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Súhrn 

Výskumný zámer predloženej práce bol zameraný na rozloženie vzťahovej väzby 
u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Výskumný súbor bol tvorený 76 pa
cientmi v strednodobej liečbe a 28 pacientmi v ambulantnej liečbe. Vo výskume sme 
administrovali nasledovné metodiky - Dotazník škály vzťahov, Dotazník vzťahov, 
Dotazník zapamätaného rodičovského správania EMBU. Najviac zastúpenou ka
tegóriou vzťahovej väzby u pacientov v ústavnej liečbe bola kategória odmietavej 
vzťahovej väzby, u ambulantných pacientov kategória bojazlivej vzťahovej väzby. 

K ľ ú č o v é s lov á: vzťahová väzba - závislosť od psychoaktívnych látok 
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R. Wolt, P. Halama: ATľACHMENT STYLES 
OF THE ADDICTS 

Summary 

The submitted research is concerning with the attachment style of the addicted 
patients. The research sample consists of 76 patients in residential addiction tre at
ment and of 28 patients in outpatient addiction treatment. In the research the follo
wing methods were administrated - Relationship Scale questionnaire, Relationship 
questionnaire, Shortened inventory for memories of parental rearing behaviours 
EMBU. The most frequent category of the attachment style was the category of dis
missive attachment style among the patients in residential addiction treatment and 
the category of fearful attachment style among the patients in outpatient addiction 
treatment. 

Key w o r ds: attachment - addiction 

Úvod 

Jednou z najzákladnejších ľudských potrieb a motívov je potreba vzťaho
vať sa, patriť niekam, byť naviazaný (Naništová, 2001). Teória vzťahovej 
väzby bola formulovaná v úzkom prepojení na psychoanalýzu, avšak čias
točne aj v opozícii k niektorým jej princípom. Jej autor John Bowlby chcel 
verifikovať psychoanalytické premisy experimentálnym spôsobom. Freudov 
model psychickej energie z inštinktov nahradil modelom regulovaných sys
témov správania. Okrem klasickej psychoanalýzy bola jeho zdrojom inšpi
rácie tiež etológia a to najmä biologická podmienenosť niektorých typov 
správania (Cassidy, 2008). Bowlby (podľa Rholes a Simpson, 2004, s. 3) defi
nuje vzťahovú väzbu ako " ... biosociálny, celoživotný opis toho, ako sú blízke 
vzťahy utvárané, udržiavané, ukončované a ako vplývajú na ľudí, ktorí sú 
v týchto vzťahoch zaangažovaní ... ". Mikulincer aShaver (2007a, s. 116) de
finujú teóriu vzťahovej väzby ako " ... multidimenzionálnu teóriu štruktúry 
osobnosti, jej fungovania a vývinu a tiež aj ako teóriu interpersonálneho 
správania, emocionálnych väzieb a blízkych vzťahov ... ". 

Systém vzťahovej väzby sa podľa Mikulincera aShavera (2007a) preja
vuje pri regulácii negatívnych emócií. V dospelosti môžu ľudia vyhľadávať 
blízkosť a podporu vzťahovej osoby a to požiadaním o pomoc od reálnej oso
by alebo prostredníctvom mentálnych obrazov, spomienok, ktoré sa viažu 
k vzťahovej osobe. Ľudia s bezpečnou vzťahovou väzbou sa naučili, že vy-
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hľadávanie blízkosti je efektívnym spôsobom emocionálnej regulácie a túto 
stratégiu uplatňujú v čase núdze. U ľudí s neistou vzťahovou väzbou došlo, 
na základe skúseností s nedostupnosťou alebo odmietavosťou vzťahovej 
figúry, k vytvoreniu alternatívnych sekundárnych stratégií, ktoré prispie
vajú k psychologickým a sociálnym problémom (Mikulincer aShaver, 2008). 
Ako poznamenáva Spoonerová (1999), bezpečná vzťahová väzba a kvalitné 
rodinné vzťahy sú dôležitými faktormi pri vývoji sociálnych zručností v ado
lescencii, ktoré sú kľúčovými pri odolnosti voči rozvoju psychopatológie. 

Model vzťahovej väzby u dospelých (obr. 1), ktorý priniesla Kim Bartho
lomewová (Bartholomew a Horowitz, 1991; Fonagy, 1998; Griffin a Bartho
lomew, 1994), vychádza z pôvodného Bowlbyho konceptu seba a iných. Štyri 
prototypové vzťahové prvky sú definované prekrížením dvoch dimenzií - po
zitivitou modelu seba a pozitivitou modelu druhých. Pozitivita modelu seba 
indikuje mieru, do akej majú jednotlivci internalizovaný pocit vlastnej hod
noty a na základe toho očakávajú pozitívne reagovanie druhých voči nim. 
Pozitivita modelu druhých indikuje mieru, do akej je očakávaná dostupnosť 
a podpora druhých. Každý zo vzťahových vzorcov je charakterizovaný od
lišnými prvkami emočnej regulácie a interpersonálneho správania. Dichoto
mizáciou predstavy seba a predstavy iných získame štyri dimenzie a každá 
z nich predstavuje teoretický ideál alebo prototyp, ku ktorému sa ľudia 
rôzne približujú. 

Obrázok 1. Model vzťahovej väzby 
(podľa Bartholomew a Horowitz, 1991) 

Model seba (závislosť) 

pozitívny negatívny 

Q) 
·S Bezpečný typ Zaoberajúci sa typ 
cd 

~ pozitívny cíti sa vo vzťahoch pohodlne príliš sa zaoberá vzťahmi 

~ a autonómne a inými ľuďmi 
..Q 

<:,) 

'i>. Odmietajúci typ Bojazlivý typ ~ . .., - negatívny snaží sa držať si pocit strach z intimity a anticipácia Q) 

"c 
o nezávislosti a ne zraniteľnosti odmietnutia inými :;g 
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Prvá dimenzia je obsiahnutá pozitívnou sebahodnotou a pozitívnym hod
notením druhých ako akceptujúcich a reagujúcich a zodpovedá typu vzťaho
vej väzby, ktorá je označená ako bezpečná. Jednotlivci s bezpečnou vzťaho
vou väzbou si cenia svoje vzťahy, hodnotia ich ako formatívne a sú schopní 
integrovať spomienky na zážitky spolu s hodnotením významu týchto zážit
kov. 

Druhá dimenzia je charakterizovaná nízkou sebahodnotou a pozitívnym 
hodnotením druhých, čo vedie ľudí k dosahovaniu sebaakceptácie získa
vaním akceptácie dôležitými osobami. Tento spôsob najviac zodpovedá tzv. 
zaoberajúcemu sa vzťahovému štýlu. Takíto jednotlivci sa zdajú byť zmä
tenými alebo pohltenými ako minulými tak aj súčasnými vzťahovými väzba
mi a sú buď príliš pasívni alebo neprimerane agresívni pri vyjasňovaní si 
svojich vzťahových väzieb. Menej často sa u nich objavuje úzkostné zaobera
nie sa vzťahovými traumatickými udalosťami. 

Tretia dimenzia je charakterizovaná nízkou sebahodnotou a negatívnym 
obrazom o druhých ako nedôveryhodných a odmietajúcich. Vyhýbaním sa 
blízkym kontaktom s ľuďmi sa daný človek chráni pred anticipovaným od
mietnutím inými. Tento štýl je označený ako tzv. bojazlivý štýl vzťahovej 
väzby. 

Štvrtá dimenzia je kombináciou pozitívnej sebahodnoty a negatívneho 
vnímania iných ľudí. Ide o tzv. odmietavý štýl vzťahovej väzby, ktorý dané
ho človeka chráni pred sklamaním vyhýbaním sa blízkym vzťahom a udr
žiavaním si pocitu vlastnej nezávislosti a nezraniteľnosti. Takíto jednotlivci 
sa snažia popierať, zavrhovať, znehodnocovať alebo idealizovať svoje minulé 
a súčasné vzťahové väzby a zdá sa, že nie sú schopní podporiť existujúce 
vzťahové väzby špecifickými spomienkami. 

Primárnou funkciou vzťahovej väzby je interpersonálna regulácia emo
cionálnych zážitkov. Ľudia s bezpečnou vzťahovou väzbou vyhľadávajú so
ciálnu oporu pri zvládaní stresu, zatiaľ čo ľudia s neistou vzťahovou väzbou 
majú tendenciu vyhľadávať iné zdroje ako napríklad alkohol alebo drogy 
ako zvládacie mechanizmy. Flores (2004) popisuje samotnú závislosť ako 
formu citovej väzby. Závislí tak v dôsledku neistej vzťahovej väzby nie sú 
schopní nadviazať a vytvárať zdravé vzorce vzťahovej skúsenosti a tak ob
jekt závislosti slúži ako základný objekt citovej väzby, ktorého funkcia je 
predovšetkým v kompenzácii nedostatkov a nepríjemných pocitov z neistých 
vzťahova dodávanie ilúzie základného bezpečia. V súlade s Floresom uva
žuje Wedekind s kolegami (2013), ktorí vychádzajú z toho, že neistá vzťa
hová väzba súvisí s vysokou mierou kognitívneho vyhýbania sa stresujúcim 
a úzkosť vyvolávajúcim myšlienkam. To môže byť jedným z ďalších dôkazov 
pre konceptualizovanie alkoholovej závislosti ako poruchy vzťahovej väzby. 
Uvádzajú vysokú prevalenciu neistej vzťahovej väzby u závislých od alkoho
lu v porovnaní s bežnou populáciou. Výskumy zaoberajúce sa životnou his-
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tóriou závislých vyzdvihujú depriváciu vývinových potrieb, traumu, popiera
nie, odmietanie, nedostatok fyzickej a emočnej blízkosti a problémy v rodin
nom systéme (DeRick a Vanheule, 2007; Firestone, 1993). 

Čo sa týka frekvencie výskytu jednotlivých štýlov vzťahovej väzby u ľudí 
závislých od psychoaktívnych látok, výsledky výskumu kolektívu Doumas, 
Blasey a Mitchell (2006) preukázali, že u alkoholovo a drogovo závislých 
ľudí sa najčastejšie vyskytuje bojazlivý a zaoberajúci sa štýl vzťahovej väz
by. V ich výskume skupina ľudí s bojazlivým a zaoberajúcim sa štýlom vzťa
hovej väzby uvádzala vyššiu mieru interpersonálnych problémov, úzkosti 
a depresie v porovnaní so skupinou ľudí s bezpečnou a vyhýbavou vzťaho
vou väzbou. McNally s kolegami (2003) uvádza podobné zistenie, ľudia zá
vislí od psychoaktívnych látok s negatívnym vnímaním seba mali oveľa 
väčšie ťažkosti s reguláciou svojich emócií vo vzťahoch a mali tendenciu 
užívať psycho aktívne látky ako copingový štýl. Mikulincer aShaver (2007b) 
uvádzajú, že ľudia s vyhýbavou vzťahovou väzbou, ktorí sa snažia uniknúť 
pred ich vlastnou psychickou nepohodou, môžu zneužívať alkohol a drogy 
ako prostriedok vyhnúť sa nepríjemným pocitom. Ľudia s úzkostnou vzťaho
vou väzbou, ktorí majú problémy s emocionálnou kontrolou, môžu zneužívať 
alkohol a drogy na zľahčenie prežívanej nepohody a blokovanie nekontrolo
vateľného toku nepríjemných myšlienok a pocitov. 

Ciel 

Práca má za cieľ bližšie sa zamerať na analýzu vzťahovej väzby u ľudí 
závislých od psychoaktívnych látok a nájsť odpoveď na výskumnú otázku: 
Aké je rozloženie vzťahovej väzby u pacientov závislých od psychoaktívnych 
látok? 

Metodika 

Výskumný súbor tvorili pacienti v strednodobej liečbe a v ambulantnej 
liečbe v Centre pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici. Do vý
skumného súboru bolo zaradených 76 pacientov, ktorí absolvovali špeciali
zovanú ústavnú odvykaciu liečbu, pričom z celkového počtu 76 pacientov bo
lo 60 mužova 16 žien. Priemerný vek bol 35,03 (± 11,58) roka. Ďalej boli do 
výskumného súboru zaradených aj 28 pacientov v ambulantnej liečbe s de
klarovanou abstinenciou od psychoaktívnych látok, z toho 18 mužova 10 
žien, priemerný vek bol 32,71 (± 8,11) roka. 

Údaje pre zodpovedanie výskumnej otázky sme získavali prostredníc
tvom kvantitatívnych ukazovateľov využitím dotazníkových metód na zisťo
vanie vzťahovej väzby. 
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Dotazník škály vzťahov (Relationship Scale Questionnaire (RSQ) - Grif
fin a Bartholomew, 1994), bol použitý na meranie vzťahovej väzby. Pozo
stáva z 30 položiek, kde na 5-bodovej škále sa má opytovaný vyjadriť 
vakom rozsahu ho jednotlivé vyjadrenia najviac charakterizujú. Dotazník 
podáva informáciu o skóre v štyroch štýloch vzťahového správania - bez
pečný, bojazlivý, odmietavý a zaoberajúci sa. Ľudia s bezpečným štýlom 
vzťahovej väzby sa cítia isto, pohodlne a autonómne vo vzťahoch. Bojazlivý 
štýl vzťahovej väzby charakterizuje strach z intimity, anticipácia odmietnu
tia inými. Odmietavý štýl je charakteristický potrebou a snahou držať si od
stup vo vzťahoch s cieľom zachovať svoju nezávislosť a nezranitelnosť. Za
oberajúci sa štýl vzťahovej väzby sa vyznačuje prílišným zaoberaním sa 
vzťahmi a inými ľuďmi (Bartholomew a Horowitz, 1991). Okrem týchto vy
menovaných štýlov vzťahovej väzby sme vypočítali súhrnnú premennú pre 
všetky štýly neistej väzby (bojazlivý, odmietavý a zaoberajúci sa) a nazvali 
sme ju neistá vzťahová väzba. Uvádzaná miera vnútornej konzistencie 
(Cronbachovo alfa) pre bezpečný štýl vzťahovej väzby je 0,50, pre bojazlivý 
a odmietavý štýl 0,73 a zaoberajúci sa štýl 0,61. 

Dotazník vzťahov (Relationship Questionnaire (RQ) - Bartholomew 
a Horowitz, 1991) pozostáva zo štyroch krátkych odstavcov, ktoré popisujú 
jednotlivé typy vzťahovej väzby tak, ako ich autori definujú vo svojom mo
deli vzťahovej väzby: bezpečný, bojazlivý, zaoberajúci sa a odmietavý. Úlo
hou je najprv označiť jeden zo štyroch štýlov vzťahového správania, ktoré 
respondent vníma u seba ako naj charakteristickej ší. Následne na 7-bodovej 
škále je úlohou ohodnotiť jednotlivé typy vzťahovej väzby tak ako sa preja
vujú vo vzťahoch. Model seba a druhých je možné derivovať nasledovným 
spôsobom: model seba = (bezpečný typ + odmietavý typ) - (bojazlivý typ + 
zaoberajúci sa), model druhých = (bezpečný typ + zaoberajúci sa typ) - (bo
jazlivý typ + odmietavý typ). 

Dotazník zapamätaného rodičovského správania EMBU (Poliaková 
a kol., 2007), ktorý slúži na retrospektívne hodnotenie rodičovského štýlu 
výchovy, má 23 položiek zoskupených do troch subškál- odmietanie (tresta
nie, zahanbovanie, uprednostňovanie súrodencov pred probandom, kritizo
vanie), emočná vrelosť (láskyplnosť, chválenie, podnecovanie), hyperprotek
tivita (obavy a úzkosť o bezpečnosť probanda, intruzívnosť, nadmerná anga
žovanosť). Uvádzaná miera vnútornej konzistencie (Cronbachovo alfa) vo 
všetkých škálach je 0,72. 

Odpoveď na výskumnú otázku sme hľadali prostredníctvom diferen
ciačného výskumného plánu (podľa Ferjenčík, 2000). Vychádzali sme z úda
jov získaných administráciou nasledovných metód - Relationship Scale 
Questionnaire, Relationship Questionnaire, Dotazník zapamätaného rodi
čovského správania. Pre spracovanie údajov sme využili najmä deskriptívnu 
štatistiku. 
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Výsledky 

Naša výskumná otázka vychádzala z výskumných zistení, podľa ktorých 
je prediktorom užívania návykových látok strach z opustenia (Kassel a kol., 
2007). Ten je charakteristický pre bojazlivý-odmietavý štýl vzťahovej väzby, 
ktorý je determinovaný nízkou sebahodnotou a negatívnym sebaobrazom 
(Bartholomew a Horowitz, 1991). 

Tabuľka 1. Rozloženie vzťahovej väzby v dotazníku RQ 

Štýl vzťahovej pacienti v ústavnej liečbe pacienti v ambulantnej liečbe 
väzby 

% % n n 

bezpečná 6 7,9 O 0,0 

bojazlivá 15 19,7 14 50,0 

zaoberajúca 15 19,7 4 14,3 

odmietavá 40 52,6 10 35,7 

Na zistenie toho aké je rozloženie vzťahovej väzby u pacientov v ústavnej 
liečbe, sme využili údaje z dotazníka RQ, kde sa mali respondenti zaradiť do 
jednej zo 4 kategórií vzťahovej väzby. Deskriptívna štatistika preukázala, že 
najviac respondentov sa zaradilo do kategórie odmietavej vzťahovej väzby 
a najmenej do kategórie bezpečnej vzťahovej väzby. Ďalšie dve kategórie 
neistej vzťahovej väzby bojazlivá a zaoberajúca sa boli zastúpené rovnako. 

Podobne sme postupovali aj u pacientov v ambulantnej liečbe. Z údajov 
získaných deskriptívnou štatistikou vyplýva, že najviac respondentov sa za
radilo do kategórie bojazlivej vzťahovej väzby, nasleduje odmietavá a zaobe
rajúca sa vzťahová väzba. Do kategórie bezpečnej vzťahovej väzby sa neza
radil ani jeden z respondentov. 

Korelačnou analýzou sme ďalej overovali vzájomný vzťah medzi zapamä
taným rodičovským správaním a dimenziami vzťahovej väzby dotazníka 
RSQ a RQ u pacientov v ústavnej liečbe a v ambulantnej liečbe (tab. 2 a 3). 
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Tabuľka 2. Vzťah zapamätaného rodičovského správania so štýlmi 
vzťahovej väzby u pacientov v ústavnej liečbe 

EMBU, 
RSQ,RQ 

bezpečná 

väzba 

neistá väzba 

bojazlivá 
väzba 

zaoberajúca 
väzba 

odmietavá 
väzba 

model seba 

model 
druhých 

Legenda: 
* p < 0,05 
** p < 0,01 

Odmie- Odmie-
tanie tanie 
otec matka 

-0,078 0,007 

-0,091 0,031 

-0,082 -0,058 

0,253 * 0,279 * 

-0,228 -0,100 

0,006 0,093 

0,125 0,004 

Emočná Emočná Hyperpro- Hyperpro-
vrelosť vrelosť tektivita tektivita 

otec matka otec matka 

0,106 0,004 0,025 -0,040 

-0,207 -0,272 * -0,075 0,131 

0,027 0,134 -0,141 0,122 

-0,049 0,211 0,303 * 0,375 ** 

-0,295 * -0,229 * -0,270 * -0,100 

0,224 * 0,411 ** 0,120 0,014 

-0,074 0,196 0,028 -0,010 

Z výsledkov uvedených v tab. 2 vyplýva, že pri bezpečnej vzťahovej väzbe 
sa nepreukázal žiadny signifikantný vzťah k niektorej zo škál dotazníka za
pamätaného rodičovského správania. Neistá vzťahová väzba pozitívne kore
lovala so škálou emočnej vrelosti matky. Čo sa týka jednotlivých štýlov ne
istej vzťahovej väzby signifikantné korelácie sme zistili medzi zaoberajúcim 
sa štýlom vzťahovej väzby a škálami odmietania obomi rodičmi a tiež hyper
protektivity obidvomi rodičmi. Odmietavý štýl vzťahovej väzby negatívne 
koreloval so škálou emočnej vrelosti oboch rodičov a so škálou hyperprotek
tivity otca. Možno tak predpokladať, že respondenti dosahujúci vysokú úro
veň neistej vzťahovej miery dostávali od svojej matky menej podnecovania, 
chválenia a lásky. Ľudia so zaoberajúcim sa štýlom vzťahového správania 
boli zo strany obidvoch rodičov vystavení častejšiemu trestaniu, zahanbova
niu, kritike, odmietaniu. Zároveň boli konfrontovaní s hyperangažovanosťou 
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zo strany oboch rodičov, ich obavami a úzkosťami. Vyššia úroveň odmieta
vého štýlu vzťahového správania súvisí s tým, že ľudia s prevažne týmto ty
pom vzťahovej väzby dostávali od svojich rodičov menej podnecovania, chvá
ly a lásky, zo strany otca aj menšiu mieru angažovanosti. 

Čo sa týka modelu seba a druhých, korelačná analýza preukázala, že pa
cientom s negatívnym modelom seba sa dostávalo menej emočnej podpory, 
lásky, podnecovania a chválenia zo strany obidvoch rodičov. Model druhých 
nekoreloval signifikantne so žiadnou zo škál dotazníka zapamätaného ro
dičovského správania. 

Tabuľka 3. 

EMBU, 
RSQ,RQ 

bezpečná 

väzba 

neistá väzba 

bojazlivá 
väzba 

zaoberajúca 
väzba 

odmietavá 
väzba 

model seba 

model 
druhých 

Legenda: 
* p < 0,05 
** p < 0,01 

Vzťah zapamätaného rodičovského správania 
so štýlmi vzťahovej väzby u pacientov 

v ambulantnej liečbe 

Odmie- Odmie- Emočná Emočná Hyperpro-
tanie tanie vrelosť vrelosť tektivita 
otec matka otec matka otec 

-0,565 ** -0,411 * 0,578 ** 0,411 * -0,296 

-0,017 0,146 -0,064 -0,302 -0,154 

0,142 0,246 -0,269 -0,504 * 0,003 

0,375 0,439 * -0,430 * -0,239 0,212 

-0,160 -0,111 0,075 -0,094 -0,258 

-0,134 -0,082 -0,135 -0,155 -0,270 

0,055 0,030 -0,167 0,176 0,037 

Hyperpro-
tektivita 
matka 

-0,292 

-0,047 

0,029 

0,196 

-0,117 

-0,119 

-0,047 

Z výsledkov v tab. 3 o vzájomnom vzťahu štýlov vzťahovej väzby so zapa
mätaným rodičovským správaním u pacientov v ambulantnej liečbe vyplý-
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va, že bezpečná vzťahová väzba signifikantne pozitívne koreluje s emočnou 
vrelosťou obidvoch rodičov a negatívne s odmietaním obidvomi rodičmi. 
U neistej vzťahovej väzby sa nepreukázala existencia štatisticky význam
ných vzťahov so škálami zapamätaného rodičovského správania. Čo sa týka 
jednotlivých štýlov neistej vzťahovej väzby, korelačná analýza preukázala 
existenciu viacerých signifikantných vzťahov. Bojazlivý štýl negatívne kore
luje so škálou emočnej vrelosti matky, zaoberajúci sa štýl pozitívne koreluje 
so škálou odmietania matkou a negatívne so škálou emočnej vrelosti otca. 
Odmietavý štýl nevykazuje štatisticky významné vzťahy k žiadnej zo škál 
dotazníka zapamätaného rodičovského správania. Možno tak uvažovať 
o tom, že ľudia s prevažne bezpečným štýlom vzťahového správania získa
vali od oboch rodičov pochvalu, podnecovanie, lásku a boli menej vystavení 
kritike, trestaniu, zahanbovaniu a odmietaniu. Nedostatok pochvaly, podne
covania a lásky zo strany matky dostávali tí, ktorých charakterizuje väčšia 
miera bojazlivého štýlu vzťahového správania. Ľudia s väčšou mierou zao
berajúceho sa štýlu vzťahovej väzby boli častejšie odmietaní, kritizovaní, za
hanbovaní a to najmä zo strany matky, dostávalo sa im menej pochvaly, 
podnecovania a lásky zo strany otca. Korelačná analýza nepreukázala štati
sticky signifikantné vzťahy zapamätaného rodičovského správania s mode
lom seba a druhých. 

Diskusia 

Najviac pacientov v ústavnej liečbe zaradilo samých seba do kategórie 
odmietavej vzťahovej väzby a najmenej do kategórie bezpečnej vzťahovej 
väzby. Čo sa týka ambulantných pacientov, najviac bola zastúpená kate
gória bojazlivej vzťahovej väzby, pričom do kategórie bezpečnej vzťahovej 
väzby sa nezaradil ani jeden z ambulantných pacientov. Prediktorom užíva
nia návykových látok je strach z opustenia, ktorý je charakteristický pre 
bojazlivý-odmietavý štýl vzťahovej väzby. Ten je charakterizovaný nízkou 
sebahodnotou a negatívnym obrazom o druhých ako nedôveryhodných a od
mietajúcich a tento štýl vzťahovej väzby chráni pred anticipovaným odmiet
nutím inými (Kassel a kol., 2007; Bartholomew a Horowitz, 1991). Podľa Mi
kulincera aShavera (2007a) ľudia s vyhýbavou, odmietavou vzťahovou väz
bou, ktorí sa snažia uniknúť pred ich vlastnou psychickou nepohodou, môžu 
zneužívať alkohol a drogy ako prostriedok vyhnúť sa nepríjemným pocitom. 
Ľudia s úzkostnou vzťahovou väzbou, ktorí majú problémy s emocionálnou 
kontrolou, môžu zneužívať alkohol a drogy na zľahčenie prežívanej nepoho
dy a blokovanie nekontrolovateľného toku nepríjemných myšlienok a poci
tov. Iné zistenia priniesli Doumas, Blasey a Mitchell (2006), ktorí preukáza
li, že u alkoholovo a drogovo závislých ľudí sa najčastejšie vyskytuje bojaz
livý a zaoberajúci sa štýl vzťahovej väzby. Podobne i McNally s kolegami 
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(2003) uvádza, že ľudí závislých od psychoaktívnych látok charakterizuje 
negatívny sebaobraz, ktorí sa vzťahuje k bojazlivej a zaoberajúcej vzťahovej 
väzbe. 

Získané údaje u pacientov v ambulantnej a ústavnej liečbe nám umožnili 
pozrieť sa aj na pozadie vzťahovej väzby. Čo sa týka zapamätaného ro
dičovského správania, najčastejšie sa objavuje súvislosť s odmietaním zo 
strany matky, emočnou vrelosťou zo strany obidvoch rodičov a hyperprotek
tivitou zo strany otca. Pacienti dosahujúci vysokú úroveň v jednotlivých 
štýloch neistej vzťahovej väzby boli vystavení častejšiemu trestaniu, zahan
bovaniu, kritike a odmietaniu zo strany matky. Dostávalo sa im menej pod
necovania, chválenia a lásky od obidvoch rodičov a zároveň boli častejšie 
konfrontovaní s hyperangažovanosťou zo strany oboch rodičov, ich obavami 
a úzkosťami. U otca sa však tento postoj ukazuje ako ambivalentný, keďže 
u odmietavej vzťahovej väzby sa ukázal súvis práve s menšou mierou hype
rangažovanosti. Zdá sa tak, že ľudia s neistou vzťahovou väzbou mali viac 
skúseností s nedostupnosťou, odmietavosťou vzťahovej figúry čo u nich vied
lo k vytvoreniu alternatívnych sekundárnych stratégií, ktoré prispievajú 
k psychologickým a sociálnym problémom (Mikulincer aShaver, 2008). To 
podporuje aj naše zistenie o súvislosti zapamätaného rodičovského správa
nia s vytvoreným negatívnym modelom seba. Podobne i Meyers a Landsber
ger (2002) uvádzajú, že bojazlivá vzťahová väzba sa spája s pohľadom na ro
dičov ako menej emočne vrelých. Odmietavá vzťahová väzba súvisí s vní
maním rodičov ako odmietajúcich. Podobne i Birtchnell (1993) a Gittleman 
(1998) uvádzajú súvis medzi vzťahovou neistotou a nedostatkom emočnej 
vrelosti zo strany rodičov. Li (2006) popisuje vzájomné vzťahy medzi bojazli
vou vzťahovou väzbou s vyššou mierou odmietania, trestania a hyperprotek
tivity. Odmietavá vzťahová väzba súvisí nedostatkom emočnej vrelosti, lás
ky, podnecovania, častejším trestaním, odmietaním, kritizovaním a príliš
nou angažovanosťou a intruzívnosťou rodičov. 

Náš výskum má aj svoje obmedzenia, napríklad použitie seba-výpove
ďových metód pri meraní premenných môže znamenať skreslenie sebaper
cepciou, ďalšou limitáciou je predominancia mužov vo výskumnom súbore. 

Záver 

Vo výskumnom súbore pacientov závislých od psychoaktívnych látok sme 
zistili, že najčastejšie zastúpenou je neistá vzťahová väzba s dominanciou 
bojazlivého-odmietavého štýlu vzťahovej väzby. Tieto výsledky je možné 
uplatniť v rámci sekundárnej prevencie. Znamená to využiť poznatky 
o vzťahovej väzbe v rámci liečebného procesu a zamerať sa tak nielen na sa
motný problém závislosti, ale aj na širší kontext a interpersonálne súvislo
sti. Lepšie porozumenie pacientovmu vzťahovému správaniu by mohlo pod-

233 



R. WOLT, P. HALAMA / šTÝLY VZŤAHOVEJ VÄZBY U PACIENTOV 
ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK 

poriť jeho spoluprácu v liečbe, zotrvanie v liečebnom programe a s tým súvi
siace zlepšenie kvality jeho života a zmiernenie problémov, ktoré nastali 
v súvislosti s rozvojom závislosti. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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