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Straty a nálezy v terapii závislých vzťahov 
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Benefits and disadvantages of therapy for dependent relationships 

 

Súhrn 
Ponúkame pohľady rôznych autorov na vznik závislých rysov osobnosti, vyberáme charakteristiky závislého 
vzťahu a terapeutickú prácu dokresľujeme kazuistikou klientky, ktorá stratou závislého vzťahu nachádza 
emancipovanejší spôsob vzťahovania. 
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Summary 
We offer the opinions of different authors regarding the genesis of the dependent personality. We describe the 
characteristics of the dependent relationship and we propose a therapeutic method for the client that would 
replace her dependent relationship with an autonomous one. 
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Vzťahy človeka v dospelosti sú v značnej miere podmie-
nené vzťahmi v ranom detstve. Anna Freudová mieni, že as-
pekty vzťahu dieťaťa k matke možno opísať ako líniu, ktorá 
vedie od závislosti cez emočnú sebestačnosť až po dospelé 
objektové vzťahy (Fonagy a Target, 2005). Závislosť je vo 
vývoji človeka v určitom jeho stupni prirodzená a fyziologic-
ká. Pri narušených vzťahoch v detstve môže dospelý človek 
vytvárať patologické závislé vzťahy. 

Eric Erikson (Hašto, 2005) zdôrazňuje sociálny aspekt 
vzťahu dieťaťa a matky. Pokiaľ je matka nespoľahlivá, neistá, 
chladná a nedostupná – dieťa získa postoj nedôvery v osobu, 
na ktorej je závislé a túto nedôveru rozšíri aj na seba, ostáva 
nedôverčivé k sebe, k svojmu telu. Dôsledkom môže byť po-
cit bezmocnosti, závislosti, nespokojnosti, prehnaná túžba po 
podnetoch či rezignácia až beznádej. 

Aj keď Bowlby (Hašto, 2005) nechce v súvislosti s odká-
zanosťou dieťaťa na vzťahovej osobe používať termín „závis-
losť“ a používa termín „úzkostná/neistá vzťahová väzba“, 
čo podľa neho vyjadruje prianie osoby mať úzky vzťah 
s osobou, na ktorú má vzťahovú väzbu a tiež vyjadruje strach 
z ukončenia takéhoto vzťahu, predsa sa venuje pojmu „nad-
mernej závislosti“ a sumarizuje hypotézy vedúce k závislosti 
(pozri Bowlby in Hašto, 2005).  

Rozborom týchto hypotéz Bowlby konštatuje, že úzkostná 
väzba u dieťaťa je dôsledkom odlúčení a ekvivalentných skú-
seností(hádky rodičov, ponižovanie) a že sa teda dá chápať  
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ako rezultát  problémov v dostupnosti a disponovaní vzťaho-
vou osobou. Pojmy „nadmernej závislosti“ a „rozmaznáva-
nia“ pokladá v tejto súvislosti za zavádzajúce. 

Okrem Freuda existujú aj iní autori, ktorí sa na problema-
tiku vývoja závislej osobnosti dívajú podobne ako on. W. 
Brad Johnson a Kelly Murray majú za to, že za závislými čr-
tami osobnosti človeka je výchova v prostredí s výraznou ro-
dičovskou kontrolou, nadmernou hyperprotektivitou a exce-
sívnou rodičovskou starostlivosťou.  

Robinson (2002) akceptuje obe krajnosti vo výchove - za-
nedbávanie i rozmaznávanie - ako podmieňujúce patologic-
kú závislosť. Záveruje, že na vývoj závislej poruchy osob-
nosti existujú štúdie zdôrazňujúce zážitky veľmi veľkej - aj 
veľmi malej zhovievavosti vo výchove závislých pacientov. 
Otázkou ostáva, či takéto prejavy rodičovského správania ne-
súvisia s hyperkompenzáciou hostility zo strany rodiča alebo 
parentifikácie dieťaťa (obrátenia rolí rodič – dieťa) či intru-
zívnym správaním sa matky (vnucujúcim sa do blízkosti 
a kontaktu), čo provokovalo tendenciu dieťaťa odvrátiť sa od 
nej. Tak o tom premýšľal Bowlby (Hašto, 2005c).  

Hoci sa s tendenciou hľadania špecifického typu poru-
chy (vzťahu či vývoja) rezultujúcej do špecifických prejavov 
(príznakov či charakteristík osobnosti) stretávame v takmer kaž-
dej psychoterapeutickej teórii, je práve tato podmienenosť jed-
nou z najzraniteľnejších stĺpov tej ktorej terapeutickej teórie.  

Tendenciu k závislosti a symbiotickému primknutiu vo vzťa-
hoch opisuje Bräutigam (1972) pri depresívnej neurotickej 
štruktúre. Predpokladá rozmaznávajúce a nadmerne chrániace 
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postoje rodičov a ich bránenie osamostatňovacím tendenciám 
v detstve takto štruktúrovaných osobností. 

Hoffmann (Schlegel, 2004) na jednej strane ponúka pod-
mienenosť určitej poruchy u dieťaťa konkrétnym správaním 
sa matky – napr. úzkostné reakcie a paniky v reakcii na osa-
mostatňovanie dieťaťa dáva do súvisu s jeho borderline pato-
lógiou. Zároveň však upozorňuje, že neexistuje žiaden jedno-
duchý (jedna ku jednej) vzťah medzi výchovným štýlom 
a špecifickou poruchou, ale že existuje vzájomná interakcia 
medzi určitou matkou a určitým dieťaťom. A že tak, ako 
matka ovplyvňuje dieťa, aj dieťa ovplyvňuje matku – viac či 
menej cielene, v závislosti od svojej povahy rôznym spôso-
bom. 

Podľa Kohuta sa u osobnosti s oslabeným self vytvára zá-
vislosť ľahko, pretože závislosť prináša elimináciu zážitku 
slabosti self (Fonagy a Target, 2005). 

Vzťahová patológia, ktorú by sme tu chceli spomenúť, sa 
týka závislých vzťahov. Podľa teórie objektových vzťahov sa 
rané vzorce objektových vzťahov opakujú a v istom zmysle 
fixujú. V situácii, keď dôležité vzťahové osoby nesplnili svo-
ju funkciu vo vývoji osobnosti dieťaťa, môže potom dieťa už 
ako dospelý človek trpieť hlbokými pocitmi zníženej hodnoty 
a vzťahy, ktoré vytvára budú patologické. 

Vzťah, ktorý označujeme ako závislý (Röhr, 2011), vyka-
zuje nasledujúce znaky: 

1. Prehnaná obetavosť je spojená s nedostatočnou schop-
nosťou uspokojovať vlastné potreby. 

2. Neschopnosť vymedzovať sa a primerane prejavovať 
zlostné pocity. 

3. Uhýbanie od konfliktov, ktoré vedie k nevýhodám 
a sebaponižovaniu. 

4. Neschopnosť ukončovať škodlivé vzťahy. Prítomnosť 
hnevu z ponižovania, pohŕdania. 

5. Pocity menejcennosti a úzkosti. 

6. Sebanenávisť, hnev, nespokojnosť, strata zmyslu. 

Klasická Cloningerova (1988) klasifikácia zaraďuje jed-
notlivé poruchy osobnosti podľa zhodnotenia pozitívnych či 
negatívnych tendencii v troch dimenziách. Závislá porucha 
osobnosti vykazuje negatívnu tendenciu pre chtivosť nového, 
pozitívnu pre vyhýbanie sa škode a závislosť od odmeny. 
Klasifikačné systémy ICD-10 i DSM-IV pokladajú zhodne za 
najvýraznejší rys závislej osobnosti – nadmernú a pretr-
vávajúcu potrebu starostlivosti, ktorá vedie ku oddanému 
a neodbytnému podriadenému chovaniu, k obave z odlúčenia 
a interpersonálnej závislosti.  

W. Brad Johnson a Kelly Murray (2009) dokresľujú obraz 
závislej osobnosti jej krajnou prispôsobivosťou, pasívnym 
odovzdávaním sa až poníženým správaním.  

 

Práca so závislými vzťahmi 
Vzťah k terapeutovi je ohniskom pri psychoterapii pa-

cienta. Aby pacient pochopil svoje vzťahové vzorce, terape-
ut sa stáva novým objektom, ktorého zapojenie umožňuje 

upustiť od minulých očakávaní spojených s druhými ľuďmi - 
tvrdia Fonagy a Target (Fonagy a Target, 2005). Závislá 
osobnosť je často lepšie motivovaná ku zmene ako iné typy 
porúch osobnosti, prognóza rastu v terapii je pomerne dobrá - 
mienia W. Brad Johnson a Kelly Murray (2009). Je predpo-
klad vytvorenia terapeutického spojenectva a úlohou terapeu-
ta potom je stanoviť pevné hranice a podporovať postupné 
zvyšovanie nezávislosti.  

Do psychoterapie sa pacienti žijúci v závislých vzťahoch 
dostávajú buď v súvislosti s nespokojnosťou a problémami vo 
vzťahoch alebo v dôsledku utrpenia plynúceho zo symptómov. 
Sú to úzkosti, fóbie, depresie, panické ataky, ktoré sú často 
sprievodným javom závislých vzťahov, respektíve ich straty. 

 

Kazuistika 
Predstavujeme kazuistiku mladej ženy. Pochádza z dys-

funkčnej rodiny alkoholikov. Pacientka hneď ako dosiahne 
dospelosť, odchádza z domu, žije búrlivým životom, v ktorom 
strieda partnerov a príležitostne strieda rôzne drogy. Z tejto 
cesty sa dostáva vďaka partnerskému vzťahu so starším mu-
žom, pre ňu od začiatku nepríťažlivým, ktorý jej však ponúka 
domov a bezpečie. 8-ročný vzťah tejto mladej atraktívnej ženy 
so starnúcim nepríťažlivým mužom bol udržiavaný aj kon-
štrukciou vzťahu „chorej“ – pacientka mala diagnostikovanú 
bipolárnu afektívnu poruchu - a „opatrovateľa“. Miera zá-
vislosti bola zosilnená aj prístupom partnera, ktorý jej dával 
drogy (zatajenie tohto faktu lekárom mohlo viesť aj k mylnej 
diagnóze bipolárnej poruchy) a v nej mohlo udržiavať pred-
stavu, že skutočne trpí závažnou psychickou poruchou. Pa-
cientka prichádza do terapie s pocitmi absolútnej vyčerpa-
nosti. Hoci si dôsledne uchránila finančnú nezávislosť, o to 
väčšia bola jej emocionálna závislosť. Po dvoch mesiacoch 
psychoterapie pacientka z vlastnej vôle partnerský vzťah 
ukončuje a vzápätí vstupuje do nového vzťahu. Nový vzťah 
bol nápomocný pri ukončení prvého. Pacientka zanecháva 
užívanie drog a netrpí žiadnymi príznakmi - v minulosti dia-
gnostikovanej - bipolárnej poruchy. 

Pacientka nachádza oporu v terapeutickom vzťahu, ktorá 
jej umožňuje vzdať sa závislosti na staršom partnerovi. Tera-
peut tu funguje ako zastupujúci/náhradný objekt, všemožne 
tiež podporuje osamostatňovanie pacientky. Zmenou svojho 
vzťahovania k okoliu pacientka stráca aj niektoré v minulosti 
pre ňu dôležité „priateľské“ vzťahy a darí sa jej nadväzovať 
zdravšie vzťahy. 

Zhrnutím tohto prípadu môžeme vidieť, že strata závislé-
ho vzťahu (v našom prípade pri 2-ročnom psychoterapeutic-
kom vedení) môže viesť k zrelšiemu vzťahovaniu a nájdeniu 
funkčného partnerstva, ktoré nie je založené na patologickej 
forme vzťahu. 
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