobré ladění klientky v souvislosti s nahlížením do budoucnosti. 

Nicméně již od 30 let se klientka léčí s dg. deprese. 
• Slovo Změna v tomto kontextu značí rigiditu, neílexibilitu. 
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• Nuda, Muži svědčí o konfliktní oblasti klientky a zároveň Nuda v blízkosti 
Změna značí maladjustaci. 

• Poslední pozice je naplněná mnoha slovy přiléhavého negativního významu. 
Současně se tu objevuje Manžel, potvrzuje problémový partnerský vztah 
v životě klientky. Alkohol také řadí do této skupiny. 

• Problémově oblasti: manžel (alkoholik, mnoho partnerských neshod), muži, 
změna (chtěla by se rozvést, ale nemá odvahu; rigidita), nuda (známka 
maladjustace), zneužití (souvislost s nechtěnou interrupcí; bolestné trauma -
od té doby trpěla depresemi) 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• Významné nápadnosti shod či neshod v záznamovém listu: minulost, nuda, 
manžel, muži, nálada, změna, nadřízený, únava 

• S = 84% Abnormální hodnota potvrzuje ulpívavé myšlení jako projev organicity. 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (Ž O SM, VH 1 X NH +) 
I. práce, matka, minulost, děti, život, otec, zábava, sex, klid, 

kamarádi-ky, ticho, nejlepší žena, vítězství, být svobodná/volná, 
abstinence, lidé, nejlepší muž, vzdělání, dětství, štěstí, snění, 
ideální já, milenec, domov, ženy, pracoviště, sny, být první, láska, 
intimní styk, tajemství, moje vlastní cena 

II. radost, budoucnost 
III. nálada 

• Nápadná shoda v nejlepším možném hodnocení je známkou momentálně 
dobrého ladění klientky a zároveň nerealistického sebehodnocení, 
nezakotvenosti. 

• Veliký počet asociací I. řádu opět potvrzuje organicitu (ulpívavé myšlení). 
Obsahuje i slovo Abstinence, což vyznívá pozitivně pro budoucí snahu o 
abstinenci. 

• Asociace vypovídají o momentálním dobrém ladění klientky. 

ALKOHOL (Č TH TZ, VH 4 X NH -) 
I. závislost, sebevražda, vina, nemoc, rvačka, manžel, hluk, únava, 

zneužití, trest, samota, útočit, smrt, bolest, úzkost, hádka, strach 
II. muži, nuda 
III. nadřízený 

• Neobvyklá shoda v nejhorším možném hodnocení alkoholu, ovšem v rámci tohoto 
případu potvrzuje organicitu (barvové stereotypie). 

• Alkohol klientka spojuje s negativními konotacemi. Objevuje se tu i Manžel, 
Muži, což logicky souvisí s jejím životním příběhem (manžel i milenec jsou 
alkoholici). Nuda i Nadřízený potvrzuje maladjustaci. 

• S náhledem. Alkohol ji nahání momentálně hrůzu. Sama dodává: „. . .musím 
abstinovat i kvůli velikým zdravotním potížím s játry". 
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7. Závěr 
Výsledky CAE svědčí o ulpívavém, rigidním myšlení klientky v důsledku organické 
poruchy CNS (simplexní osobnost). Klientka vykazuje známky maladjustace. Celkově 
spíše s náhledem na své onemocnění, motivovaná pro setrvání v abstinenci, nicméně 
problematický vztah s manželem alkoholikem a depresivní nálady jí v tom mohou 
zabraňovat. 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA V. (50) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SC O SM s z Ž TM F TC SH TZ TH 

v -c 

• Řazení barev odpovídá normě. 

2. Frekvence barev 

v 

SC O SM SZ Ž TM F TC SH TZ TH 
v 

C 
7.5% 8.2% 6% 10.2% 12% 6% 7.5% 7.5% 4.8% 6% 7.5% 6.8% 

• TMB = 34% Odpovídá normě. Dobré ladění klientky. 
• Frekvence barev je poměrně rovnoměrná, objevuje se jen mírně zvýšené užití Ž, 

což může značit akcentované infantilní rysy osobnosti. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 16 
+ - 12 
-+ 14 
- 7 

• Shledáváme převahu + a mírnější -, vypovídá o extraverzi (vyšší, ale 
kontrolovaný afektivní náboj). 
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4. Hierarchie podnětových slov 

1. 

2. 
3 
A 

_5. 
6. 
7. zábava 
8. radost, nejlepší žena, být svobodná/volná, dětství, štěstí, snění 
9. nejlepší muž, ideální já 
10. být první 
11. sex, klid, ticho, abstinence, 
12. intimní styk, milenec, děti, domov 
13. matka, vítězství, vzdělání 
14. muži 
15 . 
16. budoucnost 
17. kamarádi-ky, úzkost, manžel, láska 
18. minulost, ženy, moje vlastní cena 
19. práce, život, nálada 
20. hádka 
21. lidé, změna, pracoviště, sny 
22. otec 
23. nuda, vina, tajemství 
24 . 
25. nadřízený 
26. útočit, únava 
27. já, bolest 
28. hluk 
29. smrt, strach, sebevražda 
30. samota, závislost, nemoc 
31. trest 
32 . 
33. rvačka, alkohol, zneužití 
34 . 
35 . 
36^ 

• Poměrně rovnoměrné rozložení svědčí o emoční diferencovanosti. 
• Známky maladjustace: Zábava na prvním místě. 
• Známky dominantních tendencí v chování a neurotických rysů osobnosti: 

spojení Ideální já - Být první; Nadřízený -Utočit - Já - Bolest. 
• Alkohol hodnotí přiléhavě na posledních příčkách. Abstinenci cení vysoko. 

Závislost na úrovni Nemoci (náhled). 
• Problémové oblasti: lidé, nadřízený, manžel, zábava, já 
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5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 41% Poměrně dobře emočně diferencovaná osobnost. 
• Významné nápadností neshod v záznamovém listu: já, být první, ideální 

já, otec, zábava, hluk, únava, trest 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (SH TZ TČ, VH2 X NH 4) 
I. 0 
II. hluk, nadřízený 
III. útočit, život, otec, bolest, kamarádi-ky, úzkost, hádka, vítězství, 

nuda, vina, vzdělání, rvačka, změna, domov, ženy, budoucnost, 
pracoviště, láska, únava, alkohol, zneužití, tajemství, trest, moje 
vlastní cena 

• Vnitřní obraz sebe sama velice negativní, ale vědomé hodnocení v normě. 
Sklon k sebepodceňování, narušená sebejistota, momentálně však dobře 
laděná, tendence k pozitivní sebeprezentaci. 

• Asociace I. řádu chybí - známka nejistoty, neukotvenosti. 
• Asociace II. řádu značí snahu po dominanci a neurotické rysy osobnosti. Hluk 

navíc vypovídá o maladjustaci. 
• Asociace III. řádu v sobě nesou mnoho negativních konotací, snížené 

sebehodnocení. 

ALKOHOL (Č TH TZ, VH4 X NH 4) 
I. rvačka, zneužití 
II. samota, smrt, bolest, strach, závislost, sebevražda, nemoc, trest 
III. kamarádi-ky, úzkost, hádka, nuda, vina, hluk!, změna, pracoviště, 

sny, nadřízený!, únava, tajemství, moje vlastní cena! 

• Shoda vědomého i nevědomého hodnocení na negativní hodnotě alkoholu 
potvrzuje náhled klientky na své onemocnění. 

• Alkohol spojen s násilím (vypovídá o skutečném domácím násilí, tj. opakované 
brutální bití klientky jejím partnerem alkoholikem v minulosti). Alkohol jako 
rádoby utajovaná skutečnost snižující sebehodnocení klientky. 

7. Závěr 
Klientka se jeví jako extrovert s převážně neurotickými rysy osobnosti. Osobnost 
maladjustovaná, nápadná svou impulzivitou. S náhledem na své onemocnění, poměrně 
dobře motivovaná k setrvání v abstinenci. 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA VI. (46) 

1. Hierarchie barev 

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
v 

Z SM TZ F TM TC SC TH SZ o SH C 

• 4 tmb v první šestici barev značí snížené ladění. 
• Ž na 1. pozici může ukazovat na infantilní akcent osobnosti. 
• F na 4. pozici může značit méně realistickou sociální percepci, psychosociální 

nezralost. 
• O až na 10. pozici je ukazatelem nevyužívání stávajících rozumových 

schopností (možná organicita). 
• Navíc v protokolu nalézám časté perseverace (Č TM TH apod.), což potvrzuje 

organicitu (simplexní osobnost). 

2. Frekvence barev 

v 

Z SM TZ F TM TC 
v sc TH SZ O SH 

v c 
15.6% 10% 3.4% 4% 16.3% 6.8% 7% 10% 5.4% 11.6% 0.6% 20% 

• Vyšší frekvence Ž potvrzuje infantilitu. 
• Nízká frekvence SC i TC značí sníženou odolnost vůči intenzivním podnětům, 

časté u depresí. 
• Minimální výskyt SH a více TH, která může ukazovat na unavitelnost nebo 

nedobrý zdravotní stav. 
• Veliký rozdíl mezi krajními frekvencemi barev (mezi Č, Ž > SH, TZ, F) 

odkazuje na předpoklad klientčina perseverativního myšlení a zároveň 
sníženou schopnost plnohodnotného emočního prožitku v důsledku jednak 
organicity a jednak deprese. 

• Výrazně vysoký poměr C! potvrzuje depresivní ladění a značí maladjustaci. 
• TMB = 53% Depresivní ladění klientky. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 3 
+- 26 
-+ 15 
- 4 

• Nerovnoměrné rozložení. Subnorma počtu znaků + ukazuje na depresivitu, 
kumulace ambivalentních znaků (především +-) svědčí o možných 
schizoidních rysech klientčiny osobnosti (narušené prožívání, těžké narušení 
sociálních vztahů), nicméně v tomto případě se spíše než o emoční plochost 
v důsledku schizoidních rysů klientčiny osobnosti bude jednat o emoční 
plochost v důsledku hluboké endogenní deprese a organicity. Subnormní počet 
- znaků potvrzuje emoční plochost v důsledku deprese. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

3. být svobodná/volná 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9. otec 
10. abstinence 
11 . 
12. vzdělání, manžel, nálada, změna, tajemství, práce, být první 
13. děti, klid, ticho, nejlepší žena, budoucnost, pracoviště, nadřízený, intimní 
styk 
14 . 
15. ženy, já, zábava 
16. láska, únava 
17. útočit, lidé 
18. matka, smrt, bolest, kamarádi-ky, nejlepší muž, muži, štěstí, moje vlastní 
cena 
J 9 . 
20. trest 
21. ideální já, sny, život 
22. sebevražda 
23. snění, radost, hádka 
24 . 
25. rvačka, dětství, hluk, milenec, alkohol, zneužití, úzkost, strach, nuda, vina, 
nemoc 
26. 
27 . 
28. domov 
29. 
30. vítězství 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. samota, minulost, sex, závislost 

• Velice nápadné je maximální rozpětí hierarchie slov, což ale nevyvrací emoční 
oploštění (pravděpodobně v důsledku organicky), spíše jej potvrzuje, jelikož 
je celý seznam slov roztrhán a nacházíme v něm nelogičnost a známky 
maladjustace. 

• Být svobodná/volná zde na první příčce odpovídá snaze uniknout z bolestné 
reality momentální tíživé životní situace klientky (suicidální tendence?). 

• Abstinence je hodnocena významně vysoko (na úrovni snů?). 
• Ad 15: Já Zábava - známky maladjustace 
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• Ad 17: Útočit Lidé - maladjustace, agresivita. 
• Ad 18 - 23: Matka Bolest (její matka byla závislá na lécích), rozpory mezi 

Životem a Smrtí (Sebevraždou), Radostí a Hádkou, ...; maladjustace, patické 
znaky. 

• Ad 25-36: Milenec Alkohol Zneužití Domov Závislost... ;tyto řetězce 
odpovídají klientčině tíživé situaci v rodině, v partnerství (viz interview). 

• Problémové oblasti: Matka (Dětství), Útočit, Milenec, Zneužití, Sex, 
v r 

Samota, Domov, Závislost, Sebevražda (Život), Já, Únava, Být svobodná/ 
volná 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 24.2% Významná subnorma (norma nad 48%) vypovídá o emočním 
oploštění v důsledku organicity. 

• Významné nápadnosti neshod či shod v záznamovém listu: Život (VH 1 x 
NH 3, vědomá snaha prezentovat Život jako snesitelný); Smrt (VH 4 x NH 1, 
vnitřní tendence po sebedestrukci, ohrožená Sebevraždou!); Sex (VH 2 x NH 
4, odpovídá její velice tíživé partnerské situaci, domácí násilí v podobě 
sexuálního násilí); Bolest, Trest (VH 4 x NH 2, jakoby vnitřní souhlas 
s bolestí, kterou ale vědomě odmítá, role oběti!); Kamarádi, Hádka 
(maladjustace); Vítězství (VH 1 x NH 4, chtěla by se vymanit z tíživé rodinné, 
potažmo partnerské situace, ale vnitřně setrvává v roli poražené, oběti); 
Nejlepší muž, Muži, Štěstí, Domov (VH 1 x NH 3, vnitřní odpor k muži x sen 
o Nejlepším muži, o Domově,.. .); Dětství (VH 1 x NH 3, vědomá kladná 
prezentace Dětství x negativní prožívání Dětství); Únava (deprese); Moje 
vlastní cena (VII 1 x NI I 3, prezentace sebe sama kladná x vnitřní prožívání 

Ě& Miplll) 
6. A s o c i a c e s v y b r a n ý m i s lovy 

JÁ (TM TM TM, VH 1 X NH 1) 
I. 0 
II. práce 
III. útočit, otec, úzkost, ticho, hádka, strach, nuda, vina, lidé, 

nemoc, rvačka, dětství, hluk, snění, milenec, láska, únava, 
alkohol, zneužití, trest 

• Překvapivé ideální hodnocení sebe sama značí nerealistický sebeobraz, emoční 
oploštění, nízká míra náhledu (sebekritiky). 

• Nápadná neobvyklost perseverace jedné barvy vypovídá o organicitě. 
• Asociace I. řádu chybí, II. řádu je jen Práce (je nezaměstnaná), III. řádu svědčí 

o negativním sebepojetí, které potvrzuje klientkou zažívané sexuální násilí a 
její roli oběti. 

ALKOHOL (Č TM TH, VH 4 X NH 3) 
I. rvačka, dětství, hluk, milenec, zneužití, úzkost, nemoc, vina, strach, nuda 
II. snění, láska, únava, trest, útočit, hádka, lidé 
III. ideální já, domov, práce, samota, minulost, já, život, otec, sex, bolest, ticho, 

závislost 
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• Alkohol je asociován s mnoha negativními významy vztahujícími se opět 
k reálné životní situaci klientky. Zároveň se objevuje „snivá" stránka její 
závislosti na alkoholu (Láska, Ideální já). 

7. Závěr 
Osobnost klientky lze charakterizovat jako emočně oploštělou v důsledku oslabené 
CNS (organicity) a v důsledku hluboké deprese. Zjevné projevy maladjustace. Tíživá 
rodinná a partnerská situace ji staví (klientka se staví) do role oběti, což může 
významně narušovat její setrvávání v abstinenci. 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA Vil . (56) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
TM TH TZ F TC SM Z sz v sc SH 

v 

C 0 

• V první šestici barev se nachází hned 5 tmb, nicméně u této klientky neusuzuji 
na depresivitu. Preference tmb s věkem stoupá. Důležité je, že Č barva je 
v normě (na 11.-12. pozici). Klientka sama působí velice vitálně a sama říká: 
„.. .nikdy jsem se s depresí neléčila a jsem optimista. Světlé barvy mi nevadí, 
ale mám ráda syté tmavé barvy." 

• F na 4. pozici může značit méně realistickou sociální percepci (infantilní rysy 
osobnosti). 

• O na až 12. pozici může ukazovat na nevyužívání stávajících rozumových 
schopností (případně známka organicity). 

2. Frekvence barev 

TM TH TZ F TČ SM 
v 

Z SZ SČ SH 
v 

C O 
9.8% 5.1% 5% 7.5% 12.7% 9.8% 11.5% 5.1% 7.5% 2.3% 12.7% 6.9% 

• Užití barev celkem rovnoměrné až na malé frekvence TH a SH, což svědčí 
o dobré energii klientky (není lehce unavitelná nebo oslabená nemocí). 

• TČ a Č je zastoupena více, může značit silný temperament, pohotovost 
k agresivním reakcím a maladjustaci. 

• Vyšší výskyt Ž hovoří proti depresivní náladě klientky, spíše usuzuji na 
infantilní akcent osobnosti. 

• TMB = 39.7% Horní hranice normy; neukazuje na depresivní ladění. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 2 
+-26 
-+ 16 
- 4 
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• Atypické rozložení znaků by opět mohlo na první pohled ukazovat na 
dcpresivitu (minimum + znaků), ovšem spíše se bude jednat o emoční 
oploštění, možná schizoidní osobnost, (prevalence +- znaků). Rozhodně 
však toto rozložení svědčí o silně narušených sociálních vztazích klientky 
s jejím okolím (předpokládám její konfliktnost, vzhledem k 
pravděpodobným agresivním reakcím a maladjustaci). 

4. Hierarchie podnětových slov 

3 . 
4 . 
5 . 
6. muži 
7. nadřízený 
8. 
9. 
10. nejlepší žena, pracoviště 
11. ideální já 
12. otec 
13. manžel, moje vlastní cena, nejlepší muž 
14. být svobodná/volná 
15. sex, domov 
16. matka, vzdělání, láska 
17. snění, děti, abstinence 
18. útočit, život, klid, ticho, hluk, nuda, štěstí, milenec, intimní styk, tajemství 
19. sny, práce, smrt, úzkost, strach 
20. já, bolest, změna 
21. minulost, vítězství 
22. ženy, samota 
23. kamarádi-ky, alkohol 
24. budoucnost 
25. sebevražda, únava 
26. závislost 
27. radost, nemoc, dětství, zneužití 
28. rvačka, nálada, být první, trest, zábava, hádka 
29 . 
30 . _ _ _ 
31. lidé, vina 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36. 

• V hierarchii slov se objevuje mnoho protichůdných významů a narušení 
vnitřní logiky svědčící pro maladjustaci až emoční oploštění, tzn. 
schizoidní rysy osobnosti (Život x Útočit, Ticho x Hluk, ...Nálada x 
Rvačka, Hádka,. . .) . 
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• Ad 6, 7, 10, 11: Muži, Nadřízený, ...Nejlepší žena, Ideální já, může 
ukazovat na dobrou sexuální apetenci nebo tendenci k soutěživosti s muži, 
potřebu dominance nad nimi: „.. .chlapa jsem měla hlavně jako otce dětí a 
jako stafáž.". Usuzuji na problém s akceptací vnitřní ženy, konflikty 
vznikající na základě „boje" s muži. 

• Nesoulad s interview ohledně Dětství, které uvádí klientka jako šťastně. 
To se ukazuje až na 27. pozici se Zneužitím x Nemoc x Radost, tj. patický 
znak. V detailnější analýze asociací vychází Dětství s vazbou na Radost a 
posun na spodní hranici přikládám věku klientky, kdy Dětství není již 
prioritou, je spíše Minulostí, která byla krásná (asociace na Vítězství)!, 
nicméně v hierarchii slov se nachází v kombinaci s výše uvedenými slovy 
s negativní konotací, což potvrzuje emoční oploštění a maladjustaci. 

• Ad 23, 28, 31: Kamarádi Alkohol; Lidé Vina Rvačka; ... značí agresivitu, 
maladjustaci. 

• Abstinence asi na úrovni Snění. 
• Ad 19, 20, 21: Já Smrt Bolest...řetězec značící schizoidní rysy osobnosti. 
• Celkově se v hierarchii potvrzuje omezená schopnost emočního prožitku 

klientky, tj. schizoidita. 
• Problémové oblasti: Muži, Alkohol, Abstinence, Útočit, Já, 

Budoucnost (Sebevražda), Rvačka, Lidé 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 29.3% Nápadná subnonna (norma nad 48%) potvrzuje schizoidní rysy 
osobnosti. 

• Významné nápadnosti neshod či shod v záznamovém listu: Radost 
(VH 1 x NH 3, patický znak); Nálada (omezená schopnost emočního 
prožitku); Smrt (VH 4 x NH 2, vědomá korekce nevědomé tendence po 
destrukci, sebedestrukci); Matka (VH 1 x NH 3), Děti, Dětství (snaha 
Matku potažmo Dětství a svou rodinu prezentovat kladně x vnitřní 
prožívání je nejspíš negativní, tzn. emoční oploštění, kdy klientka není 
v kontaktu se svým prožíváním, patický znak); Život, Úzkost, Útočit (VH 
4 x NH 2, vědomá snaha korigovat agresi x vnitřní potřeba Útočit); 
Zábava, Nuda, Lidé (maladjustace); Abstinence (VH 1 x NH 3, vědomě 
prezentuje pozitivní přístup k Abstinenci, vnitřněji prožívá negativně); 
Budoucnost (VH 1 x NH 3, touha vidět Budoucnost pozitivně, 
pravděpodobně veliký rozpor s reálnými vyhlídkami) 

• Veliký počet neshod o 2 pole opět ukazuje na schizoiditu osobnosti. 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (SČ TČ TM, VH 2 X NH 2) 
I. 0 
II. minulost, děti, útočit, život, sebevražda, nejlepší muž, manžel, 

moje vlastní cena 
III. radost, práce, matka, samota, otec, zábava, sex, bolest, 

kamarádi-ky, hádka, nejlepší žena, vítězství, strach, nuda, 
závislost, být svobodná/volná, vzdělání, rvačka, dětství, hluk, 
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muži, štěstí, nálada, změna, snění, ideální já, milenec, ženy, 
pracoviště, být první, nadřízený, alkohol, trest 

• Poměrně pozitivní sebepojetí, shoda vědomého i nevědomého hodnocení. 
• Chybí asociace I. řádu. 
• Opakují se znaky maladjustace a zvýšené agresivity (Utočit je v asociacích I. 

řádu spojeno s Nudou, přičemž obě slova jsou vědomě hodnocena 4, ale 
nevědomě kladnou 2!, tzn. zvýšená vnitřní potřeba projevu agrese). 

ALKOHOL (TČ Č Ž, VH 4 X NH 3) 
I. 0 
II. práce, útočit, bolest, hádka, vítězství, strach, nuda, sebevražda, lidé, nejlepší 

muž, rvačka, manžel, hluk, štěstí, změna, milenec, budoucnost, být první, trest, 
moje vlastní cena! 

III. matka, samota, minulost, já, otec, zábava, smrt, sex, nejlepší žena, závislost, 
být svobodná/volná, vina, abstinence, nemoc, dětství, nálada, ideální já, 
domov, ženy, pracoviště, láska, únava, zneužití, tajemství 

• Nevědomé hodnocení o stupeň lepší než vědomé. 
• Rozpor Závislosti a dobrého nasměrování k Abstinenci je veliký. 

7. Závěr 
Protokol na první pohled vypadá pochmurně, vykazuje mnoho rozporů a neshod, čímž 
potvrzuje maladjustaci klientky. Nápadná je snaha dominování nad muži, pohrdání 
jimi, bolest jimi způsobená (4x donucená k interrupci manželem) - problémy 
s akceptací ženské role a adekvátní identifikací s vnitřní ženou. Klientka ukazuje 
výšenou agresivitu, impulzivitu a emoční povrchnost, tzn. schizoidní rysy osobnosti 
klientky. Klientka dává najevo svou motivaci k abstinenci, nicméně protokol shodně 
nepotvrzuje její vnitřní odhodlání. 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA VIII. (25) 

1. Hierarchie barev 

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
TM SM TZ Z TC s c F SH TH 

v 

c SZ 0 

• 3 tmb v první šestici barev značí možnou depresivitu. 
• Netypický závěr O barvou muže značit nevyužívání stávajících 

rozumových schopností. 

2. Frekvence barev 

TM SM TZ Z TC 
v sc F SH TH 

v 

C SZ o 
10.7% 13.5% 9% 9.6% 7.3% 8.4% 5.6% 2.3% 6.2% 12.9% 3.3% 6.2% 

• TMB = 45% Lehce snížené ladění. 
• Preference obou M odpovídá normě. 
• Vyšší frekvence C značí zvýšenou pohotovost k agresivitě, maladjustaci. 
• Nápadně snížené frekvence SH a SZ. Může odpovídat dobré vitalitě až možné 

neschopnosti relaxovat (zastavit se). 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 14 
+-26 
-+15 
- 4 

• Patrná je emoční nediferencovanost, povrchnost (málo - znaků = patický 
znak). 

• Převaha +- znaků ukazuje na možné schizoidní rysy osobnosti. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

3. 

6. být svobodná/volná, domov 
7. štěstí, ideální já, být první 
8 . 
9. matka, klid, sebevražda, nejlepší muž, sny 
JO. 
11. vzdělání 
12. manžel, změna, láska 
13. nejlepší žena, budoucnost 
14. práce, minulost, otec 
15. samota, já, život, smrt, abstinence, milenec, alkohol 
16. ticho, ženy 
17. vítězství, závislost, lidé, drogy 
18. zábava, dětství 
19. úzkost 
20. nálada, intimní styk 
21. radost, děti, kamarádi-ky, snění, tajemství 
22. rvačka, hluk, muži, únava 
23. nemoc, bolest 
24. sex, nuda 
25. útočit, vina 
26. nadřízený 
27. strach, pracoviště, moje vlastní cena 
28. zneužití, trest, hádka 
29 . 
30 . 
31 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36. 

• Dg. této klientky je alkoholová závislost a drogová závislost (v návaznosti na 
alkohol). Proto je do slovního inventáře přiřazené i slovo Drogy. 

• Ad. 6: Klientka vykazuje touhu po nesvázanosti a bezpečí; touha po světě drog 
bez hrozby následků jejich užívání je silná. Zároveň Být svobodná/volná může 
značit únikové tendence - sebedestrukci. 

• Ad 9: Možné suicidální myšlenky, touha po sebedestrukci drogou. 
• Ad 15: Nelogické rozpory, protipóly Života x Smrti, Alkoholu x Abstinence, 

... Značí maladjustaci, impulzivitu a možnou schizoiditu. 
• Ad 17: Drogy i Alkohol vysoce ceněné „hodnoty" spjaté s vítězstvím. 
• Ad 22: Značí konťliktnost, agresi vůči mužům (Viz následující příčky 

hierarchie, ilustrace sexuálního zneužívání v dětství jejím strýcem. Viz 
interview.). 
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• Ad 27: Snížené sebehodnocení. Je momentálně bez práce a velice jí záleží na 
dokončení studia. Veliké obavy o jejich studijní budoucnost. 

• Problémové oblasti: zneužití, moje vlastní cena, pracoviště (ve smyslu 
jejího nedokončeného studia), sex, muži, drogy = sebevražda! (v podrobnější 
analýze asociací zjištěná paradoxní představa o sebevraždě jako o úniku před 
bolestí ke štěstí, k životu a vítězství; drogy jako únik před běžným životem za 
„světem bez bolesti"), alkohol, abstinence, sebevražda (rozpor života a smrti, 
potažmo života v abstinenci nebo s drogou) 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 34% Odpovídá mírně subnormě, může svědčit o emoční 
nediferencovanosti, schizoidní akcentace osobnosti. 

• Významné nápadnosti shod nebo neshod v záznamovém listu: minulost, 
já, smrt, kamarádi, úzkost, závislost, být svobodná/volná, sebevražda, 
rvačka, hluk, muži, milenec, nadřízený, intimní styk, změna, budoucnost, 
pracoviště, alkohol, zneužití, tajemství, moje vlastní cena, drogy 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (Ž Č TM, VH 4 X NH 2) 
I. milenec, alkohol 
II. minulost!, bolest!, ticho, nejlepší žena, lidé, dětství, štěstí, 

ideální já, budoucnost, být první, intimní styk 
III. radost, matka, život, zábava, sex, klid, hádka, vítězství, strach, 

závislost, být svobodná/volná, sebevražda!, vina, nemoc, 
nejlepší muž, rvačka, manžel, hluk, muži, nálada, změna, 
domov, pracoviště, láska, únava, zneužití!, trest, moje vlastní 
cena, drogy! 

• Klientka vědomě snižuje svoje sebepojetí, přičemž vnitřní obraz je vcelku 
pozitivní. Svědčí o maladjustaci, přijetí role „černé ovce". 

• Je patrná touha po partnerovi, ambice do budoucnosti X zároveň i touha po 
alkoholu, sebedestrukční tendence (Minulost, Bolest, Drogy, Sebevražda, 
Muži, Zneužití,...). 

ALKOHOL (Ž TM Č, VH 2 X NH 2) 
I. já, milenec 
II. bolest, minulost, nejlepší žena, lidé, dětství, štěstí, ideální já, 

budoucnost, být první, intimní styk 
III. radost, matka, život, zábava, sex, klid, ticho, hádka, vítězství, strach, 

závislost, být svobodná/volná, sebevražda, vina, nemoc, nejlepší muž, 
rvačka, manžel, hluk, muži, nálada, změna, domov, pracoviště, sny, 
láska, únava, trest, moje vlastní cena, drogy 

• Silná vazba Já Alkohol Milenec (odpovídá jejímu životnímu příběhu: 
v dětstvím sexuálně zneužívaná strýcem, který ji zprostředkovával alkohol). 

• Významně potvrzený konflikt mezi světem Alkoholu (potažmo Drog) jako 
světem Vítězství a mezi sebcdestrukcí (Sebevraždou ve smyslu setrvání u 
drog). 
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7. Závěr 
Klientka vykazuje maladjustované a schizoidní rysy osobnosti (emoční 
nediferencovanost, povrchnost); silnou touhu po drogách, tzn. rozpor života a smrti; 
depresivní tendence; impulzivitu. Momentálně absolutně nepřipravená na setrvávání 
v abstinenci. 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA IX. (29) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SZ SM Z TZ TC TM SC 0 C F SH TH 

• 3 tmb v první šestici barev odpovídá možnému sníženému ladění klientky. 
• Pokles O na 8. pozici svědčí o možném momentálním nevyužívání stávajících 

rozumových schopností. 
• Obě Z do 6. pozice navíc v kombinaci se Ž a SM naznačují paranoidní 

tendence a schizoidní rysy osobnosti. Nápadný je v tomto smyslu i posun Č na 
9. pozici. 

• Navíc se v protokolu objevují perseverace Č F TH, jež mohou svědčit o 
dysforii nebo organicitě, dále se objevují perseverace SM Z Ž a SZ TZ SM, 
což jsou typické kombinace barev pro paranoidní tendence. 

2. Frekvence barev 

SZ SM 
v 

Z TZ TC TM 
v 

SC O 
v 

C F SH TH 
11.5% 12.6% 7.5% 8.6% 5% 7.5% 3.5% 2.9% 15% 8.6% 2.2% 14.4% 

• Nápadně zvýšená je frekvence Č: maladjustace, agresivita, snížené ladění; 
TH: může značit zvýšenou unavitelnost. 

• Celkově nevyrovnané užívání barev. SH a O má při asociacích minimální 
zastoupení, jakoby si s nimi „neví rady". Také SČ a TČ se vyskytuje méně 
často, což potvrzuje snížené ladění klientky. 

• TMB = 54% Potvrzuje depresivní ladění. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 21 
+ - 10 
-+ 10 
- 17 

• Široký rozsah prožívání. Extrovert. Pravděpodobná impulzivita, agrese, 
histriónský akcent osobnosti, explosivita; suspektně organicita. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

3 . 
4 . 

_5. 
6. štěstí, ideální já, milenec, sny, být první, radost, minulost, být svobodná/volná, 
snění 
7. klid, ticho, lidé, moje vlastní cena 
8. láska, kamarádi-ky, nejlepší žena 
9. nejlepší muž 

J j h 
11. manžel, zábava 
12. muži 
13. vítězství 
14. já 
15. vzdělání, abstinence 
16. dětství 
17. změna 
18. matka, děti 
19. život 
20. sex, domov, ženy, intimní styk 
21 . 
22. tajemství 
23. útočit 
24. 
25. sebevražda 
26. 
27. trest, práce, otec, bolest, úzkost 
28 . 
29. 
30. 
31. samota, strach, nuda, závislost, vina, nemoc, rvačka, hluk, nálada, 
budoucnost, pracoviště, nadřízený, alkohol, zneužití 
32. únava, smrt, hádka 
33. 
34 . " 
35. 
36. 

• Široký rozsah prožívání a kumulace podnětových slov na počátku a na konci 
hierarchie bývá charakteristická pro impulsivní a histriónské osobnosti, vnitřní 
logika zachována. 

• Kombinace Otec, Bolest,. . . značí maladjustaci (neurotické rysy). 
• Abstinence vychází jako pozitivní hodnota x Alkohol jako adekvátně 

negativní. 
• Tajemství a Utočit: možná skrytá agrese, explozívnost (blízko je i Sebevražda 

- sebedestrukční tendence). 
• Pracoviště a Budoucnost spjatá s negativním hodnocením: strach 

z nezaměstnanosti, v minulosti konflikty na pracovišti. 
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• Nálada je pokleslá. 

• Problémové oblasti: útočit, nálada, práce, pracoviště 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 58.6.% Emočně diferencovaná 
• Významné nápadnosti neshod či shod v záznamovém listu: minulost, já, 

práce, pracoviště, budoucnost (odpovídá jejímu strachu z nezaměstnanosti a 
z budoucnosti), milenec, sex, intimní styk (přítel je ve vazbě, ona na něj čeká, 
možné potlačování sexuální touhy), sebevražda, nálada (deprese), dětství, 
ženy (sex i intimní styk asociován s ženami, možná lesbická orientace, kterou 
klientka popírá; možná jen silný vliv ženského kolektivu v léčebně bez 
kontaktu s muži; nicméně v detailnějším rozboru asociací je láska také 
asociována s nejlepší ženou.) 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (SZ Č TZ, VH 3 X NH 2) 
I. o 
II. matka, útočit, život, klid, ticho, sebevražda, lidé, změna, moje 

vlastní cena 
III. radost, práce, samota, minulost, otec, zábava, smrt, bolest, 

kamarádi-ky, úzkost, hádka, nej lepší žena, strach, nuda, 
závislost, být svobodná/volná, vina, abstinence, nemoc, 
nej lepší muž, rvačka, dětství, manžel, hluk, muži, štěstí, 
nálada, snění, ideální já, milenec, budoucnost, pracoviště, sny, 
být první, láska, nadřízený, únava, alkohol, zneužití, tajemství, 
trest 

• Snížené sebehodnocení, mnoho negativních významů. 
• Chybí asociace I. řádu. 
• Asociace II. i III. řádu potvrzují sebedestrukční tendence (Útočit, Sebevražda, 

Změna,. . .) . 

ALKOHOL (F Č TH, VH 4 X NH 4) 
I. samota, strach, nuda, závislost, vina, nemoc, rvačka, hluk, nálada, 

budoucnost, pracoviště, nadřízený, zneužití 
II. práce, útočit, otec, smrt, bolest, úzkost, hádka, sebevražda, únava, trest 
III. matka, já, život, domov, tajemství 

• Vědomé i nevědomé hodnocení vyznívá pozitivně pro klientčin náhled na své 
onemocnění. Hodnotí Alkohol nejnižším možným znaménkem. 

• Alkohol spjat se Samotou, Nudou, ... a Tajemstvím (pila sama doma, většinou 
z nudy a depresivních rozlad). 

• Znovu nastíněné problémy s prací a autoritou (Strach z Nadřízeného, Otec jako 
zástupce autorit, ...), které značí neurotické rysy a maladjustaci osobnosti 
klientky. 

• Vyšší počet asociací I. řádu je netypické, vzniklo v důsledku častých 
barvových perseverací, tj.suspektní organicita. 
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7. Závěr 
Klientka vykazuje histriónský akcent osobnosti; zvýšenou pohotovost k agresivním 
projevům, impulzivitu a explozivitu; neurotické rysy osobnosti; maladjustaci; 
suspektně organicitu. S náhledem na své onemocnění, nicméně momentálně je pro 
setrvání v abstinenci oslabená depresivitou (sebedestrukění tendence - ohrožená 
sebevraždou; úzkostně prožívaná situace s přítelem, který je ve vazbě; nezaměstnaná; 
neutěšené sociální podmínky; strach z budoucnosti). 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA X. (39) 

1. Hierarchie barev 

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SM s c s z Z 0 F TM TC TZ SH TH 

v 

c 

• Jen 1 trnb, jinak světlé - dobré momentální ladění, norma. 
• F v první polovině hierarchie může ukazovat na psychosociální nezralost. 

2. Frekvence barev 

SM 
v 

SC SZ Z o F TM TČ TZ SH TH 
v 

C 
11.5% 7.5% 7.5% 6.3% 7% 8.6% 12.6% 8.6% 6.3% 5.1% 7.5% 11% 

• Poměrně vyrovnané užívání všech barev. Obliba SM a TM. Č užívá také 
často - možný ukazatel depresivity, klientka může být momentálně 
stabilizovaná. 

• TMB = 46% Lehce snížené ladění klientky. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 14 
+- 12 
-+10 
- 1 3 

• Rozdělení je rovnoměrné (emočně diferencovaná osobnost), i když mírně 
obapolné, tudíž je možné uvažovat o možné vyšší emocionalitě s histriónským 
akcentem. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

6. nejlepší muž, ideální já, láska, moje vlastní cena 
7. milenec, ženy 
8. radost, život 
9. intimní styk, ticho 
10. nejlepší žena 
11. domov, nadřízený, já, sex 
J_2. 
13. muži, klid 
14. děti 
15. štěstí, snění, budoucnost, sny, zábava, vítězství 
16. být svobodná/volná 
17. vzdělání, pracoviště, být první, abstinence 
18. únava 
19. lidé 
20. minulost 
21. nálada, matka 
22. nuda 
23 . 
24. kamarádi-ky, dětství, manžel, změna, tajemství 
25. samota 
26. útočit, bolest 
27 . 
28. otec, hluk 
29. smrt, závislost, trest, alkohol, hádka 
30. rvačka, práce, úzkost, strach 
31. 
32. nemoc 
33. sebevražda, vina, zneužití 
34 . 
35. 
36. 

• Poměrně rovnoměrné a souměrné rozložení slov, vnitřní logika. Jako 
problémová oblast se ukazuje: Práce, Otec (v této kombinaci můžeme 
usuzovat na neurotické rysy osobnosti klientky). Mám potvrzeno, že otec: byl 
alkoholik, již zemřel; když pil, byl hlučný a agresivní. 

• Ad. 17: tento řetězec slov může apelovat na ambice a motivaci k abstinenci 
• Ad. 30: potvrzuje nebezpečí řešení neúspěchu např. v práci nebo jiných 

stresových událostí alkoholem. 
• Kamarádi-ky, Nuda, Samota - blízko sebe, známky maladjustace. 
• Změna je asociována s Manželem, Dětstvím, Tajemstvím, Kamarády-kami: 

Klientka říká, že změnu chápe jako potenciální ohrožení zvenku. Strach se 
změny, rigidita, lpění na manželovi. Říká: „Jsem teď, když nepracuji, na 
manželovi více závislá." 
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5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 43.1% Mírně snížená shoda, emočně poměrně dobře diferencovaná 
osobnost. 

• Významné nápadnosti shod či neshod v záznamovém listu: Práce, 
Pracoviště, Budoucnost, Otec, Zábava, Kamarádi-ky, Abstinence, 
Vzdělání, Dětství, Manžel, Snění, Tajemství 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (TM SM SZ, VH 3 X NH 2) 
• domov, nadřízený 
• minulost, děti, život, klid, abstinence, nej lepší muž, vzdělání, ideální já, 

pracoviště, láska, moje vlastní cena 
• práce, matka, samota, otec, sex, kamarádi-ky, ticho, nej lepší žena, strach, 

nuda, závislost, lidé, rvačka, dětství, manžel, hluk, muži, změna, 
milenec, ženy, únava, intimní styk 

• Vědomě má tendenci snižovat své sebehodnocení, nicméně nevykazuje větší 
známky negativismu, dost pozitivních konotací (klid, děti, vzdělání, láska,...) 

• Ad. I: Potvrzuje sama: „Muž je teď tak trochu nade mnou. Já teď nepracuji a 
nefunguji jako normálně." Ad. III: Jak tuto dominanci pociťuje? Chce 
změnu? Cítí vzdor, vztek? 

• Práce se opět ukazuje jako důležitá oblast, které klientka věnuje nyní svou 
pozornost. 

PRÁCE (Č TH TM, VH 1 X NH 4) 
I. strach, rvačka 
II. samota, minulost, otec, smrt, hádka, závislost, sebevražda, vina, nemoc, 

vzdělání, hluk, alkohol, zneužití, tajemství, trest 
III. matka, já, děti, útočit, bolest, kamarádi-ky, úzkost, nuda, abstinence, 

lidé, dětství, manžel, změna, domov, pracoviště, únava 

• Vědomě práci hodnotí skvěle, ale nevědomě tak popírá 
problémovou oblast. Je nyní nezaměstnaná a pociťuje napětí a 
obavy, že si nenajde dobrou práci, že se bude muset rvát. 

• Jak bude řešit stres spojený s prací? 

ALKOHOL (Č TH F, VH 4 X NH 2) 
I. trest, smrt, hádka 
II. rvačka, zneužití, práce!, samota, útočit, bolest, strach, vina, nemoc 
III. hluk, nálada, snění, budoucnost, sny, matka, minulost, děti, otec!, 

zábava, úzkost, závislost, být svobodná/volná 

• Vědomě alkohol hodnotí 4, ale nevědomě 2! 
• Spíše alkohol asociuje negativními konotacemi, ale na druhé straně 

o něm sní, počítá s ním do budoucna? 
• U asociací provedených se slovem Abstinence vychází I: 

Abstinence - Vzdělání, Pracoviště: Tzn. klientka si uvědomuje 
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nutnost abstinence k získání práce, ale abstinence je nyní na úrovni 
„vzdělávání se", je zatím povrchní záležitostí. Sama říká: 
„...doufám, že se mi abstinence zautomatizuje, teď je to těžká 
práce." Pracoviště tak může přeneseně také značit momentální 
pobyt v léčebně, kde na abstinenci pracuje. 

7. Závěr 
Klientka emočně diferencovaná, momentálně dobře laděná (ale v dg. deprese) 

s převážně histriónskými rysy osobnosti. Patrná je maladjustace spjatá s prací, 
abstinencí, zábavou, kamarády, manželem, sny a alkoholem. Abstinence je pro ní 
zatím na úrovni sběru informací, kdy si osvojuje její prospěšnost. 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA XI. (28) 

1. Hierarchie barev 

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
s č TČ SM TM SZ TZ SH TH F O c 

v 

z 

• Na první pohled velice zvláštní Stereotypie řazení barev pomocí pravidelného 
střídání světlé barvy a hned za ní tmavé barvy. Usuzuji na poruchu myšlení ve 
smyslu perseverace, potřeba ritualizace, eventuelně schizoidní rysy osobnosti. 

• Jasné barvy O, Z odsouvá nápadně až na konec hierarchie. Možný ukazatel 
depresivity, také možná důsledek klientčiny zvolené strategie řazení barev. 

• 3 tmb v první šestici hierarchie ukazují na snížené ladění klientky. 

2. Frekvence barev 

s c TC SM TM s z TZ SH TH F O 
v 

C 
v 

Z 
9.8% 6.9% 7.5% 9.2% 8.6% 4% 6.3% 10.5% 6.9% 5.2% 14.4% 8.6% 

• Užití jednotlivých barev je poměrně vyrovnané až na zvýšenou frekvenci Č, 
kterou často své barvové asociace začíná (jako první barvou v pořadí třech 
barev). Takto značí depresivitu, maladjustaci. 

• Zvýšená frekvence TH je známkou depresivity, zvýšené unavitelnosti nebo 
schizoidní organizace osobnosti. 

• TMB = 45% Tendence k depresivitě, obecně snížené ladění (aktuálně se ale 
depresivně neprojevuje). 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 8 
+- 18 
-+ 9 
- 14 
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• Depresivita nebo negativismus (převaha - nad +); spíše introverze; schizoidní 
rysy osobnosti (převaha +- nad -+) 

4. Hierarchie podnětových slov 

3 . 
4 . 
5 . 
6. nejlepší muž 
7. zábava, sex 
8 . 
9. být první 
10. vzdělání 
11. já 
12. muži, nálada, ideální já, moje vlastní cena, děti, kamarádi-ky, vítězství, být 
svobodná/volná 
13. změna, budoucnost 
14. sebevražda 
15. milenec, domov, tajemství, radost 
16. život 
17. intimní styk, ticho 
18. nemoc 
19. niatka 
20. minulost, úzkost, rvačka, klid 
21. štěstí 
22. nejlepší ženy, lidé 
23. manžel, snění, láska 
24. sny, vina 
25 . 
26. dětství, hluk, ženy, nadřízený, alkohol, trest, hádka 
27 . 
28. únava, útočit, smrt, strach 
29. samota, závislost 
30. práce, otec 
31. pracoviště, nuda, abstinence 
32. zneužití 
33. bolest 
34 . 
35 . 
36. 

• Poměrně rovnoměrné rozložení slov, ale narušovaná vnitřní logika. 
• Budoucnost a Sebevražda nebezpečně blízko! Sebevražda umístěná nápadně 

vysoko, v kombinaci s Být svobodná/ volná a Tajemství... 
• Ad 6, 7: Známky maladjustace. 
• Ad 20: Minulost vypovídá o maladjustaci (Rvačka x Klid,. . .) . 
• Ad 26: Dětství problematické, etiologie konzumace alkoholu. 
• Samota jako možný spouštěč pití. 
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• Ad 30, 31: Slova na těchto příčkách mluví pro neurotické rysy osobnosti a 
maladjustaci. 

• Ad 32, 33: Přestože neuvádí žádnou násilnou zkušenost ve smyslu zneužití 
v její historii, je patrná přinejmenším zvýšená citlivost na takové jevy. 

• Problémové oblasti: sex, sebevražda, domov, minulost, budoucnost, 
alkohol, samota, práce, nuda x abstinence, zábava, rvačka 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 36,2% Schizoidní organizace osobnosti (schizofrenie). 
• V protokolu je významně mnoho neshod o 2-3 pole, známka maladjustace, 

potažmo schizoidity. 
• Významné nápadnosti neshod či shod v záznamovém listu: útočit 

(agresivita); zábava, klid, práce (známky maladjustace), kamarádi-ky (chce 
kamarády-ky, ale VH 3, maladjustace); abstinence (dokázala v životě 
abstinovat nejdéle 16 měsíců, Abstinenci asociuje v I. řádu s Nudou!); dětství 
(velice problematické, intenzivní pocity opuštěnosti); vzdělání (snaží se prý! 
dálkově dodělávat maturitu, později se dovídám, že se jednalo o lež), nálada 
(deprese); domov (ztratila, rodina ji vůbec nepodporuje); být svobodná/volná 
a tajemství (asociace II. řádu se Sebevraždou!), sebevražda, budoucnost 
(neví si rady, ohrožená sebevraždou); láska (především na úrovni snění, není 
asociována se sexem, známka maladjustace); nemoc, únava (cítí se vyčerpaná, 
nemocná) 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (SZ TČ (tm), V H 2 X N H 1) 
I. 0 
II. zábava, sex, vítězství, být svobodná/volná, štěstí, nálada, 

tajemství 
III. radost, děti život, kamarádi-ky, ticho, nejlepší žena, strach, 

sebevražda, vina, lidé, nemoc, nejlepší muž, vzdělání, rvačka, 
muži, změna, snění, ideální já, milenec, budoucnost, být první, 
láska, intimní styk, moje vlastní cena 

• Poměrně vysoké sebehodnocení, nicméně asociace I. řádu chybí. Značí 
neukotvenost, nejistotu. 

• Touha po sexu, zábavě, lásce,... je adekvátní jejímu věku, ale zároveň známky 
maladjustace v souvislosti se sebedestrukčními tendencemi (Sebevražda, 
Nemoc, Rvačka,...). 

ALKOHOL (Č SH TH, VH 4 X NH 4) 
I. hádka, dětství, hluk, ženy, nadřízený, trest 
II. práce, samota, minulost, útočit, smrt, klid, úzkost, nuda, závislost, 

abstinence, pracoviště 
III. otec, bolest, nejlepší žena, strach, lidé, nemoc, vzdělání, změna, domov, 

budoucnost, únava, zneužití 
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• Alkohol hodnocen klientkou nejnižšími možnými známkami. Uvědomuje si 
své onemocnění, ale pochybuji o momentální schopnosti abstinovat v důsledku 
sociální nejistoty do budoucna a hluboké psychopatologie (působí křehce). 

• Alkohol spjat s etiologií v dětství, s agresivitou (Utočit, Hádka,.. .), sníženou 
schopností přizpůsobit se autoritám (Nadřízený, Práce, Otec...), maladjustace 
(mj. Nuda, ...). 

• Důležitou roli v rozvoji závislosti sehrála klientčina v adolescenci 
diagnostikovaná paranoidní schizofrenie (Strach z Lidí, sluchové halucinace 
(slýchávala, jak jí Ženy v Práci pomlouvaly apod.) 

7. Závěr 
Maladjustovaná osobnost se schizoidními rysy osobnosti (dg. Paranoidní schizofrenie, 
schizoafektivní porucha, smíšený typ). Potenciálně ohrožená sebevraždou (v 
minulosti prý jeden pokus). Je si vědomá svého onemocnění, nicméně vnitřně není 
motivovaná k abstinenci. Celkově patrné známky derealizace. 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA XII. (49) 

1. Hierarchie barev 

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
o Z sz SM TZ c v sc S H TC TM T H F 

• Hraniční umístění Č upozorňuje na možnou depresivitu nebo maladjustaci. I 
dvě tmb v první šestici mohou ukazovat na sníženou forii. 

• Obě zelené jsou na předních pozicích, známka paranoidních tendencí. 

2. Frekvence barev 

0 
v z SZ SM TZ 

v 

C 
- v 

SC SH TC TM TH F 
13.% 13.2% 8.6% 5.2% 1.2% 20.1% 2.9% 0.6% 1.7% 4.5% 15% 10.4% 

• V protokolu je patrný veliký rozdíl mezi frekvencemi barev. Takové 
výkyvy mluví spíše pro histriónské rysy osobnosti. 

• Vysoký podíl C je známkou negativismu, agrese, deprese nebo 
maladjustace. 

• Vyšší podíl O a její přední umístění ukazuje na neurotické potíže. 
• Ž v takové míře a rovněž na 2. pozici může značit infantilní rysy osobnosti. 
• Klientka v malé míře užívá SČ, což svědčí buď o schizoidních rysech nebo 

o depresivitč (v jejím případě o depresivitě). 
• Vyšší zastoupení TH ukazuje na možnou depresivitu u této klientky 

(případně na schizoidní rysy osobnosti). 
• TMB = 51.2% Potvrzuje depresivitu. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 
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+ 17 

+ - 1 2 
- + 1 7 
- 2 

• Snížená emoční diferencovanost, možná v důsledku depresivity (nebo 
schizoidity osobnosti). 

• Málo - znaků, což je patický znak neschopnosti emočního prožitku v plné 
míře a zároveň mnoho + znaků ukazuje na emoční povrchnost, extraverzi, 
explozivitu a impulzivitu. 

4. Hierarchie podnětových slov 

3 . 
4 . 
5. 
6. otec, nejlepši žena, štěstí, změna, abstinence 
7. radost, děti 
8. ideální já 
9. moje vlastní cena, milenec, domov, klid, nejlepši muž 
10. vítězství, být svobodná/volná, vzdělání, intimní styk 
11. já, sex 
12. alkohol, ticho 
13 . 
14 . _ _ _ _ _ 
15. smrt 
16. ženy, láska, tajemství 
17. práce, samota 
18. nálada, matka, minulost, závislost 
19. život, sebevražda, dětství, snění 
20. budoucnost 
21. sny 
22. 
23. zábava, kamarádi-ky 
24. útočit, hádka, být první 
25 . 
26. lidé 
27. strach, bolest 
28 . 
29. rvačka, manžel, hluk, muži, pracoviště, nadřízený, únava, zneužití, trest, 
úzkost, vina, nemoc 
307 
31. 
32 . 
33. nuda 
34 . 
35. 
36. 
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• Hierarchie slov vykazuje známky maladjustace, logické nesrovnalosti a 
známky neuroticismu klientky: 
• Změna může v jejím případě značit neurotické rysy, impulzivitu i možné 

sebedestrukční tendence (viz příčka 19). Abstinence je ceněná velice 
vysoko, nicméně v protokolu jsem si všimla, že do místa pro VH nejprve 
vepsala 4 a pak ji změnila na 1 (takže výsledkem se S mezi VH 1 a NH 1, 
přičemž dle původního vpisu by to byla neshoda o tři pole! mezi VH 4 a 
NH 1, pravděpodobné přání „dobře" se prezentovat - snížená sebejistota). 

• Já spojeno se Sexem a ihned Alkohol - hovoří pro impulzivitu, 
hédonistické rysy osobnosti, případně nějakou formu sexuálních potíží. 

• Alkohol je umístěn poměrně vysoko, blízko k Abstinenci a v kombinaci 
s Tichem a hned v další pozici se Smrtí vidíme rozpor - značí maladjustaci. 

• Ad. 19: Život v kombinaci se Sebevraždou a Sněním - suicidální 
myšlenky, sebedestrukční tendence akcentovány. Později dodává, že 
„nikdy bych to neudělala svým blízkým, ale přemýšlela jsem o tom, jasně." 
Zároveň Dětství nevyznívá na této pozici pozitivně, nýbrž jako konfliktní 
období v životě klientky. 

• Ad. 24: Ambice prosazovat se, touha po dominanci. 
• Lidé, Strach, Bolest - ukazuje na konflikty v mezilidských vztazích, 

maladjustace, neurotické rysy osobnosti. 
• Ad. 29: Tato úroveň je plná slov vyjadřující negativní vztah k mužům ve 

spojitosti s agresivitou. Agrese spjatá s autoritou, vzdor. Problémová 
akceptace vnitřní ženy (viz rozpory v sexuální oblasti). 

• Ad. 33: Nudu klientka prožívá velice nelibě. Sama potvrzuje potřebu stále 
nových podnětů, touhu po změně. „Něčím" nudu vyplnit - známka 
maladjustace a impulzivity. 

• Problémové oblasti: Já , Změna, Nuda, Abstinence, Alkohol, 
Sebevražda, Dětství, Muži, Sex 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 31% Svědčí o emoční nediferencovanosti v důsledku pravděpodobné 
kombinace depresivity se schizoidními rysy osobnosti. 

• Významné nápadnosti neshod v záznamovém listu: Já , Ideální já , Být 
první, Moje vlastní cena (snížená sebejistota); Kamarádi-ky, Závislost, 
Abstinence, Alkohol (známky maladjustace), Nálada (depresivita) 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ ( Č S Z Ž, VH 4 X NH 1) 
I.. sex 
II alkohol, moje vlastní cena, matka, minulost, život, otec, smrt, nejlepší 

žena, nejlepší muž, sebevražda, abstinence, dětství, štěstí, změna!, 
milenec, domov, budoucnost, intimní styk 

III. radost, práce, samota, děti, útočit, zábava, bolest, úzkost, ticho, hádka, 
vítězství, strach, závislost, být svobodná/volná, vina, lidé,nemoc, 
vzdělání, rvačka, manžel, hluk, muži, nálada, snění, ideální já, 
pracoviště, sny, láska, nadřízený, únava, zneužití, tajemství, trest 
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• Zajímavé a neobvyklé je vědomé snižování vlastního sebehodnocení „známkou" 4, 
přičemž nevědomé hodnocení její osoby je na 1. Vědomé ztotožňování se s 
„černou ovcí", role oběti. (Podobnou nelogičnost bychom našly u hodnocení již 
zmiňované Abstinence, kdyby známku 4 včas neopravila na 1!) Usuzuji z toho na 
velikou nejistotu a neurotické rysy osobnosti. 

• Zvláštní spojení Já a Sex. Klientka sama se k sexu staví velice odmítavě, tudíž 
předpokládám určitý vnitřní konflikt, sklon k extrémům. Konfuse v identifikaci 
s ženskou rolí. 

• Velice blízko Já a Moje vlastní cena je Alkohol! 
• Celkově je řetězec asociací vnitřně narušený, je plný protipólných pojmů ihned 

v asociacích II. Řádu (Život Smrt, Otec Matka, Život Sebevražda, apod.). Usuzuji 
na maladjustaci, touhu po změnách, impulzivitu a sklon zažívat extrémy, 
neurotické rysy osobnosti. 

ALKOHOL (Č Ž SM, VH 4 X NH 1) 
I. 0 
II. radost, matka minulost, já, děti, život, smrt, sex, sebevražda, nejlepší 

muž, dětství, snění, milenec, domov, budoucnost, sny, moje vlastní 
cena 

• Hodnocení alkoholu vědomě a nevědomě je maximálně rozporné. Vnitřně 
klientka hodnotí alkohol naprosto pozitivně, vědomě (sebeprezentačně) 
nejhorší možnou známkou čtyřkou. Touhy po sebeprezentaci jsem si všimla 
již u opravování známky u Abstinence. Klientka š i je nejistá, usuzuji také na 
zvýšenou úzkost při rozhodování. 

• Asociace II. řádu obsahuje Matku. Matka závislá na alkoholu nebyla, ale její 
syn ano (bratr klientky, kterého ona nikdy nepoznala). 

• S Alkoholem spojená minulost, ale i budoucnost a sny. Rozpory Život x Smrt, 
v přeneseném slova smyslu: co zvítězí alkohol nebo abstinence? Alkohol je 
nebezpečně spjat s Já, Moje vlastní cena. 

• Rozpory svědčí opět o maladjustaci, o problémech s činěním rozhodnutí, o 
zvýšeně úzkostnosti (neurotické rysy). 

7. Závěr 
Protokol ukazuje na maladjustaci, extraverzi, emoční nediferencovanost (depresivitu), 
touhu po změnách, impulzivitu; celkově na neurotické rysy osobnosti klientky. Její 
impulzivita v kombinaci se zvýšenou úzkostnosti při rozhodování mohou komplikovat 
její setrvávání v abstinenci. 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA XIII. (47) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SM O TZ F SH SČ TM TC TH SZ ž C 

• Odpovídá normě; jen F může být signálem pro nezralou sociální percepci, O 
značí dobré využívání rozumových schopností. 

• Pokles SH a TH na vyšší pozice může ukazovat na zvýšenou unavitelnost 
klientky (prodělává momentálně chřipku). 

2. Frekvence barev 

SM 0 TZ F SH 
v 

SC TM 
v 

TC TH SZ 
v 
Z 

V 
C 

10.3% 6.9% 8.6% 3.5% 8% 2.3% 17.8% 5% 9.2% 10.3% 6.9% 7.5% 

• Vyšší frekvence SM i TM ukazují na dobrou korektivní složku racia nad 
emocemi. 

• Celkově rozložení odpovídá normě. 
• TMB = 46.5% Mírně snížené ladění, únava (v důsledku akutního 

onemocnění z nachlazení). 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 2 
+ - 18 

- + 2 2 
- 7 

• Nápadně málo + znaků je časté u depresí, klientka depresivně nepůsobí, 
nicméně je patrná její únava. 
Prevalence -+ znaků ukazuje na utlumenost, pasivitu, koncentrovanost na 
vlastní problémy. 
Usuzuji na introverzi, umírněnou emocionalitu a momentálně zvýšenou únavu 
v důsledku akutního onemocnění. 

139 



4. Hierarchie podnětových slov 

3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7. radost 
8 . 
9 . 
10 . 
11. zábava, moje vlastní cena 
12. ticho 
13. otec 
14. matka 
15. vzdělání, sny, život 
16. práce, bolest, vítězství, muži 
17. rvačka, snění, milenec, intimní styk, nuda 
18. samota, nejlepší muž, domov, budoucnost, únava 
19. hluk, štěstí, nadřízený, děti, klid, nejlepší žena, závislost, být svobodná/volná, 
vina, lidé 
20. minulost, sex, kaniarádi-ky, úzkost, ženy, láska, tajemství, trest 
21. nálada, nemoc 
22. já, abstinence, dětství, pracoviště 
23 . 
24. strach, manžel, změna, být první 
25 . 
26. ideální já 
27. hádka 
28 . 
29. útočit 
30. 
3L 
32. 
33. zneužití 
34. 
35. 
36. alkohol, snirt, sebevražda 

• Kumulace slov především ve středním pásmu hierarchie potvrzuje introverzi 
klientky a umírněnou emocionalitu. 

• Ad 12, 13, 22: potvrzuje klientkou uváděné harmonické Dětství; její motivaci 
k Abstinenci; veliký význam Práce pro klientku. 

• Ad 16: Práce je velice důležitá a momentálně spojená s Bolestí (je 
nezaměstnaná, usiluje o nalezení nové práce). 

• Známka maladjustace: Hluk x Klid, Nuda x Rvačka (nečinnost nebo nuda 
klientku znepokojuje; říká, že je činorodý člověk) 

• Ad 21: možný pokles nálady způsobený aktuálním onemocněním (chřipkou). 
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• Ad 26, 27, 29: přání se pohádat (s těmi, kdo ji neumožnili pracovat, jak sama 
klientka uvádí; silná frustrace z dlouhodobého shánění práce - v té době začal 
abúzus alkoholu!; potřeba bránit se). 

• Ad 36: náhled na alkoholovou závislost, motivace k abstinenci. 
• Problémové oblasti: Práce, Alkohol, Ideální já, Hádka, Útočit 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 35% Vzhledem k tomu, že klientka uváděla málo + znaků a mnoho 
ambivalentních +- a -+, je možné benevolentnější hodnocení, v tom případě 
shoda odpovídá normě. 

• Významné nápadnosti neshod či shod v záznamovém listu: Útočit, Rvačka 
(potřeba vyjádřit hněv směřovaný ke své neutěšené sociální situaci, cítí křivdu 
a nespravedlnost), Nuda (nesnáší nečinnost, je činorodá, aktivní); Změna 
(strach ze změny, ^detailnějších asociacích spjatá s Manželem, s rozvodem a 
Úzkostí); Domov, Zeny, Být první, Láska (všechna tato slova hodnotí 
nevědomě o 2 pole hůře než vědomě; potřeba pozitivní sebeprezentace; 
pravděpodobné skrývání konfliktů v rodinném prostředí) 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (SM SZ Ž, VH 2 X NH 2) 
I. abstinence, dětství, pracoviště 
II. práce, matka, otec, klid nejlepší žena, vítězství, ideální já, 

milenec, domov, nadřízený, intimní styk 
III. radost, děti, život, sex, kamarádi-ky, hádka, být 

svobodná/volná, lidé, štěstí, nálada, snění, láska, tajemství, 
trest, moje vlastní cena 

• Dobré sebehodnocení, spíše pozitivní sebepojetí, zdravé sebevědomí. 
• Klientka je motivovaná k Abstinenci; potvrzuje se opět pěkné dětství a vztah 

k rodičům; touha po Práci a její důležitost pro klientku; ambice, případná 
pohotovost k Hádkám až agresi. 

ALKOHOL (Č Č Č, VH 4 X NH 4) 
I. sebevražda, smrt 
II. zneužití 
III. útočit, hádka 

• Potvrzuje náhled na své onemocnění, Alkohol asociován se 
(sebe)destruktivními významy. 

7. Závěr 
Osobnost klientky je spíše introvertovaná (umírněné projevy emocionality, zároveň 
pohotovost k hádkám a agresivitě v důsledku přecitlivělosti na nespravedlnost; 
známky dlouhodobé frustrace, kterou si prošla při hledání práce a momentální únavy); 
se zdravým sebehodnocením, s náhledem na alkoholovou závislost. Klientka je 
motivovaná k abstinenci (nejen vědomě, nýbrž i vnitřně). 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA XIV. (33) 

l. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SM SZ z SC O TZ SH c TH TM TC F 

• Řazení barev spíše v normě, pozornost musíme věnovat Č, která je nápadně 
umístěná už na 8. pozici, nicméně v kombinaci s ostatními barvami řazení 
nesvědčí o depresivitě. 

• TZ i SZ do první šestice barev může značit zvýšenou vztahovačnost (ovšem při 
pohledu na frekvenci těchto barev, zjistíme, že tato domněnka není zcela 
oprávněná). 

• Umístění O svědčí o dobrém využívání intelektových schopností. 

2. Frekvence barev 

SM SZ 
v 

Z SC O TZ SH 
v 

c TH TM TC F 
13.2% 5.8% 9.2% 9.8% 10.9% 2.9% 2.3% 10.9% 6.3% 4% 9.8% 11.5% 

• Snížené užívání SH a TH značí dobrou energii klientky (neunaví se snadno 
atd.). 

• Poměrně vysoká frekvence užívání Č ukazuje na maladjustaci, vyšší 
frekvence O a F značí histriónský nebo infantilní akcent osobnosti. 

• Výkyvy ve frekvenci některých barev (subnorma u SZ, TZ, SH, TM) 
mohou ukazovat na histriónský akcent osobnosti klientky. 

• TMB =35.6 % Norma (klientka není depresivní). 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 20 
+-11 
-+ 11 
- 7 

• Tento typ rozložení ukazuje na pohotovost k afektivním výbuchům, 
impulzivitu, explozivitu klientky. Extraverze. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

3 . 
4. 
5. 
6. klid, láska 
7. intimní styk 
8. nálada, ideální já, matka, sex, kamarádi, nejlepší žena 
9. děti, štěstí, snění, sny 
10. domov, nejlepší muž, lidé 
11. budoucnost, pracoviště 
12. radost, vítězství, abstinence 
13. 
14. 
15. život, vzdělání, muži 
16. já, zábava, manžel, milenec 
17. změna, moje vlastní cena 
18. práce, být první 
19. únava, samota 
20. minulost 
21. alkohol 

~22. 

24. smrt, být svobodná/volná, sebevražda 
25 . 
26. nadřízený 
TI. ženy 

j & j i c m o c , dětství, zneužití 
j g^rvačka , útočit, otec, bolest, ticho, hádka, strach, nuda, závislost 
30-

J ? L j i z k o s t 1 t r e s t 

TLJiluk. tajemství, vina 
33 . __ 
34 . 

36. 

• Ad. 11,12, 18: Budoucnost - klientka mluví v interview o velikém strachu 
z budoucnosti, ale zároveň je zde patrná ctižádostivost, touha po úspěchu, 
veliké ambice. Také ambice pro Abstinenci. Usuzuji na možné 
sebepřeceňování, netrpělivost a impulzivitu. 

• Ad 16: Já - Zábava - Milenec, ... , značí maladjustaci, nerealistická 
očekávání od partnerství. 

• Ad 17. Klientka se připravuje na velkou změnu v jejím životě 
(osamostatnění od rodičů, viz interview) a pochybuje o své vlastní ceně. 

• Ad 20, 21: maladjustace. 
• Ad 24: Uvažuje klientka někdy o Sebevraždě? 

143 



• Ad 28: Klientka neuvádí, že by se v jejím dětství objektivně něco 
tragického dělo (Zneužití apod.), ale její subjektivní pocit ohledně Dětství 
je pocit zanedbávání, odcizení. 

• Ad 29: Neurotické a histriónské rysy osobnosti patrné ze spojení Otec -
Bolest - Útočit; maladjustace Ticho - Hádka, Nuda, Závislost. 

• Problémové oblasti: Otec (agrese), Muži (nerealistická očekávání od 
mužů, muže asociuje se Vzděláním - touha po prestiži a se Zábavou, 
Sexem, Změnou - což je velice častý ukazatel histriónských rysů 
osobnosti), Alkohol, Budoucnost, Já, Zábava, Nuda, Útočit, být 
svobodná/volná (ohrožená sebevražednými tendencemi?, impulsivním 
unikáním před životně náročnými situacemi) 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 57% Norma, emoční diferencovanost. 
• Významné nápadnosti neshod či shod v záznamovém listu: Minulost 

(maladjustace); Já (vědomá tendence snižovat své sebehodnocení); Otec 
(dále asociován s Útočit, Vina, Dětství, Tajemství, Trest - neurotické rysy 
osobnosti); Muži (viz výše); Tajemství (asociováno s Hádkou, Strachem, 
Závislostí a Trestem), Být svobodná/volná (touha uniknout, možné i 
suicidální myšlenky, silné sebedestrukční tendence, impulzivita); Dětství 
(pocity křivdy); Budoucnost, Pracoviště, Být první (momentální strach 
z budoucnosti, ale zároveň velké ambice a dobré schopnostní předpoklady, 
nemá přemrštěné požadavky sama na sebe potažmo své okolí?); Alkohol 
(sebedestrukční tendence) 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ ( C O Ž , V H 3 X N H 2) 
I. 0 
II. radost, matka, děti, vítězství, abstinence, snění, sny, alkohol 
III. práce, samota, minulost, zábava, smrt, sex, klid, kamarádi, 

úzkost, hádka, nejlepší žena, strach, nuda, závislost, být 
svobodná/volná, sebevražda, lidé, nej lepší muž, rvačka, 
dětství, nálada, ideální já, domov, budoucnost, pracoviště, 
láska, nadřízený, únava, zneužití, trest 

• Vědomé mírné snižování sebehodnocení. 
• Chybí asociace I. řádu: neukotvenost klientky v realitě (mnoho snů o ideálech) 
• Mnoho rozporuplných významů: sní o Vítězství, Abstinenci, ale také o 

Alkoholu (v detailnějších asociacích se Sněním vyplývá: sní o ideálech, o 
dosažení cílů, o spokojeném životě, který je ale neustále impulsivně 
nabouráván Alkoholem); sní o Budoucnosti (detailnější asociace ukazují 
Budoucnost spjatou opět s ideály, s rolí matky, ambicemi, Abstinencí, nicméně 
v pozadí i s Alkoholem) 

• Silný histriónský akcent osobnosti. 

A L K O H O L (Č Č O, VH 4 X NH 3) 

I- 0 

II. já, smrt, sebevražda 
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III. radost, matka, samota, minulost, děti, zábava, úzkost, hádka, vítězství, strach, 
nuda, závislost, abstinence, lidé, nejlepší muž, rvačka, dětství, nálada, snění, 
ideální já, domov, budoucnost, sny, nadřízený, únava, zneužití, trest 

• Nevědomé hodnocení o stupeň lepší než vědomé. 
• Alkohol je pro klientku jednoznačně sebedestrukční „nástroj" (klientka je 

schopná náhledu na svou impulzivitu a sebezničující tendence, nicméně si neví 
rady, jak je „zbrzdit". Nutná následná psychoterapie.). 

7. Závěr 
Maladjustovaná osobnost s akcentovanými histriónskými rysy; impulzivitou, 
explozivitou a s tím souvisejícími sebedestrukčními tendence, jež klientce brání mimo 
jiné i v dlouhodobém setrvání v abstinenci. 

ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA XV. (46) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
ž 0 s c s z SM TČ TZ TM F SH TH 

v 

c 

• Hierarchie svědčí o normě, nevykazuje přímo patologii. Ž, O SČ, TČ - jasné 
barvy v předních pozicích upozorňují na možnou převahu emotivity nad 
raciem. 

• Objevují se barvové Stereotypie (Č TH, F a TH SH F). Stereotypie nejčastěji 
ukazují na organicitu, ale také se objevují u simplexních a histriónských 
osobností. 

2. Frekvence barev 

v 

z O 
v 

SC SZ SM 
v 

TC TZ TM F SH TH 
v 

c 
5.2% 4.6% 7.5% 3.5% 4% 6.9% 6.3% 6.9% 12% 16% 15% 9.2% 

. Zvýšená frekvence F, SH, TH, Č. Zvýšená frekvence obou H naznačuje 
zvýšenou unavitelnost. J 

. TMB = 50%, podezření na snížené ladění, depresivita. Taktéž nízké 
frekvence Z, O, SC mohou svědčit o snížené forii. 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 14 
+ - 0 
-+ 9 
- 2 6 
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• Chybí vyšší zastoupení +- a -+ znaků. Klientka tak snadno rozlišuje, co miluje a co 
nenávidí, ale těžko už rozpoznává, co spíše ráda a co méně, tzn. má tendenci 
k černobílému vidění. 

• Rozložení s převahou - svědčí pro momentální nižší intenzitu afektivního náboje, tzn. 
depresivita. Celkově vyšší obapólnost + a - znaků hovoří pro vyšší emocionalitu se 
sporadickým selháváním její kontroly. „Černobílé" prožívání reality a histriónský 
akcent osobnosti. 

4. Hierarchie podnětových slov 

3. 
4. ~ 
5. 
6. ticho, abstinence, štěstí, budoucnost, tajemství 
7. 
8. 
9. život, snění, být první, láska 
10. vzdělání 
11. změna 
12. radost, děti klid, vítězství, ideální já 

J3 . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. moje vlastní cena 

_19. _ _ _ _ _ 
20. 
21. práce, sex, nejlepší žena, být svobodná/volná, lidé, nálada, nadřízený 
22 . _ _ _ 

j j T U 
25. zábava, milenec, ženy, pracoviště, sny, intimní styk 
26. domov 

j l jnuži, nejlepší muž _ _ _ _ 

29. 
jUKjitecJ)olest, kamarádi-ky, nemoc, rvačka, manžel, hluk, únava, trest 

3L ^ 
T^jnatka, samota, minulost, já, útočit, hádka 
33. smrt, úzkost, strach, nuda, závislost, sebevražda, vina, dětství, alkohol, 

zneužití 

35^____ 
36. 

• Široký rozsah prožívání, ale nerovnoměrné rozložení hierarchie slov. 
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• Kumulace podnětových slov na jednotlivých úrovních, především poslední 
pozice, což je charakteristické pro osoby s histriónským akcentem 
(explosivnost) a pro organicitu. 

• Problémové oblasti: Matka, Manžel, Otec (s Bolestí, svědčí o neurotických 
rysech a o maladjustaci), Kamarádi, Zneužití (v souvislosti s Dětstvím), Moje 
vlastní cena (silně narušeny pocit sebeceny v souvislosti s pocity Zneužití 
v dětství a v manželství, často „hrála" roli oběti) 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

• S = 50% 
• Index shody je na první pohled vysoký, což by v zásadě mohlo ukazovat na 

normální emoční diferencovanost, ovšem v případě této klientky musím 
přísněji přihlédnout k minimálnímu zastoupení ambivalentních hodnocení 
podnětových slov. Tudíž její shoda neodpovídá normě, svědčí o histriónském 
akcentu její osobnosti. 

• Významné nápadnosti shod či neshod v záznamovém listu: 
Nejlepší muž, Domov, Ženy, Pracoviště, Dětství 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (Č TH F, VH 3 X NH 4) 
• matka, samota, minulost, útočit, hádka 

II. alkohol, zneužití, trest, otec, smrt, bolest, kamarádi-ky, úzkost, strach, 
nuda, závislost, sebevražda, vina, nemoc, rvačka, dětství, manžel, hluk, únava 

III. zábava, nejlepší muž, muži, milenec, domov, sny, moje vlastní cena 

• Ad. I. Sama sebe ztotožňuje: s matkou (zvýšená agresivita vůči matce); se 
samotou, kterou velice bolestně prožívá; s minulostí, která souvisí se vztekem 
na matku. Depresivní ladění. Podezření na suicidální myšlenky (Já - Útočit). 

• Ad. II. Alkoholová závislost a mnoho negativních asociací i na této úrovni. 
Otec, Manžel, Kamarádi-ky ukazují na negativní bolestné hodnocení mužů. 

• Ad. III. Považuje muže za zábavu, sní o ideálu. 

• Vědomé i nevědomé velice nízké sebehodnocení - negativní sebeprožívání 
vlastní ceny (viz hierarchie slov, kde Moje vlastní cena stojí naprosto 
osamoceně, izolovaně a bez kontextu s realitou, ve které se cítí často bezcenně, 
což dokreslují její silné pocity méněcennosti v dětství a v manželství 
popisované v interview. Všechny tyto pocity zle u této klientky zastřešit 
pojmem Zneužití, jelikož se sama popisuje jako oběť.) 

• Narušené sebeprožívání sebedestruktivními myšlenkami, nápadné je Zneužití 
v kombinaci s Dětstvím, známky maladjustace. 
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MUŽI (SH F TM), VH 3 XNH 4) 
I. nejlepší muž 
II. otec, zábava, bolest, kamarádi-ky, nemoc, rvačka, intimní styk, manžel, 

hluk, milenec, domov, ženy, pracoviště, sny, únava, trest 
III. práce, matka, samota, minulost, já útočit, smrt, sex, úzkost, hádka, 

nejlepší žena, strach, nuda, závislost, být svobodná/volná, sebevražda 
vina, lidé dětství, nálada, nadřízený, alkohol, zneužití! 

• S Muži jsou spojovány vesměs negativní konotace. Cítí se jimi zneužitá? 
Celkově se objevuje hodně agrese a negativních asociací. Otec na stejné 
úrovni s Bolestí, což je typické pro neurotické rysy osobnosti. 

• Sní o ideálu muže? U histriónských žen se často objevují asociace Muži -
Zábava, Muži a Sny. 

ALKOHOL (Č TH SH, VH 4 NH 4 S) 

I. smrt, úzkost, strach, nuda, závislost, sebevražda, vina, dětství, zneužití! 
II. matka, samota, minulost, já, útočit, otec, bolest, kamarádi, hádka, 

nemoc, rvačka, manžel, hluk, únava, trest 
III. zábava, nejlepší muž, muži, milenec, domov, ženy, pracoviště, sny, 

intimní styk, moje vlastní cena 

• Alkohol hodnocen negativně, podobně jako hodnocení sebe sama, zatracování 
sebe sama, pocity Zneužití! 

• Zneužití: tendence cítit se jako oběť. 
• Trest: tendence cítit se jako oběť. 
• Matka: jak velkou roli hrál alkohol v odreagovávání agrese pociťované vůči 

matce, potažmo vůči sobě samé? 
• Alkohol - Sebevražda, Smrt: trpí klientka myšlenkami na sebevraždu? 

Sebedestrukční tendence. 

7. Závěr 

Klientka v testu vykazuje sníženou forii, histriónské rysy osobnosti, maladjustaci 
v souvislosti s alkoholem (sebedestrukce), konfliktní vztah s matkou (agrese), otcem 
(potažmo s muži, pocity zneužití), velice snížené sebehodnocení (pozice oběti), 
autoagresi (Já - Utočit, Hádka). Podezření na organicitu. 
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ROZBOR PROTOKOLU CAE 

KLIENTKA XVI. (39) 

1. Hierarchie barev 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SM TZ TC s z TM s c c Z 0 SH F TH 

• Obě zelené na předních pozicích značí paranoidní tendence. 
• Č na 7. pozici, poměrně vysoko ukazuje na depresivitu. Zároveň 3 tmb v první 

šestici barev potvrzují depresivitu. 

2. Frekvence barev 

SM TZ TC SZ TM 
- v SC v 

C 
v 
Z O SH F TH 

11.5% 5.2% 8% 8% 8% 8% 11% 6.9% 3.5% 0% 10.4% 13.2% 

• Zajímavé je, že klientka nepoužila ani jednou SH, ale TH ano. 
• Vyšší frekvence SM je v normě, ale vysoké frekvence Č, F, TH ukazují na 

maladjustaci a depresivitu. 
• TMB = 48% Depresivita 

3. Rozložení +, +-, -+, - znaků 

+ 12 
+-17 
-+ 8 
- 1 2 

• Poměrně rovnoměrné rozložení, emočně diferencovaná. 
• Převaha +- ukazuje na introvertovanost. 
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4. Hierarchie podnětových slov 

3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8. 
9. nejlepší muž 
10. zábava, klid, vítězství, únava 
11. dětství, štěstí, snění, sny, láska, otec, kamarádi-ky, ticho 
12. minulost 
13. radost, děti, být svobodná/volná 
14. milenec, být první 
15. matka, smrt, sebevražda, abstinence 
16. hluk, pracoviště 
17. nejlepší žena, ženy 
18. samota, sex, změna, ideální já 
19. vzdělání 

"20. útočit, lidé, trest 
21. strach, zneužití 
22. hádka, vina, alkohol 
23. tajemství 
24. práce 
25. ^ 
26. život, závislost, rvačka, manžel, moje vlastní cena 
27. nuda 
ÍHT^ 

J9TZZ 
jKhjiálada, domov, budoucnost, já, bolest, úzkost, nemoc 
31. muži 
jŽTnadřízený, intimní styk 

33. 

35 . 
36. 

• Poměrně rovnoměrné rozložení slov. 
• Nápadnosti upozorňující na problémové oblasti: ad. 9: Nejlepší muž, ukazuje 

na nevědomé ztotožňování se se vzorem otce. Otec byl alkoholik. V každém 
případě lze interpretovat jako maladjustaci, potažmo konfusi ženské role.; ad. 
11: Sní o Otci, Lásce, Tichu, dětství, potažmo po Domově atd., únik z reality, 
maladjustace; ad. 15: Matku nenáviděla. Znamená pro ni Abstinence Smrt 
nebo Sebevražda osvobození z alkoholismu? Blízko je Být svobodná/ 
volná!, značí únikové tendence. V každém případě je Sebevražda i Smrt příliš 
nápadně vysoko v hierarchii.; ad. 20: Útočit, Lidé, Trest apelují na agresivitu, 
kontliktnost v mezilidských vztazích.; ad. 22: Za Alkoholem se skrývají pocity 
Viny, konflikty, Tajemství.; ad. 26: Moje vlastní cena je velice nízko, málo 
sebeocenění, s Manželem souvisí nějaký druh násilí (její averze k sexu 
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s manželem + psychický teror z jeho strany) Život je Nuda? - maladjustace; 
ad. 30: Sama sebe ztotožňuje s bolestnou Budoucností, Nemocí,...Nálada 
depresivní, stesk po Domově; ad. 32: nejníže jsou hodnocená dominance ze 
strany Mužů a Intimní styk. Klientka dodává: „.. .sex byla vždycky jenom 
nepříjemná povinnost." Usuzovat mohu na nějakou formu sexuálních potíží či 
na problematické přijetí svého ženství. 

• V protokolu se objevuje veliké množství konfliktních oblastí klientčina života, 
poměrně bohatá patologie plynoucí z maladjustace. 

• Problémové oblasti: Matka, Práce, Útočit, Manžel (Muži, Intimní styk), 
Sex, Nálada, Budoucnost, Sebevražda, Domov (přiznává, že se j í po 
domově, Rusku, velice stýská, nemůže se tam vrátit, pocity vykořeněnosti jsou 
významné) 

5. Neshody vědomého s nevědomým hodnocením 

S = 38% 
• Relativně dobrá emoční diferencovanost 
• Sklon k depresivitě 
• Významné nápadnosti problémových oblastí v záznamovém listu: Sex, 

Sebevražda, Dětství, Hluk, Nálada, Změna, Domov, Budoucnost, Únava, 
Alkohol, Zneužití, Moje vlastní cena, Já. 

6. Asociace s vybranými slovy 

JÁ (Č F TH, VH 4 X NH 4) 
I. bolest!, úzkost, nemoc, nálada, domov, budoucnost! 
II. práce, život, hádka, strach, nuda, závislost, vina, rvačka, muži, 

nadřízený, intimní styk, alkohol!, zneužití, tajemství, trest, 
moje vlastní cena 

III. samota, útočit, sex, lidé, vzdělání, manžel, hluk, ženy 

• Na vědomé i nevědomé úrovni shoda v nejnižší míře sebehodnocení. 
• Hluboká deprese. Agrese a sebedestrukční tendence. Vysoká míra 

maladjustace. 

SEBEVRAŽDA (SM SČ Ž, VH 1 X NH 2) 
I. smrt, abstinence 
II. radost, minulost, děti, otec!, zábava, kamarádi-ky, ticho!, být 

svobodná/volná!, dětství, štěstí!, změna, snění!, ideální já!, milenec, 
sny!, láska! 

III. matka!, samota, život!, klid!, nuda, závislost!, nejlepší muž!, vzdělání, 
muži, ženy 

• Alarmující pozitivní hodnocení Sebevraždy na vědomé i nevědomé 
úrovni, zároveň použila veselé, „pozitivní" barvy k vyjádření podnětového 
slova. 

• Abstinence pro klientku představuje Smrt. Bojí se. Velice silné 
suicidální tendence spjaté s přáním vysvobození (Být svobodná/volná). 

• Utíká do Snění o Lásce, o Milenci (klientka říká, že nikdy neprožila 
naplněný vztah, velice dlouho se v minulosti trápila platonickou láskou). 
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• ,,.. .sebevraždu vnímám jako východisko", říká úlevně a pokračuje, „strašně 
totiž trpím depresemi, mám veliké somatické bolesti v hrudníku. Alkohol 
mi bolesti vždycky rozpouštěl." 

• Jakou roli tu hraje matka? „...ovlivnila mé sebepodceňování, pořád mně 
shazovala, nikdy nepochválila." 

A L K O H O L (Č TH TČ, VH 4 X NH 3) 
I. hádka, vina 
II. práce, samota, já, útočit, bolest, úzkost, strach, nuda, lidé, nemoc, rvačka, 

nálada, domov, budoucnost, zneužití 
III. minulost, život, zábava, sex, intimní styk, nejlepší žena, nejlepší muž, vítězství, 

závislost, vzdělání, manžel, hluk, muži, ženy, být první, nadřízený, únava, 
tajemství, trest, moje vlastní cena 

• Alkohol (nebezpečně) silně integrován do pojetí sebe sama, které je velice 
negativní (silné pocity méněcennosti). 

• Patrná agrese, pocity vzteku (Rvačka, Útočit, Lidé, ...), maladjustace (Nuda, 
Zábava, Vzdělání...), konfliktní vztahy (Muži, Ženy, Manžel, ...), 
sebedestrukce a deprese (Život, Vina, Samota, Úzkost, Nálada, . . . ) . 

7. Závěr 
Klientka vykazuje jasné známky maladjustace, neuroticismu a hluboké depresivity, 
akutní ohrožení sebevraždou, není absolutně připravená abstinovat. Klientka před 
třemi dny přišla z detoxifikačního oddělení, léčbu teprve začíná. 
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