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Súhrn 
Teória vzťahovej väzby má svoje korene v pozorovaní správania. Ďalší vývoj teórie sa rozdelil do dvoch roz-
dielnych tradícií – tradícia sebaposudzovacích metodík a tradícia rozhovorových metód. V súčasnosti sa ná-
zory na vzťah medzi týmito dvomi prístupmi rôznia, avšak tieto prístupy nie sú vzájomne zameniteľné. Cie-
ľom štúdie bolo poskytnúť prehľad súčasného stavu poznatkov, nájsť základné charakteristiky rozhovoro-
vých metód a preskúmať teoretické pozadie týchto charakteristík. Výsledkom zistení je, že existujú rôzne as-
pekty analýzy rozprávania – analógia medzi rečovým prejavom a správaním, rečový prejav ako vyjadrenie 
nevedomia, rečový prejav ako zrkadlo spracovania skúseností.  

Kľúčové slová: metódy diagnostiky vzťahovej väzby, koherencia, Adult Attachment Interview, sebaposudzo-
vacie metódy, naratívne metódy. 

 

Summary 
The Attachment theory has roots in observation of behavior. The next development of the theory was conduc-
ted in two distinct traditions – the tradition of self-report measures and the tradition of interview methods. 
There are many different views about the relation between two approaches, however these methods are not 
interchangeble. The aim of the study was to provide a review of current state of art, to found some core cha-
racteristics of interview methods and to explore the theoretical background of these characteristics. The re-
sults of this review are: there are different aspects of analysis narratives – analogy between speech and beha-
vior, speech as expression of unconsciousness, speech as mirror of processing experiences. 

Key words: attachment measures, coherence, Adult Attachment Interview, Self-reported measures, narrati-
ves.  

 

Úvod 
Medzi základné východiská teórie vzťahovej väzby 

možno považovať pozorovanie správania v období raného 
detstva (Bowlby, 2010). Na základe pozorovania správania 
boli vytvorené ďalšie konštrukty súvisiace so vzťahovou 
väzbou – napr. typológia väzbového správania podľa Ain-
sworthovej. Ďalší vývin teórie vzťahovej väzby možno cha-
rakterizovať z hľadiska dvoch tradícií. V rámci prvej tradí-
cie bol výskum orientovaný na zachytenie vnútorných pra-
covných modelov prostredníctvom rozhovorových metód 
(George, Kaplan, Main), v druhej tradícii bolo základným 
východiskom skúmanie správania na základe sebaposudzo-
vacích metód (Shaver, Hazan).  
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Vzťah medzi oboma tradíciami je problematický, pretože 
výsledky rozhovorových a sebavýpoveďových metód spolu 
nie vždy korešpondujú, o čom svedčí niekoľko metaanaly-
tických štúdií (napr. Roisman a kol., 2007, Mikulincer 
a Shaver, 2007). Názory na podoby vzťahu medzi týmito 
dvoma prístupmi sa tiež líšia - podľa De Haas a kol. (1995) 
nie sú tieto prístupy kompatibilné, no rozhovorové metódy 
prinášajú dôveryhodnejšie informácie. Bartholomew a Sha-
ver (1998) usudzujú, že je potrebný nadradený zastrešujúci 
systém, ktorý umožní prepojiť rôzne aspekty oboch prístu-
pov, Roisman a kol. (2007) uvádzajú, že je dôležité zistiť, 
aké sú vzťahy medzi výsledkami metód oboch prístupov.  

Výsledky rozhovorových a sebavýpoveďových metód 
majú odlišný charakter z viacerých dôvodov. Rozhovorové 
metódy sú zamerané na kvalitatívnu analýzu výpovede a ich 
výsledky majú prevažne kategoriálny charakter (Crowell 
a Owens, 1998). Výsledky sebavýpoveďových metód majú 
podobu klastrov alebo kontinua (Baldwin a kol., 1996). Prí-
stup rozhovorových metód sa zameriava na diskriminačnú 
validitu nástroja, aby výsledky nemohli byť ovplyvnené 
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inými faktormi - napr. inteligenciou, osobnostnými charak-
teristikami, sociálnym statusom (Crowell a kol., 1996). Vy-
užitie sebavýpoveďových metód umožňuje zistiť vzájomné 
vzťahy s výsledkami z iných osobnostných metodík napr. 
dotazníkov Big Five (Roisman a kol., 2007). Prostredníc-
tvom rozhovorových metód majú byť zistené nevedomé 
vnútorné pracovné modely vytvorené z raných skúseností, 
sebavýpoveďové metódy umožňujú zhodnotiť vedomé men-
tálne reprezentácie aktuálnych (napr. partnerských) vzťahov 
(ibid.).  

 

Základné východiská rozhovorových metód 
Tradícia rozhovorových metód nadväzuje na Ainswor-

thovej Test neznámej situácie - Strange Situation Test. Na 
rozdiel od Ainsworthovej však dôraz nie je kladený len na 
prejavy správania, ale aj na rečový prejav (Main, 1996). Au-
torky rozhovorových metód (George et al., 1996, cit. podľa 
Steel a Steel, 2008) vychádzajú z hypotézy, že typy pripúta-
nia sa budú prejavovať nielen v správaní, ale aj v rečovom 
prejave a v štruktúrach mysle a tak posúvajú dôraz od pria-
meho pozorovania správania k pozorovaniu reprezentácií 
správania (Waters a kol., 1998).  

Evidenciu  možných rozdielov v rečovom prejave, súvi-
siacich s typológiou vzťahovej väzby, poskytujú viaceré 
štúdie, nielen v rámci tejto tradície (Bretherton et al., 1990, 
Waters a kol., 1998). Tieto štúdie zväčša analyzujú rečový 
prejav prostredníctvom semiprojektívnych metód (napr. do-
končovanie príbehov).  

V súčasnosti existujú rôzne modifikácie rozhovorových 
metód, napr. zisťujúce vzťahovú väzbu v detstve (Child At-
tachment interview, CAI), v partnerskom vzťahu (Current 
Relationship Interview, CRI), no prvou a najčastejšie vyu-
žívanou metódou, z ktorej sa postupne vyvinuli ďalšie ná-
stroje, bolo Adult Attachment Interview (AAI). Spoločným 
znakom týchto metód je, že vždy ide o priame spytovanie sa 
na situácie, ktoré vyvolávajú väzbové správanie – na rozdiel 
od iných naratívnych metód zameraných na zisťovanie 
vzťahovej väzby (napr. metóda dokončovania príbehov, 
Waters a kol., 1998), ktoré na aktiváciu väzbového správa-
nia využívajú iný projektívny materiál, ako sú vlastné spo-
mienky účastníka. Ďalšími podstatnými charakteristikami je 
zameranie na tzv. „koherenciu“ rečového prejavu (coheren-
ce) a analýza súčasného stavu mysle (current state of mind).  

 

Koherencia rečového prejavu 
Základným východiskom analýzy diskurzu v rozhovo-

rových metódach je teória koherentného a kolaboratívneho 
diskurzu P. Grica (1989). P. Grice analyzuje pragmatické 
aspekty komunikácie - podľa jeho teórie je každá efektívna 
komunikácia riadená princípom kooperácie medzi účast-
níkmi. Tento princíp možno vyjadriť prostredníctvom šty-
roch maxím:  
Maxima kvality – to, čo účastník rozhovoru hovorí, musí 
byť pravdivé, mal by to doložiť primeraným množstvom 
dôkazov.  
Maxima kvantity – účastník rozhovoru by mal poskytnúť 
adekvátne množstvo informácií, nie neprimerane veľa, ani 
málo.  

Maxima vzťahu – vyjadrenia by mali byť relevantné k téme 
diskurzu. 
Maxima spôsobu – účastník by mal používať štýl prejavu 
adekvátny k danej situácii, zrozumiteľný pre komunikačné-
ho partnera.  

Podľa P. Grica tieto maximá nie sú rigidné pravidlá, 
účastníci sa nimi implicitne riadia preto, aby mohli komuni-
kovať efektívne. Môžu byť porušené z rozličných dôvodov, 
aby konverzácia dosiahla iný účel, ako je kooperatívny 
a kolaboratívny diskurz. Podľa niektorých štúdií (Eskritt  
a kol., 2008) existujú náznaky implicitného vedomia Grice-
ových maxím už u detí predškolského veku. 

V rozhovorových metódach (Main, 1996) je považovaná 
koherencia prejavu (t.j. dodržiavanie maxím kolaboratívne-
ho a koherentného diskurzu) za najdôležitejší znak bezpeč-
nej vzťahovej väzby a naopak na základe charakteristických 
znakov inkoherentného diskurzu sa usudzuje na typ neistej 
vzťahovej väzby. S týmto predpokladom korešpondujú aj 
rôzne empirické zistenia (Waters a kol., 2001).  

George et al. (George et al., 1996, cit. podľa Steel a Ste-
el, 2008) rozlišujú medzi celkovou koherenciou transkriptu 
a čiastkovou koherenciou (nelogické zdôvodňovanie, čiast-
kové narušenie diskurzu), ktorá sa vyskytuje len v niekto-
rých častiach rozhovoru (napr. pri rozhovore o traumatickej 
skúsenosti). Zatiaľ čo celková koherencia predikuje typ 
vzťahovej väzby, narušenie čiastkovej koherencie poukazu-
je na špecifický charakter skúsenosti.  

 

Diskurz ako analógia správania 
Kolaboratívny a koheretný diskurz je analógiou väzbo-

vého správania pozorovaného v Teste neznámej situácie – 
SST (Main, 1996). Hoci pri rozhovorových metódach sú za-
znamenávané aj prejavy správania, dominantnú rolu zohrá-
va verbálny prejav. Rozhovor predstavuje interakciu, ktorá 
môže nadobúdať podobné charakteristiky ako väzbové 
správanie – napr. výpoveď človeka s dištancovanou vzťa-
hovou väzbou je obsahovo chudobná, absentujú v nej pod-
statné informácie, v prehovore nie je aktívny (narušenie 
maximy kvantity), zatiaľ čo výpoveď človeka so zapletenou 
vzťahovou väzbou obsahuje neprimerane veľa irelevant-
ných informácií, rečový prejav je neadekvátny situácii (na-
rušenie maximy vzťahu a spôsobu). Dezorganizovaná vzťa-
hová väzba sa vo verbálnom správaní môže prejavovať ten-
denciami zamieňať komunikačné role (narušenie maximy 
spôsobu) (Hesse a Main, 2000).  

 

Diskurz a nevedomie 
Prvotná metodika AAI bola podľa autoriek Georg et al., 

(1996, cit. podľa Steel a Steel, 2008) koncipovaná ako „pre-
kvapenie pre nevedomie“. Cieľom tohto prístupu je odhaliť 
rôzne obranné mechanizmy zamerané na ochranu pred vply-
vom traumatických skúseností, ktoré sa prejavujú v narušení 
koherencie diskurzu. Do tejto kategórie patria špecifické typy 
inkoherencie súvisiace so spracúvaním emócií (napr. rozhne-
vaný rečový prejav), ale aj nelogické zdôvodňovanie (vyslo-
vovanie tvrdení, ktoré sa navzájom vylučujú, nekorešpondujú 
so zvyčajným chápaním priestoru, času a kauzality) (Hesse 
a Main, 2000). Na rozdiel od iných typov inkoherencií sa ten-
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to typ prejavuje zvyčajne v rozhovore o vzťahových témach 
a traumatických skúsenostiach. 

 Čiastočne nevedomý charakter má aj konštrukt vnútor-
ných pracovných modelov. Vnútorné pracovné modely sú 
zovšeobecnenými reprezentáciami skúseností so vzťahový-
mi figúrami. Mainová (cit. podľa Pietromonaco a Barrett, 
2000) definuje vnútorné pracovné modely ako súbor sčasti 
vedomých a sčasti nevedomých pravidiel organizácie in-
formácií, ktoré sú relevantné pre vývin vzťahovej väzby. 
Vnútorné pracovné modely majú charakter skriptov – jed-
noduchých schém, ktoré slúžia ako filtre pre vnímanie mi-
nulých skúseností (Treboux a kol., 2004). Na základe pre-
važujúcich skriptov v opisoch vzťahových epizód pri dia-
gnostike prostredníctvom rozhovorových metód možno 
usudzovať na charakteristiky vnútorných pracovných mode-
lov. Podľa Treboux a kol. (2004) miera koherencie vo ver-
bálnom vyjadrení reprezentácií vzťahových figúr ovplyvňu-
je efektivitu ich vplyvu na prežívanie vzťahov.  

 

Diskurz ako odzrkadlenie spracovania 
minulých zážitkov 

Podľa Bowlbyho (cit. podľa Tagini, 2008) sú minulé zá-
žitky spracúvané prostredníctvom dvoch typov pamäti – 
epizodická pamäť uchováva autobiografické informácie za-
ložené na osobných skúsenostiach, sémantická pamäť ucho-
váva osobné poznatky a vedomosti. Vďaka týmto diferen-
ciám sa môžu vedľa seba vyskytovať protichodné obrazy 
väzbových figúr.  

Podľa Main a Goldwyn (cit. podľa Tagini, 2008) je výz-
namným kritériom neistej klasifikácie diskrepancia medzi 
sémantickou a epizodickou pamäťou. Preto rozhovorové me-
tódy pozostávajú z otázok, ktoré evokujú spomienky oboch 
typov. Diskrepancia medzi oboma typmi pamäti môže mať 
charakter tzv. idealizácie (normalizácie), no v niektorých prí-
padoch sa môžu vyskytnúť aj mikrodisociatívne stavy.  

Podľa Treboux a kol. (2004) môže byť koherencia pre-
javu chápaná ako spôsob akým participant prezentuje minu-
lé zážitky a aký význam im prikladá v prítomnosti. Preto nie 
je dôležité, čo participant zažil, ale ako o tom hovorí. Podľa 
Liottiho (2004) sa autonómna klasifikácia vyznačuje slo-
bodným myslením a nedefenzívnym prístupom k spomien-
kam. Odmietavá klasifikácia je charakterizovaná diskrepan-
ciou medzi globálnymi (sémantická pamäť) a špecifickými 
opismi (epizodická pamäť) skúseností s väzbovými figúrami.  

 

Záver 
Podľa Liottiho (2004) je koherencia diskurzu výsledkom 

metakognitívneho monitorovania – schopnosti zhodnotiť 
zrozumiteľnosť svojich vyjadrení pre partnera diskusie. Me-
takognitívne monitorovanie súvisí s pojmom mentalizácie 
(Hašto, 2005) – teda schopnosti „čítať v mysli druhých“ 
(Fonagy a Target, 1997). Rozhovorové metódy umožňujúce 
zisťovať schopnosť mentalizácie, môžu byť dobrým nástro-
jom pre vytvorenie terapeutických postupov, zhodnotenie 
ďalšej prognózy či efektu terapie. A aj keď nie vždy je možné 
využívať tieto diagnostické nástroje, ich teoretické východi-
ská môžu slúžiť ako významný zdroj inšpirácie.  
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