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Súhrn 

Bezpečná vzťahová väzba je dôležitým indikátorom pre emocionálnu reguláciu 
a zdravého fungovania v interpersonálnych vzťahoch v súlade s vlastným sebaobra
zom. Neistá vzťahová väzba môže viesť k vyhľadávaniu psychoaktívnych látok ako 
zvládacích mechanizmov. Článok prináša prehľad výskumných zisteni v oblasti 
vzťahovej väzby u ľudi závislých od psychoaktívnych látok a poukazuje tiež na 
možnosť posunu vzťahovej väzby na kontinuu od neistej k bezpečnej v procese psy
choterapie, ktorá je súčasťou špecializovanej liečby pacientov závislých od psycho
aktívnych látok. 

K r ú č o v é s lov á: vzťahová väzba - štýly vzťahovej väzby - vzťahová väzba 
u závislých - psychoterapeutický proces 
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R. Wolt: AITACHMENT OF THE PSYCHOACTIVE 
SUBSTANCE DEPENDENT PATIENTS - OVERVIEW 
OF THE RESEARCH FINDINGS 

Summary 

Se cure attachment is an important indicator for emotional regulation and health 
functioning in the interpersonal relations in accordance with the own image of self. 
Insecure attachment may lead to seeking the psychoactive substances as the coping 
mechanisms. The article brings the overview of the research findings related to the 
attachment of the addicts and suggests also the possibility of moving of the attach
me nt on the continuum from the insecure to more secure attachment in the process 
of psychotherapy that is a part of a specialized treatment of the psychoactive sub
stanee dependent patients. 

Key w o r ds : attachment - attachment styles - attachment of the addicts -
psychotherapeutic process 

Vzťahovú väzbu Bowlby (podla Bartholomew a Horowitz, 1991) charakte
rizuje ako hypotetický konštrukt vyjadrujúci silné emocionálne puto, ktoré 
spája jednu osobu s inou osobou. Za jednu zo základných biologických funk
cií väzby sa považuje ochrana, jej vytvorenie je jedným z predpokladov pre
žitia a zdravého vývinu jedinca. Navonok sa prejavuje pripútavacím 
správaním, ktoré sa aktivuje v záťažových situáciách a zmyslom jeho ak
tivácie je zabezpečenie blízkosti, telesnej alebo psychickej, spolahlivej osoby. 
Vzťahová väzba sa týka kognitívnej a emocionálnej zložky vzťahu a je špeci
fickým typom emocionálnych vzťahov (Adamovová a Halama, 2009). 

Bezpečná vzťahová väzba je predpokladom psychickej vyrovnanosti 
počas detstva i dospelosti. Psychické zážitky z útleho detstva máme uložené 
v nevedomí po celý život a neustále vplývajú na naše psychické prežívanie 
a správanie. Podľa autora teórie vzťahovej väzby Bowlbyho (podľa Hašto, 
2005) modelové predstavy o osobách, ku ktorým si človek vytvoril vzťahovú 
väzbu v detstve a tiež predstavy o sebe z tohto obdobia majú tendenciu re
latívne nemenne pretrvávať počas celého života. V dôsledku toho si človek 
prispôsobuje každú novú osobu, ku ktorej vyvíja vzťahovú väzbu k svojmu 
modelu. Taktiež očakáva, že sa takáto osoba bude správať k nemu správať 
a vnímať ho v súlade s jeho sebaobrazom. Zdravá vzťahová väzba je dôle-
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žitá pre fungovanie akéhokoľvek vzťahu. Ťažkosti v vzťahovej väzbe sa po
hybujú na kontinuu od narušení po poruchu vzťahovej väzby. Typickými 
diagnózami spájanými s problémovou vzťahovou väzbou sú hraničné poru
chy osobnosti, závislé, narcistické a ďalšie poruchy osobnosti. Ťažkosti súvi
siace s problémovou vzťahovou väzbou sú: 

- ťažkosti pri zvládaní konfliktov, 
- ťažkosti v prejavovaní empatie, dôvery, účasti druhým, 
- nedostatok sebakontroly - impulzivita, 
- pocity smútku, strachu, izolácie, frustrácie, 
- návykové správanie, 
- pocity zahanbenia, bezmocnosti, beznádeje a i. (podľa Institute for At-

tachment and Child Development, 2008). 

Vzťahová väzba v dospelosti 

Teória vzťahovej väzby u dospelých slúži na vysvetlenie individuálnych 
rozdielov vo vnímaní, pociťovaní a správaní v kontexte blízkych vzťahov 
v adolescencii a dospelosti. Podľa teórie tieto individuálne rozdiely vznikajú 
na základe skúseností v predchádzajúcich blízkych vzťahoch (Noftle, Sha
ver, 2006). Ako uvádza Carver (1997), tí dospelí, ktorých vzťahová väzba bo
la v detstve bezpečnou, sa budú bezpečne vzťahovať aj k svojim partnerom, 
blízkym osobám, zatiaľ čo dospelí s neistou vzťahovou väzbou budú viac 
vzdialení vo vzťahoch, menej dôverujúci , ambivalentní, odmietajúci. Systém 
vzťahovej väzby sa prejavuje pri regulácii negatívnych emócií. V dospelosti 
môžu ľudia vyhľadávať blízkosť a podporu vzťahovej osoby a to požiada ním 
o pomoc od reálnej osoby alebo prostredníctvom mentálnych obrazov, spo
mienok, ktoré sa viažu k vzťahovej osobe. Ľudia s bezpečnou vzťahovou väz
bou sa naučili, že vyhľadávanie blízkosti je efektívnym spôsobom emo
cionálnej regulácie a túto stratégiu uplatňujú v čase núdze. U ľudí s neistou 
vzťahovou väzbou došlo, na základe skúseností s nedostupnosťou alebo od
mietavosťou vzťahovej figúry, k vytvoreniu alternatívnych sekundárnych 
stratégií, ktoré prispievajú k psychologickým a sociálnym problémom 
(Mikulincer, Shaver, 2008). 

Model vzťahovej väzby u dospelých, ktorý priniesla Kim Bartholomewová 
(Bartholomew, Horowitz, 1991; Fonagy, 1998) vychádza z pôvodného Bowl
byho konceptu seba a iných. Dichotomizáciou predstavy seba a predstavy 
iných získame štyri dimenzie a každá z nich predstavuje teoretický ideál 
alebo prototyp , ku ktorému sa ľudia rôzne približujú. Prvá dimenzia je ob
siahnutá pozitívnou sebahodnotou a pozitívnym hodnotením druhých ako 
akceptujúcich a reagujúcich a zodpovedá typu vzťahovej väzby, ktorá je 
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označená ako bezpečná. Jednotlivci s bezpečnou vzťahovou väzbou si cenia 
svoje vzťahy, hodnotia ich ako formatívne a sú schopní integrovať spomien
ky na zážitky spolu s hodnotením významu týchto zážitkov. Druhá dimen
zia je charakterizovaná nízkou sebahodnotou a pozitívnym hodnotením dru
hých, čo vedie ľudí k dosahovaniu sebaakceptácie získavaním akceptácie dô
ležitými osobami. Tento spôsob najviac zodpovedá tzv. zaoberajúcemu sa 
vzťahovému štýlu. Takíto jednotlivci sa zdajú byť zmätenými alebo pohlte
nými ako minulými tak aj súčasnými vzťahovými väzbami a sú bud príliš 
pasívni alebo neprimerane agresívni pri vyjasňovaní si svojich vzťahových 
väzieb. Menej často sa u nich objavuje úzkostné zaoberanie sa vzťahovými 
traumatickými udalosťami . Tretia dimenzia je charakterizovaná nízkou se
bahodnotou a negatívnym obrazom o druhých ako nedôveryhodných a od
mietajúcich. Vyhýbaním sa blízkym kontaktom s ľudmi sa daný človek 
chráni pred anticipovaným odmietnutím inými. Tento štýl je označený ako 
tzv. bojazlivý-odmietavý štýl vzťahovej väzby. Štvrtá dimenzia je kombiná
ciou pozitívnej sebahodnoty a negatívneho vnímania iných ľudí. Ide o tzv. 
zavrhujúci-odmietavý štýl vzťahovej väzby, ktorý daného človeka chráni 
pred sklamaním vyhýbaním sa blízkym vzťahom a udržiavaním 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 špeci
fickými spomienkami. Ako uvádzajú Gallová, Smith a Riuz (2003), v súčas
nosti nachádza uplatnenie pre reprezentáciu vzťahovej väzby v dospelosti 
dimenzionálny model namiesto troj- alebo štvorkategoriálnej schémy. Di
menzionálny model popisuje štruktúru vzťahovej väzby vzhľadom na mieru 
úzkosti a vyhýbania v blízkych vzťahoch. Tento model taktiež špecifikuje 
diagonálne dimenzie, ktoré korešpondujú so vzťahovými štýlmi, ktoré zade
finovala Bartholomewová. Kontinuum od nízkej miery po vysokú mieru od
mietania a úzkosti zodpovedá dimenzii bezpečnej a bojazlivej vzťahovej väz
by. Kontinuum od nízkej miery úzkosti a vysokej miery odmietania po vy
sokú mieru úzkosti a nízku mieru odmietania zodpovedá dimenzii zavr
hujúceho a zaoberajúceho sa štýlu vzťahovej väzby. 

Vzťahová väzba u závislých od psychoaktívnych látok 

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 napriklad alkohol alebo drogy 
ako zvládacie mechanizmy. 
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Ľudia s neistou vzťahovou väzbou si vytvorili alternatívne, sekundárne 
spôsoby regulácie emócií, ktoré uprednostňujú pred vyhľadávaním blízkosti 
vzťahovej figúry. Napr. dospelí s vyhýbavým pripútavacím správaním tak 
môžu deaktivovať systém pripútania a to zrieknutím sa hľadania opory 
a spoliehaním sa najmä na seba v situácii ohrozenia. Pri regulácii svojich 
emócií sa snažia blokovať emocionálne stavy asociované s myšlienkami 
ohrozenie, pretože tieto by mohli aktivovať nechcené potreby, spomienky. 
Úzkostní dospelí regulujú svoje emócie prostredníctvom signalizovania ale
bo prejavovania svojich obáv a potrieb, častým preháňaním a prezentova
ním seba samých ako mimoriadne citlivých osôb voči zraneniu (Mikulincer, 
Shaver, 2008). Podľa Hazana a Shavera (in Thorberg a Lyvers, 2006) ľudí 
s neistou vzťahovou väzbou charakterizuje strach z intimity. 

Strach z intimity sa javí ako rizikový faktor pri emocionálnych problé
moch, zahŕňajúc i tie spojené s užívaním návykových látok. Strach z intimi
ty je vnímaný ako inhibovaná kapacita človeka kvôli jeho úzkosti, strachu 
zo zdieľania myšlienok a pocitov s významne blízkou osobou. Zneužívanie 
drog môže odrážať u mladých ľudí vzťah maladaptívnej vzťahovej väzby 
a strachu z intimity. Viaceré výskumné zistenia potvrdili vzťah medzi ne
istou vzťahovou väzbou a nadmerným zneužívaním alkoholu alebo drog. 
Taktiež bol preukázaný vzťah medzi signifikantne vyšším strachom z inti
mity u závislých od psychoaktívnych látok. Závislí od psychoaktívnych látok 
vykazujú vyššiu mieru úzkosti, emocionálneho odstupu, izolácie od okolia 
a prehnanej "masky" nezávislosti (Thorberg, Lyvers, 2006). Pacienti závislí 
od alkoholu s neistou vzťahovou väzbou majú tendenciu vnímať svoju mat
ku ako viac kontrolujúcu. Títo pacienti vykazovali väčšie množstvo psychia
trických problémov, vyššie skóre v Beckovej škále depresie, viac schizoty
pových a depresívnych osobnostných čŕt a tiež väčšie ťažkosti s prejavova
ním emócií (Rick, Vanheule, 2007). Kassel, Wardlová a Roberts (2007) uvá
dzajú prehľad výskumných zistení o vzťahovej väzbe v súvislosti so závis
losťou . Neistá vzťahová väzba súvisí s frekvenciou pitia a vyhľadávania al
koholu ako prostriedku na zvládanie stresu a emocionálnej nepohody, po
dobne ako aj pri iných návykových látkach, kde výskyt ich zneužívania bol 
častejší u ľudí s neistou vzťahovou väzbou. Výsledky ich výskumu, v ktorom 
sa zamerali na vzťah medzi vzťahovou väzbou v dospelosti a užívaním návy
kových látok u vysokoškolákov, preukázali existenciu vzťahu medzi užíva
ním tabakových výrobkov, marihuany a alkoholu u študentov s neistou 
úzkostnou vzťahovou väzbou ako spôsobu vyrovnávania sa sneprijemnými 
pocitmi. Podľa autorov sa ukazuje, že strach z opustenia (úzkostná vzťahová 
väzba) je dôležitým aspektom neistého vzťahového správania sa v zmysle 
predikcie užívania návykových látok. 
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Vzťahová väzba a psychoterapia 

V procese liečby závislý prechádza rôznymi zmenami v osobnostnom fun
govaní a prežívaní, v závislosti od miery jeho motivácie a schopností. 
K zmene fungovania prispieva skupinová dynamika, vzťahy medzi liečiaci
mi sa v skupine, sociálna opora. V procese psychoterapie, u závislých najmä 
skupinovej psychoterapie, sa vytvára priestor na preskúmanie vnútorných 
vzťahových modelov, predstáv o vzťahových osobách a sebe samom. Cieľom 
je zmierniť následky negatívnych skúseností a vytvárať priestor na 
hľadanie a skúmanie nových možností a rozhodnutí. Yalom a Leszcz (2007) 
uvádzajú, že terapeutická skupina v mnohom pripomína rodinu. Zážitky 
klientov/pacientov zo svojich primárnych rodín v určitej miere ovplyvňujú 
vnímanie interpersonálneho poľa a teda aj fungovanie pacienta v skupine 
a jeho postoje k ostatným členom skupiny a terapeutom. Častokrát dochá
dza počas skupinovej psychoterapie k opätovnému prežívaniu dávnych ro
dinných konfliktov, pričom pacient má možnosť prežívať ich inak - ko
rektívne. Podľa Grothjana (in Hašto, 2005), ak sa vytvori dostatočná súdrž
nosť a akceptácia v skupine, môže skupinová terapia poskytnúť zážitok bez
pečia, ktorý je pre napredovanie pacienta veľmi dôležitý na preskúmavanie 
a zmenu svojich postojov a získavanie nových foriem správania sa. 

Z pohľadu teórie vzťahovej väzby môžeme vnímať emocionálne vzťahy 
v skupine ako vzťahové väzby. Človek vyhľadáva a udržiava si vzdialenosť 
voči skupine, využíva ju pre seba ako zdroj podpory, bezpečnosti, istoty pre 
ďalší svoj rast. Keďže skupina ponúka vzťahové funkcie , členovia skupiny 
tak môžu projikovať svoje najdostupnejšie mentálne reprezentácie seba 
a druhých na ostatných členov skupiny. Ukazuje sa, že ľudia s bezpečnou 
vzťahovou väzbou skôr projikujú pozitívne reprezentácie a cítia sa pohodlne 
voči ostatným členom skupiny, prispievajú k podpore skupiny, sú emocio
nálne otvorení a cítia sa bezpečne pri angažovaní sa do skupinových aktivít. 
Ľudia s menej bezpečnou vzťahovou väzbou môžu mať ťažkosti vo vnímaní 
skupiny ako dostupnej , senzitívnej a reagujúcej figúry (Mikulincer, Shaver, 
2007). Rom a Mikulincer (2003) uvádzajú, že skupinová kohézia zlepšuje so
ciálne a emocionálne fungovanie členov skupiny a znižuje vzťahovú úzkosť. 
Ukazuje sa, že u ľudí s neistou vzťahovou väzbou pocit skupinovej súdržnos
ti môže signalizovať naplnenie dôležitých cieľov u týchto ľudí, a to pocit blíz
kosti, podpory a dohody. Vo vzťahu k psychoterapii sa preukázalo zvyšova
nie počtu ľudí s bezpečnou vzťahovou väzbou a znižovanie počtu s neistou 
vzťahovou väzbou. Ukazuje sa, že lepšie výsledky v liečbe dosahujú vyhýba
ví pacienti ako pacienti so zaoberajúcou sa vzťahovou väzbou. U tých sa 
predpokladá, že sú víac v kontakte so svojimi pocitmi (Slade, 2008). vý
skumné zistenia preukázali, že bezpečná vzťahová väzba súvísela s lepšou 
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spoluprácou v liečbe, menším odmietaním poskytovateľom zdravotnej sta
rostlivosti a väčším sebaodhaľovaním v procese liečby (Dozier, 1990). Cas
persová s kolegamí (2006) uvádza, že ľudia s vyhýbavou vzťahovou väzbou 
spolupracujú v liečbe horšie v porovnaní s ostatnými kategóriami vzťahovej 
väzby. Podľa zistení Markusa (in Shivpuri, 2006) u liečiacich sa závislých od 
psychoaktívnych látok dochádza k posunu od neistej k bezpečnej vzťahovej 
väzbe, k čomu významne prispieva sociálna opora skupiny. Poskytovaná so
ciálna opora skupiny vytvára podmienky na získanie pocitu dôvery a istoty 
a tým podporuje aktívne vyhľadávanie pomoci u druhých. 

Na základe výskumných zistení sa tak javí ako prospešné preskúmať 
počas liečby to, akým spôsobom daný človek nadväzuje interpersonálne 
vzťahy, teda aký je jeho spôsob pripútavacieho správania, a prostredníc
tvom najmä skupinovej psychoterapie prispieť k posunu vzťahovej väzby na 
kontinuu od neistej k bezpečnej vzťahovej väzbe, pretože to môže prispieť 
k lepšej spolupráci daného človeka v liečbe a následnom doliečovaní. 
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