
ABSTRAKT: 

Východiska: Období adolescence je charakteristické hledáním vlastní identity, jejíž součástí může 

být experimentování s návykovými látkami či může dojít ke vzniku jiným formám rizikového 

chování. Výskyt rizikového chování může být také ovlivněn stereotypním prostředním během 

pobytu v institucionální péči, kdy rovněž dochází k citovému strádání z důvodu nedostatku 

interakcí s primární pečující osobou a zároveň k nedostatku uspokojování citových potřeb jedince.   

Cíle: Cílem diplomové práce je popsat typy citové vazby a jednotlivé osobnostní rysy vykazující 

pozitivní vztah v souvislosti s rizikovým chováním a zároveň zmapovat souvislost mezi těmito 

dvěma jevy. Dále si práce klade za cíl zmapovat fenomén užívání tabáku a následně jej popsat 

v souvislosti s výskytem typů citové vazby.  

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 78 dívek umístěných ve výchovných ústavech 

v České republice ve věkovém rozmezí 13-18 let včetně.  

Metody: Data byla získána baterií dotazníků, kdy jej tvořily dotazníky: dotazník pro zjištění 

demografických údajů a pro zmapování užívání návykových látek mezi adolescenty (Meyers, K. 

& al., 1995), Dotazník struktury vztahů ECR-RS (Fraley & al., 2011) a dotazník SURPS týkající 

se osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (Dolejš, M., 

Miovský, M. & Řehan, V., 2012).  

Výsledky: Více než polovina dívek umístěných ve výchovných ústavech užívá tabák více než 

jednou denně. Užívání tabáku není spojeno s žádným konkrétním typem citové vazby.V horním 

pásmu představující vysoké riziko výskytu rizikového chování se nejvíce vyskytuje osobnostní 

rys negativní myšlení. Vyskytuje se u zapleteného, vyhýbavého a úzkostně vyhýbavého typu 

citové vazby. Nejčastěji se u dívek vyskytuje zapletený typ citové vazby v souvislosti s citovou 

vazbou s matkou, s kamarádem/kou a s partnerem a úzkostně vyhýbavý typ citové vazby rovněž 

v souvislosti s citovou vazbou s matkou a s otcem.    

Závěr: Na základě získaných výsledků lze potvrdit souvislosti mezi jednotlivými typy citové 

vazby s matkou, s otcem, s kamarádem/kou a s partnerem a osobnostními rysy vykazující 

pozitivní vztah v souvislosti s rizikovým chováním.  
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