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Výzkumná studie 
 

Reprezentace vztahové vazby u drogově závislých pacientů 

Kateřina Pečtová 

 

Souhrn 
Výzkumná studie se zaměřuje na souvislost mezi typem vztahové vazby (mírou úzkostnosti a vyhýbavosti ve 
vztahu) a závislostí na návykových látkách. Zkoumáme typ vztahové vazby u pacientů závislých na návyko-
vých látkách k matce a otci a porovnáváme s typem vztahové vazby ke stejným postavám u respondentů, kte-
ří nejsou závislí. Zkoumali jsme vzorek 103 závislých pacientů procházejících léčbu v terapeutické komunitě 
a 105 respondentů z porovnávací skupiny. Použili jsme nástroj ECR – RS, sebeposuzující Dotazník vztaho-
vých struktur. Předchozí studie potvrzují, že odlišnosti v typech vztahové vazby výrazně souvisí s rozdíly 
v efektivnosti emoční regulace. Většina závislých pacientů vykazuje symptomy týkající se obtíží, které plynou 
z narušené schopnosti ustavit a udržet emoční rovnováhu ve vztazích. V literatuře se hovoří o závislosti jako 
o neúspěšném pokusu o regulaci emocí a snahu o vyřešení deficitů v psychické struktuře. Tyto deficity omezu-
jí kapacitu závislých osob k tvorbě blízkých vztahů a vedou je k nahrazení mezilidských vztahů chemickými 
látkami. Výsledky naší studie naznačují souvislost mezi závislostí na návykových látkách a výrazně vyšší mí-
rou úzkostnosti a vyhýbavosti (nižší mírou jistoty) ve vztahu k matce a otci. 

Klíčová slova: vztahová vazba, závislost, emoční regulace. 

 

Úvod 
Ve výzkumné studii sledujeme vztahovou vazbu osob, 

které zneužívají návykové látky. Předpokládáme, že tito lidé 
disponují nejistou vztahovou vazbou. Východiska výzkum-
né studie jsou ukotvena v pojetí závislosti na návykových 
látkách jako důsledku nemožnosti běžného fungování 
v mezilidských vztazích. Patologické vztahové vzorce jsou 
pravděpodobně založeny již v dětství. Z původních studií 
o vztahové vazbě je známo, že pokud se nedaří vybudovat 
základní vztah mezi matkou a dítětem, stává se rizikovým 
faktorem pro další vývoj dítěte a také pro jeho budoucí vzta-
hy. Odlišnosti v typech vztahové vazby výrazně souvisí s roz-
díly v efektivnosti emoční regulace a individuální adaptace 
jedince. Různé typy vztahové vazby implikují různé typy 
emoční regulace. Z. Štefánková (2005) uvádí, že jistá citová 
vazba je spojována s efektivní emoční regulací a přiměřenou 
adaptací. Nejistá organizace citové vazby vede k dysregula-
ci a nejisté adaptaci jedince. Užívání návykových látek pak 
slouží jedinci k regulaci emoční nestability a úzkosti a k zvlá-
dnutí situací, v nichž selhává vlastní regulace emocí a chování. 

 

Teoretická východiska 
Teorii připoutání (Attachment theory) formuloval ang-

lický psycholog a psychiatr J. Bowlby (1907 – 1990).  
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V centru teorie stojí poznatek, že vztahová vazba neboli 
připoutání (attachment) je instinktivní reakce dítěte, jejímž 
cílem je navodit blízkost k matce. Důvodem je bezpečí, kte-
ré matka malému dítěti poskytuje. Připoutávající chování se 
u kojenců projevuje například jako pláč, úsměv nebo žvat-
lání, které zprostředkovávají přiblížení matky k dítěti. 
U starších dětí je to například vyhledávání matky nebo její 
následování, které naopak přivádějí dítě k matce. Připoutá-
vající chování se obecně aktivuje v situacích, kdy je dítě 
ohroženo nebo se necítí dobře. Když je hladové, unavené, 
cítí bolest nebo zimu. Aktivuje se také v případě, že matka 
odchází, případně jinými vlivy z prostředí (hluk). Například 
hladové dítě pláče a přivolá matku, která jej nakrmí. Připou-
távající chování zahrnuje celou řadu podobných interakcí 
mezi dítětem a matkou nebo stálou pečující osobou, které 
vedou k vytvoření vztahové vazby (attachment). Vedlejší 
vazebné postavy, jejichž počet je omezen vzhledem k ro-
dinnému prostředí, ve kterém dítě žije, vyhledává v případě, 
že má dobrou náladu a chce si hrát. Pokud je vztahová vaz-
ba dítěte k hlavní pečující osobě nejistá, bude dítě méně ak-
tivní při navazování vztahů s dalšími osobami. Matka slouží 
dítěti později jako „bezpečná základna“, od které může po-
dnikat první průzkumné cesty do svého okolí a zase se vra-
cet do jejího bezpečí. V. Břicháček (2008) popisuje, že po-
kud se základní vztah mezi matkou a dítětem nedaří vybu-
dovat, stává se tento stav rizikovým faktorem pro další vý-
voj dítěte a také pro jeho budoucí vztahy.  

J. Bowlby (2010) uvádí, že žádnou formu chování ne-
provází silnější pocity než vazebné chování. Hrozba ztráty 
vytváří úzkost a opravdová ztráta zármutek. Oba zážitky ta-
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ké pravděpodobně vyvolají hněv. Na základě sledování 
předpokládá, že podpora a emoční dostupnost primárních 
pečujících osob v dětství zásadně ovlivňuje vývoj emoční 
regulace a schopnost adaptace dítěte. Podle K.E. Grossman-
na a P. Zimmermanna (1997) je s rostoucím věkem emoční 
regulace čím dál tím víc řízená psychickými strukturami, 
které se utvořily na základě raných zkušeností dítěte 
s pečujícími osobami. Regulovat vnitřní napětí se dítě učí 
v interakcích s rodiči. Pokud je pečující rodič vnímavý, má 
sklon přizpůsobit svou emoční reakci tak, aby pomohla dítě-
ti regulovat jeho stav. Pokud jsou pečující osoby odmítající 
a nedostupné, zůstane dítě samo s pocity, které nedokáže 
samo zvládnout a prožívá vnitřní chaos a zoufalství. Pokud 
dítě zažívá takové situace opakovaně, může rozvíjet stavy 
tělesného neklidu, neschopnost se soustředit, tvořit obranné 
strategie a vytvářet si vnitřní představy o sobě a o druhých, 
které jsou obecně negativní. Zvnitřněním těchto zkušeností 
s primárními pečujícími osobami se tvoří individuální vzor-
ce emoční regulace. Procesy emoční regulace se postupně 
automatizují a vazebné chování se ve své původní podobě 
ztrácí. Interpsychická emoční regulace se mění na intrapsy-
chickou. Na významu získává organizace vztahové vazby 
na úrovni mentální reprezentace. Mentální reprezentace 
vztahové vazby jsou zvnitřněné představy a očekávání o so-
bě samém, o primárních pečujících osobách a jejich spoleh-
livosti a o významu emočních vazeb. Tyto reprezentace se 
utváří a mění s kognitivním vývojem. Například V. Vavrda 
(2005) uvádí, že jedinci, kteří vyrostli v nejistém připoutání 
k primárním osobám, mohou nabýt pocitu vztahové jistoty 
prožitím významného vztahu (milostného, přátelského, te-
rapeutického) až v dospívání či v dospělosti. Mentální re-
prezentace citové vazby nejsou jen pokračováním organiza-
ce citové vazby z dětství, ale obsahují též aktuální reprezen-
taci myšlenek, vzpomínek a citového prožívání vzhledem ke 
zkušenostem z interakcí s osobami, k nimž byla utvořena 
vztahová vazba v dětství. P. Fonagy (2002) definuje metali-
zaci (schopnost mentální reprezentace) jako schopnost re-
prezentovat interpersonální zkušenost, stejně jako prožitek 
sebe sama v termínech mentálních stavů. Obecně popisuje 
tuto schopnost V. Vavrda (2005) jako schopnost nakládat 
s vnitřními stavy na psychické úrovni. Umět je regulovat 
a formovat jejich hranice. J. Holmes (1996) popisuje, že 
malé dítě touží po kontaktu za každou cenu. Regulace emocí 
dítěte, citlivou a emočně dostupnou matkou je základním 
ukazatelem pro tvorbu jisté vztahové vazby. Nejisté typy 
vztahové vazby reprezentují kompromis, který dítě muselo 
udělat, aby našlo rovnováhu v emoční nepohodě, když peču-
jící osoba nereagovala přizpůsobením sebe na potřeby dítěte.  

P. J. Flores (2004) shrnuje, že závislost je neúspěšný po-
kus o regulaci emocí a snaha o vyřešení deficitů v psychické 
struktuře. Tyto deficity omezují kapacitu závislých osob 
k tvorbě blízkých vztahů a vedou je k nahrazení mezilidských 
vztahů chemickými látkami. Většina závislých pacientů vy-
kazuje symptomy týkající se obtíží, které plynou z narušené 
schopnosti ustavit a udržet emoční rovnováhu ve vztazích.  

 E. J. Khantzian (1982) popisuje teorii závislosti na ná-
vykových látkách jako způsob sebemedikace. Hlavním dů-
vodem užívání drog není podle jeho názoru touha po potě-
šení, ale snaha redukovat úzkost, depresi a jiné nepříjemné 
emoční stavy. Lidé zneužívající návykové látky se tak řídí 
snahou uniknout, ačkoliv jen chvilkově, od pocitů nenapl-

něnosti, samoty, studu a nedůvěry ve vlastní schopnosti, 
které v jejich životech převažují. V pozdějších výzkumech 
Khantzian objevil, že ačkoliv závislí lidé experimentují 
s různými drogami, mají predispozici k tomu, aby se stali 
závislými na jedné určité látce vzhledem k tomu, v jaké ob-
lasti je jejich vlastní regulace emocí nedostatečná.  

 

Cíl výzkumu a výzkumné hypotézy 
Hlavním cílem studie bylo ověřit míru úzkostnosti a mí-

ru vyhýbavosti u drogově závislých pacientů ve vztahu 
k matce a k otci a porovnat ji s mírou úzkostnosti a vyhýba-
vosti u respondentů z porovnávací skupiny, kteří nejsou zá-
vislí na návykových látkách. V rámci tohoto cíle jsme se 
zaměřili na testování dílčích hypotéz: 1. Drogově závislí 
pacienti prokazují vyšší míru úzkostnosti a vyhýbavosti ve 
vztahu k matce než respondenti z porovnávací skupiny, kte-
ří nejsou závislí na drogách. 2. Drogově závislí pacienti 
prokazují vyšší míru úzkostnosti a vyhýbavosti ve vztahu 
k otci než respondenti z porovnávací skupiny, kteří nejsou 
závislí na drogách. 

 

Výzkumný soubor a metoda 
Experimentální skupinu zastupují klienti procházející 

léčbou v terapeutické komunitě napříč všemi léčebnými fá-
zemi. Data byla sebrána v devíti komunitách v České repub-
lice. V experimentální skupině byli 62 muži (což představu-
je 60,2 % zkoumaného vzorku) a 41 žena (39,8 %). Věkový 
průměr respondentů je 31 let. Základní vzdělání uvedlo 36 
respondentů (35 %), středoškolské 65 (63,1 %) a vysoko-
školské 2 respondenti (1,9 %). V porovnávací skupině byl 
51 muž (48,6 %) a 54 ženy (51,4 %). Průměrný věk je 27 
let. Základní vzdělání uvádí 26 respondentů (24,8 %), stře-
doškolské 78 respondentů (74,3 %) a vysokoškolské 1 res-
pondent (1 %). V našem výzkumu nesledujeme proměnné 
typu pohlaví, věk nebo vzdělání. Zajímá nás pouze závislost 
nebo nezávislost na návykové látce a míra úzkostnosti a vy-
hýbavosti, potažmo typ reprezentace vztahové vazby k matce 
a k otci. 

Experimentální skupina - 103 klienti léčící se v terapeu-
tické komunitě. 

Porovnávací skupina - 105 osob z běžné populace vyrov-
naných z hlediska pohlaví a věku. 

K popsání vnitřních pracovních modelů u dospělých 
osob bylo vyvinuto M. Main a kol. „Adult Attachment In-
terview“ (AAI). Jeho podstata spočívá ve vyvolání vzpomí-
nek na vztahovou vazbu a možnost jejího současného hod-
nocení. Na základě položených otázek dochází k aktivaci 
vztahové vazby. Vztahová vazba v dospělosti se také popi-
suje jako stav mysli dospělého člověka ve vztahu k vazbě 
z dětství. Můžeme říci, že se jedná o reprezentaci vztahové 
vazby. Je definována čtyřmi kategoriemi, které odpovídají 
způsobu, jak se člověk cítí ve vztahu s druhými lidmi: jistá 
reprezentace vztahové vazby, zaujatá (úzkostná) reprezenta-
ce vztahové vazby, distancovaná vyhýbavá reprezentace 
vztahové vazby a bázlivě vyhýbavá reprezentace vztahové 
vazby. V našem výzkumu používáme sebeposuzující Do-
tazník vztahových struktur (ECR-RS). 
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Podle autorů K. A. Brennan, C. L. Clark a P. R. Shaver 
(1998) jsou vhodným nástrojem pro popis organizace citové 
vazby dvě škály ustavené již M. Ainsworth (1985). Jde 
o škálu vyjadřující míru úzkostnosti ve vztahu (attachment 
anxiety) a škálu vyjadřující míru vyhýbavosti ve vztahu (at-
tachment avoidance). Někteří lidé jsou ve vztazích úzkos-
tnější než ostatní. Mají tendenci trápit se tím, jestli je mají 
druzí doopravdy rádi a často se bojí odmítnutí. Méně úz-
kostní lidé se takovými otázkami příliš nezabývají. Druhý 
způsob je míra vyhýbavosti ve vztahu. Lidé, kteří jsou více 
vyhýbaví ve vztazích, se necítí příliš dobře, když se mají 
spoléhat na druhé, ocitnout se v závislosti na nich, anebo se 
jim otevřít v situaci emoční blízkosti. R. C Fraley a N. G. 
Walter (1998) doporučují pro zobrazení vztahové vazby 
dvoudimenzionální prostor definovaný dvěma osami. Mírou 
vztahové úzkosti (horizontální osa) a mírou vztahové vyhý-
bavost (vertikální osa). Přibližná pozice v tomto prostoru 
určuje reprezentaci vztahové vazby následovně: jistá repre-
zentace vztahové vazby je prostor spojený s nízkou mírou 
úzkosti a nízkou mírou vyhýbavosti, zaujatá (úzkostná) re-
prezentace vztahové vazby je prostor definovaný vysokou 
mírou úzkostnosti a nízkou mírou vyhýbavosti, distancova-
ná vyhýbavá reprezentace vztahové vazby je prostor defino-
vaný vysokou mírou vyhýbavosti a nízkou mírou úzkos-
tnosti a bázlivě vyhýbavá reprezentace vztahové vazby je 
prostor definovaný vysokou mírou úzkostnosti a vysokou 
mírou vyhýbavosti. Podle teorie vztahové vazby je v dos-
pělosti pro úspěšný vývoj potřebné najít ve vztazích kapaci-
tu jak pro důvěru a blízkost, tak pro nezávislost.  

 

Typologie vztahové vazby v dospělosti 
podle ECR - RS 

Jistá reprezentace vztahové vazby: cítí se dobře ve 
vztahové blízkosti a nezávislosti. Lidem jistě připoutaným 
nedělá problém spoléhat ve vztahu na druhé ani být tím, na 
které se druzí mohou spolehnout. Také se příliš nezabývají 
tím, jestli na nich ostatním příliš záleží, nebo ne. 

Zaujatá (úzkostná) reprezentace vztahové vazby: 
v mysli stále zaujatí nevyřešenými vztahovými záležitostmi. 
Stále se obávají, zda pro ně druzí lidé budou či nebudou do-
stupní, když je budou potřebovat. Rádi by se na druhé spolé-
hali a byli spolehlivými pro ně, ale cítí, že vztahy nejsou re-
ciproční.  

Distancovaná vyhýbavá reprezentace vztahové vaz-
by: opomíjí a neberou v úvahu možnost vztahové blízkosti. 
Brání se vztahové závislosti. Neradi se otevírají druhým li-
dem. Neradi se na druhé spoléhají a jsou neradi, když se 
druzí chtějí spoléhat na ně. Nezabývají se otázkou, jestli na 
nich ostatním lidem záleží.  

Bázlivá vyhýbavá reprezentace vztahové vazby: obá-
vají se vztahové blízkosti. Ve vztazích se chovají vyhýbavě. 
Neradi se spoléhají na druhé a neradi jsou jejich vztahovou 
osobou. Navíc se stále obávají, že pro ně druzí lidé nebudou 
emočně dostupní, když to budou potřebovat.  

 

 

 

Výzkumný nástroj 
Experiences in Close Relationships – Revised Ques-

tionnaire (ECR-RS). 

Fraley (2011) popisuje Dotazník vztahových struktur 
(ECR-RS) jako sebeposuzující nástroj, který vyhodnocuje 
vztahová schémata v blízkých vztazích. Devět stejných po-
ložek zjišťuje dva skóry, míru vyhýbavosti ve vztahu a míru 
úzkostnosti ve vztahu s ohledem na čtyři stanovené cíle 
(například ve vztahu k matce, otci, partnerovi/partnerce, ne-
jlepšímu kamarádovi/kamarádce). V našem výzkumu sledu-
jeme jen vztah k matce a otci. Položky jsou hodnoceny na 
sedmibodové stupnici Likertova typu (od 1 – rozhodně ne-
souhlasím, po 7 – rozhodně souhlasím). Jsou sestaveny tak, 
že mohou být použity ke sledování různých mezilidských 
vztahů v různých věkových skupinách. Devět zmiňovaných 
položek je také možné použít ke sledování jednoho vztahu, 
a proto může být tento nástroj použit také jako devítipolož-
ková verze revidovaného dotazníku zkušenosti v blízkých 
vztazích (ECR-R). Fraley (2000) popisuje tento nástroj také 
jako sebeposuzovací dotazník. Zaměřuje se na obecný pocit 
v blízkých vztazích (nikoliv na jeden určitý vztah) také 
s ohledem na míru úzkostnosti a vyhýbavosti. ECR – R má 
36 položek. Výzkumný nástroj ECR – RS se ukázal být spo-
lehlivý (Fraley, 2011). Byl prověřen test-retestovou reliabi-
litou (po třiceti dnech), která je u obou škál 0,65 pro part-
nerské vztahy a 0,80 pro vztahy s rodiči.  

 

Výsledky  
Rozdíl ve škálách vyhýbavosti a úzkostnosti byl testo-

vaný neparametrickýcm testem pro dva nezávislé výběry – 
Mann Whitney U – test. Test prokázal, že experimentální 
skupina má signifikantně vyšší průměrné skóry ve škálách 
vyhýbavosti a úzkostnosti v porovnání s porovnávací skupi-
nou ve vztahu k matce i k otci. Vyhýbavost ve vztahu k mat-
ce 0,004 a k otci 0,005. Úzkostnost k matce i k otci 0,000. 
Na základě těchto výsledků můžeme říci, že drogově závislí 
pacienti prokazují výrazně vyšší míru úzkostnosti a vyhý-
bavosti ve vztahu k matce a otci, než respondenti z poro-
vnávací skupiny, kteří nejsou závislí na drogách. Podle teo-
rie vztahové vazby to znamená, že drogově závislí pacienti 
jsou ve vztazích k matce a otci úzkostnější, než respondenti 
z porovnávací skupiny. Mají tendenci trápit se tím, jestli je 
mají rodiče doopravdy rádi a často se bojí jejich odmítnutí. 
Vyšší míry vyhýbavosti pak ukazují na to, že se závislí pa-
cienti necítí příliš dobře, když se mají na rodiče spolehnout, 
ocitnout se v závislosti na nich, anebo se jim otevřít v si-
tuaci emoční blízkosti.  

Pokud zobrazíme dosažené výsledky v dvojdimenzio-
nálním prostoru, získáme přehled o typologii vztahové vaz-
by (Fraley a Walter, 1998). Rozdělení odpovědí v jedno-
tlivých kvadrantech bylo testováno Pearsonovým chí – 
kvadrát testem s výsledkem 0,001 u matky a 0,000 u otce. 
Můžeme říci, že v každé oblasti vztahové vazby jsou rozdíly 
signifikantní. Přesto doporučujeme brát toto zobrazení pře-
devším jako ilustrativní doplnění informací o škálách úz-
kostnosti a vyhýbavosti, které jsou určující. Rozdělení od-
povědí do kvadrantů totiž nepočítá s přirozenými odchyl-
kami v odpovědích, což je v případě obou zníněných škál 
ošetřeno a tudíž jsou tyto výsledky spolehlivé. Podle „scat-
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ter dot“ grafu rozptylu respondentů a umístění jejich odpo-
vědí do kvadrantů je také vidět, že v prostoru okolo středu 
je relativně dost respondentů, kteří jsou striktně přiděleni do 
určitého kvadrantu.  

Z výsledků se ukázalo, že jistota vazby k matce je 
u obou skupin nejvyšším ze čtyř sledovaných skórů. Je zde 
však patrný velký rozdíl mezi experimentální skupinou 
49,5% a porovnávací skupinou 70,2%. Jistota vazby k otci 
je nejvyšším skórem u kontrolní skupiny 51,1%. U experi-
mentální skupiny skóruje nejvíce respondentů ve vztahu 
k otci u distancované vyhýbavé vazby. Jistá vazba je zde ve 
vztahu k otci až na třetím místě. Celkově mají závislí res-
pondenti výrazně nižší skóry v jistotě vazby k matce i k otci 
než respondenti z porovnávací skupiny. 

 

Reprezentace vztahové vazby k matce 

 Experimentální Kontrolní 

Jistá reprezentace 
vztahové vazby 
Nízká vyhýbavost/  
nízká úzkost 

49,5 % 70,2 % 

Zaujatá (úzkostná) repre-
zentace vztahové vazby 
Nízká vyhýbavost/ 
vysoká úzkost 

21,2 % 7,7 % 

Distancovaná vyhýbavá 
reprezentace vztahové 
vazby 
Vysoká vyhýbavost/ 
nízká úzkost 

17,2 % 19,2 % 

Bázlivě vyhýbavá repre-
zentace vztahové vazby 
Vysoká vyhýbavost/ 
vysoká úzkost 

12,1 % 2,9 % 

 

Reprezentace vztahové vazby k otci 

 Experimentální Kontrolní 

Jistá reprezentace  
vztahové vazby 
Nízká vyhýbavost/ 
nízká úzkost 

23,1 % 51,1 % 

Zaujatá (úzkostná) repre-
zentace vztahové vazby 
Nízká vyhýbavost/ 
vysoká úzkost 

12,1 % 6,4 % 

Distancovaná vyhýbavá re-
prezentace vztahové vazby 
Vysoká vyhýbavost/ 
nízká úzkost 

35,2 % 35,1 % 

Bázlivě vyhýbavá reprezen-
tace vztahové vazby 
Vysoká vyhýbavost/ 
vysoká úzkost 

29,7 % 7,4 % 

 

Diskuse 
Na základě testování vztahu k primárním osobám se 

ukázalo, že drogově závislí pacienti vykazují výrazně vyšší 
míru úzkostnosti a vyhýbavosti k matce a otci. Můžeme se 
domnívat, že se tito pacienti nemohu cítit milováni a přijí-
máni vlastními rodiči a nemohou se na ně spoléhat a otevřít 

se jim v takové míře, jako lidé, kteří návykové látky neuží-
vají. Tyto úvahy naznačují, že kapacita pro regulaci vlast-
ních emocí je u závislých pacientů omezena, jak uvádějí ta-
ké další autoři (Flores, 2004, Khantzian, 1982). Emoční vý-
voj je totiž především ovlivněn emoční dostupností rodičů, 
kteří ve vzájemných interakcích pomáhají dětem regulovat 
jejich emoční stav (Bowlby, 1979). Na základě těchto zku-
šeností s primárními osobami se tvoří vlastní psychické me-
chanismy pro regulaci emocí potažmo schopnost uspokojivě 
fungovat v mezilidských vztazích. Tyto vztahové vzorce 
jsou v čase relativně stabilní (Ainsworth, 1985), ačkoliv ni-
koli neměnné. Přesto se lze domnívat, že pokud nevznikla 
základní důvěra a pocit bezpečí ve vztahu k rodičům, ovliv-
ní tento fakt i další vztahy, které člověk naváže třeba až 
v dospívání a dospělosti.  

Neurobiologické teorie dokládají, že existují určité moz-
kové systémy, které spouštějí a také zastavují připoutávající 
chování. Experimenty byly zatím prováděny jen na makacích 
a kuřatech. Také další autoři uvádějí, že prožitky vztahové 
vazby vedou ke specifickým organizačním změnám v chová-
ní a fungování mozku (Main, 1995). Podle V. Vavrdy (2005) 
představují blízké vztahy prostředí, které je bezpodmínečnou 
podmínkou pro zdárný vývoj nervové soustavy.  

Naděje v léčbě vztahových poruch spočívá například 
v terapii, protože jak bylo výše zmíněno, vztahové vzorce 
nemusejí být neměnné a dle V. Vavrdy (2005) mohou i je-
dinci, kteří vyrostli v nejistém připoutání, nabýt pocitu 
vztahové jistoty prožitím jiného významného vztahu v dos-
pívání či v dospělosti.  

Pokud jde o zobrazení reprezentací vztahových vazeb, 
mohou být metodologickým problémem vysoké skóry jisto-
ty vazby k matce u obou skupin. Ty mohou být ovlivněny 
přirozenou potřebou chránit matku. Domníváme se, že vý-
sledné skóry ve vztahu k otci odpovídají realitě více, než vý-
sledné skóry u matky. Tyto závěry mohou být v budoucnu 
ověřeny kvalitativním zkoumáním za použití Adult Attach-
ment Interview (Hesse, 1999).  

Na určitou vztahovou zmatenost poukazuje také zkuše-
nost opakující se při sběru dat v terapeutických komunitách. 
Nejčastějším problémem pro respondenty bylo odlišit part-
nerský a kamarádský vztah. V původní verzi výzkumu totiž 
kromě vztahu k otci a matce byl též testován vztah k partne-
rovi/partnerce a nejlepšímu kamarádovi/kamarádce. Tyto 
dvě osoby nebyly zařazeny do výzkumu, protože počet od-
povědí nebyl dostatečný. Partnerské vztahy jsou v tera-
peutických komunitách v České republice zakázány (Kali-
na, 2008). K diskusi také zůstává spolehlivost v odpovědi 
na vzdělání závislých pacientů. Můžeme předpokládat, že 
ukončené středoškolské vzdělání nebude zastoupeno v ta-
kové míře, v jaké respondenti uvedli. 

 

Závěr  
Naše studie naznačila předpokládanou souvislost mezi 

významně vyšší mírou úzkostnosti a vyhýbavosti ve vztahu 
k matce a otci a závislosti na návykových látkách. Podle te-
orie vztahové vazby to znamená, že závislí pacienti proka-
zují nižší míru jistoty ve vztahu k primárním pečujícím oso-
bám, než respondenti z porovnávací skupiny, kteří nejsou 
závislí na návykových látkách. Zkoumali jsme vzorek 103 
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závislých pacientů a 105 respondentů z porovnávací skupi-
ny. Použili jsme nástroj ECR – RS, sebeposuzující Dotazník 
vztahových struktur.  

Zjištěné výsledky mohou přispět k úvahám o závislosti 
jako o nemožnosti fungování v mezilidských vztazích. Vý-
chodiska těchto úvah najdeme v teorii vztahové vazby, pod-
le které je jistota, tedy pocit bezpečí přijetí a důvěry v pri-
márních vztazích, základní podmínkou pro vytvoření zdra-
vých psychických struktur. Rané vztahy s rodiči ovlivňují 
mimo jiné schopnost regulovat vlastní emoce. Pokud je dítě 
ponecháno se svými prožitky samo, mohou vzniknout defi-
city v psychické struktuře, které se budou znovu projevovat 
i v dalších blízkých vztazích, které jedinec naváže. Užívání 
návykových látek je v našem kontextu chápáno jako pokus 
o regulaci nepříjemných nebo nerozpoznaných emocí. Zmí-
něné deficity je možné nově zpracovat v jiném významném 
vztahu (milostném, terapeutickém aj.).  

Je zřejmé, že výsledky naší studie jsou jen prvním dolo-
ženým závěrem ve výše naznačených úvahách. K potvrzení 
těchto úvah bude potřeba kvalitativních a longitudinálních 
studií sledujících vztahovou vazbu a závislost komplexně. 
Významné jsou také neurobiologické experimenty, které 
mohou objasnit a potvrdit změny ve fungování mozku 
v souvislosti se závislostí a vztahovým prožíváním*. 

_______________  

*Příspěvek byl vytvořen za podpory projektu OP VK s ná-
zvem Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně 
znevýhodněných a jiných skupin populace, reg. c. CZ.1.07/ 
2.3.00/20.0063 
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