
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

47,2012,3, s. 149 - 155 

ČASOVÁ PERSPEKTIVA VE VZTAHU 
K ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU: 
PREHLED VYBRANÝCH POZNATKU 

E. BAZÍNKOV Á 

Centrum duševního zdraví Jeseník a Šumperk 
reditel: prim. MUDr. M. Novotný 

Souhrn 

Tato prehledová studie se zameruje na časovou perspektivu ve vztahu k na
dužívání a závislosti na alkoholu. Vychází predevším ze současných zahraničních 
výzkumu. Shrnuje vybrané empirické poznatky a nastiňuje možné smery dalšího 
zkoumání. 

K l í č o v á s lova: časová perspektiva - nadužívání alkoholu - závislost na al
koholu 

E. Bazínková: TIME PERSPECTIVE IN RELATIONSHIP 
TO ALCOHOL DEPENDENCE: OVERVIEW 
OF SELECTED FINDINGS 

Summary 

This general overview deals with the time perspective in relation to the alcohol 
abuse and alcohol dependence. It is drawn primarily from international studies. It 
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summarizes selected empirical findings, and outlines possibilities for further re
search in this area. 

Key w o r ds: time perspective - alcohol abuse - alcohol dependence 

Úvod 

Pojem časová perspektiva či časová orientace není v psychologii nový. 
Zabývali se jím napríklad již Wilhelm Wundt, William James či Kurt Lewin. 
V posledních lete ch se však dostává do popredí zájmu v oblasti výzkumu 
i praxe. 

Zimbardo a Boyd (2009) časovou perspektivu popisují jako často 

nevedomé osobnostní nastavení, které každý človek zaujímá vuči času, s je
hož pomocí je spojeno kontinuáIní prožívání v časových kategoriích, a které 
pomáhá propujčit našemu životu porádek, logiku a smysl. Jedná se o multi
dimenzionáIní, částečne flexibilní kognitivní proces, který modeluje a záro
veň je modelován sociálním a kulturním prostredím, v nemž žijeme 
(Holman, Zimbardo, 2009). Zimbardo rozlišil tfi základní druhy časové per
spektivy, kterými jsou prítomná, minulá a budoucí. Prítomná se dále delí na 
prítomnou hedonistickou a prítomnou fatalistickou, minulá pak na minulou 
negativní a minulou pozitivní. V rámci budoucí časové perspektivy nekdy 
bývá uvádena také transcendentální budoucí časová perspektiva. 

Prítomná hedonistická časová perspektiva odráží požitkárský a leh
kovážný prístup k životu. Fatalistická prítomná časová orientace je spojena 
s pocity bezmoci a beznadejnosti a s presvedčením, že život človeka ovlivňují 
vnejší síly, které nelze ovlivnit. Minulá negativní časová perspektiva odráží 
obecne negativní postoj k vlastní minulosti, minulá pozitivní naopak vrelý 
až nostalgický pohled na vlastní minulost. Budoucí časová perspektiva sou
visí s obecnou orientaci jedince na budoucnost. Dá se ríci, že jde o tendenci 
pfizpusobovat své aktuální chování na základe jeho očekávaných následku 
(Zimbardo, Boyd, 2009). 

Pro psychické a fyzické zdraví jedince i jeho sociální fungování je opti
mální tzv. vyvážená časová perspektiva. Vyváženost je v tomto prípade defi
nována jako mentální schopnost flexibilne precházet mezi jednotlivými dru
hy časové perspektivy v závislosti na charakteru úkolu, situaci a osobních 
zdrojích. Specifická časová perspektiva tedy není adaptivní ve všech situa
cích (Zimbardo, Boyd, 1999). Vyvážená časová perspektiva je obvykle defi
nována jako kombinace vysoké orientace na pozitivní minulost, stredne vy-
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soké orientace na budoucnost a hedonistickou prítomnost a nízké orientace 
na negativní minulost a fatalistickou prítomnost (Boniwell, Zimbardo, 
2004). 

Zkoumání časové perspektivy ve vztahu 
k závislosti na alkoholu 

Zjednodušene se dá ríci, že časová perspektiva odráží to, nakolik je člo
vek orientován na aktuální podnety, minulé zkušenosti nebo očekávané 
dusledky, úzce souvisí s hodnotami a postoji jedince a významne ovlivňuje 
jeho rozhodování. Stala se proto predmetem mnoha zahraničních výzkum
ných studií, zejména pak ve vztahu k rizikovému chování, jakým je naprík
lad užívání drog či nadmerná konzumace alkoholu. 

Hulbert a Lens (1988) ve svém článku nabízí ucelené shrnutí výzkumu 
z let 1965 - 1986, jejichž ústredním zájmem je oblast časové perspektivy, 
postoje k času a časová orientace ve vztahu k závislosti na alkoholu. Auton 
se pn srovnávání jednotlivých studií museli potýkat s nejednotnou termino
logií, pokusili se proto na základe dostupných informací vymezit jednotlivé 
pojmy časová perspektiva, postoj k času, časová orientace a percepce času. 
Časová perspektiva je podle nich charakterizována čtyrmi základními fakto
ry rozsahem (trváním), četností (počet cílu či plánu do budoucna v určitém 
časovém intervalu), stupnem strukturace (logické souvislosti) a úrovní reali
ty (počet skutečne dosažených cílu). Postoj k času je více či méne pozitivní či 
negativní postoj k minulosti, prítomnosti a budoucnosti. Časovou orientaci 
definují jako hlavní preferenční smer v chování a myšlení ve vztahu k zá
ležitostem v minulosti, prítomnosti či budoucnosti. Časová percepce zname
ná odhad času nebo jinak rečeno časový úsudek. Studie popsané v tomto 
článku neprokázaly jednoznačné závery, jednotliví autori totiž používali 
rozdílné metody (od strukturovaných až po nestrukturované) a pracovali 
s ruzne velkými skupinami osob, kontrolní skupiny tvonli krome jedincu 
z bežné populace napríklad také pacienti nepsychiatrických oddelení ne
mocnic, osoby trpící schizofrenií či depresí. Díky článku však vyvstaly nové 
otázky, které inspirovaly další výzkumy v této oblasti. Jednalo se napríklad 
o zkoumání rozdílu v psychologickém časovém fungování u jedincu závis
lých na alkoholu v rUzných intervalech st:fízlivosti, o to, zda vet ší rozsah 
a koherentní budoucí časová perspektiva souvisí s delším setrváním v tera
pii a jejími lepšími výsledky. Mimo jiné také otázka, zda se kratší budoucí 
rozsah rozvinul jako copingový mechanismus behem nekontrolované konzu
mace alkoholu nebo zda jde o primární faktor v rozvoji závislosti na alkoho
lu (Hulbert, Lens, 1988). 
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Kelli A. Keough z Texaské univerzity v Austinu spolu s Philipem Zim
bardem a Johnem Boydem ze Stanfordské univerzity uskutečnili v lete ch 
1992 - 1994 a 1995 dve studie, jimiž chteli overit predpoklad, že vyšší skór 
v oblasti pntomné časové perspektivy souvisí s vyšší mírou užívání alkoho
lu, drog a tabáku. První studie uskutečnené vletech 1992 - 1994 se zúčast
nilo 2627 osob ve vekovém rozmezí 14-67 let, vetšinou se jednalo o studenty 
z ruzných regionu v USA, kten pak byli dIe veku, pohlaví a etnika rozdeleni 
do 15 vzorku. Baterii dotazníku tvorily Zimbardo Time perspective Invento
ry (ZTPI), Health And Risk Questionnaire a Drinking Habits Questionnaire. 
Studií byla prokázána pozitivní korelace mezi vyšším skórem v oblasti 
pntomné časové perspektivy a množstvím alkoholu zkonzumovaného behem 
bežného víkendu. Pntomná časová perspektiva se častej i objevovala u mužu 
než u žen, samotné pohlaví však v na množství konzumovaného alkoholu 
nemelo signifikantní vliv. Druhá studie probehla behem roku 1995 jakožto 
rozšírení první. Výzkumný vzorek tvorilo 206 osob ve veku 16-62 let s pru
merným rodinným ročním pnjmem 70 - 100 000 Dolaru, prevážne šlo o stu
denty ze San Matea. Testová baterie obsahovala ZTPI, BDI, STAl, dotazník 
agrese, škálu svedomitosti z Big Five, uvažování o budoucích následcích, 
škálu kontroly ega, ego re silience , kontrola impulzu, vyhledávání nového, 
vyhledávání vzrušení, preferenci konzistence, závislost na odmene. Výzku
mem byla prokázána souvislost mezi vyšším užíváním alkoholu a agresivi
tou, depresivitou a nízkou kontrolou ega. Nebyla naopak prokázána souvis
lost s uvažováním o budoucích následcích, svedomitostí a ego resiliencí. Lze 
shrnout, že byl prokázán vztah mezi pntomnou časovou perspektivou a vyš
ší konzumací alkoholu, nižší je pak korelace mezi budoucí časovou perspek
tivou a nižší konzumací alkoholu. Časová perspektiva je tedy dule žitým in
dividuálním rozdílem, který nám muže pomoci porozumet dynamice užívání 
a nadužívání alkoholu. Toto je podle autoru studií také velmi duležitým po
znatkem pro plánování intervenčních programu. Nízkou účinnost preventiv
ních programu týkajících se alkoholu a drog autori vysvetlují práve tím, že 
jsou orientovány predevším na jedince s budoucí časovou perspektivou 
(Keough a spol., 1999). 

Autori Wills, Sandy a Yaeger zkoumali časovou perspektivu v souvislosti 
s raným počátkem užívání návykových látek, konkrétne se jednalo o tabák, 
alkohol a marihuanu. Zkoumaný soubor tvorilo 454 žáku, jejichž prumerný 
vek byl 11,8 roku. Výzkumníci použili adaptovanou verzi ZTPI a metody od
vozené z teorií zvládání stresu. Výsledky studie uverejnené v roce 2001 
ukázaly negativní korelaci mezi budoucí časovou perspektivou a užíváním 
návykových látek a naopak pozitivní korelaci mezi užíváním návykových 
látek a pntomnou časovou orientací. Strukturáiní modelovou analýzou bylo 
zjišteno, že se jedná o nepnmý vztah zprostredkovaný copingovým cho-
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váním a zvládáním negativních emocí. Bezprostredními faktory pojícími se 
k užívání návykových látek byl vliv vrstevnických skupin, negativní emoční 
ladení a míra rezistence (Wills a spol., 2001). 

Výzkum provedený Levym a Earleywinem v USA v roce 2003 na souboru 
232 student-u ve veku 18-38 let také neprokázal prímou souvislost mezi bu
doucí časovou perspektivou a nižší pravdepodobností nadužívání alkoholu. 
Jako silnejší prediktor návyku spojených s konzumací alkoholu a nadužívá
ní alkoholu se v tomto výzkumu více než budoucí časová perspektiva ukáza
la studijní očekávání (ve smyslu subjektivního presvedčení o potenciálním 
dlouhodobém osobním zisku pramenícím ze studia). Rozdíly mezi skupinami 
s nízkým a vysokým studijním očekáváním ve vztahu ke konzumaci alkoho
lu byly signifikantní i tehdy, když byly tyto skupiny v budoucí časové per
spektive relativne homogenní. Kognitivní očekávání a druh časové perspek
tivy tedy hrají v rozvoji problému s konzumací alkoholu ruzné role, hlubší 
porozumení této skutečnosti by mohlo pfinést významné klinické dusledky 
pro prevenci a terapii nadužívání alkoholu (Levy, Earleywin, 2004). 

Nicolas Fieulaine spolu s Fredericem Martinezem v roce 2010 uzavreli 
dvouletý výzkum zabývající se vztahem mezi časovou perspektivou atouhou 
po kontrole, současne se snažili zjistit, jakou roli touha po kontrole hraje ve 
vztahu mezi časovou perspektivou a užíváním návykových látek. Do výzku
mu bylo náhodne vybráno 240 osob starších patnácti let, z ruzných mest
ských oblastí v centráiní Francii. Ke zjišťování časové perspektivy byla 
použita francouzská verze Zimbardova dotazníku časové perspektivy (ZTPI) 
a škála touhy po kontrole, v puvodním znení Desirability of Control Scale, 
autoru Burgera a Coopera z roku 1979. Jedná se o dvaceti-položkovou šká
lu, která zjišťuje obecnou touhu po kontrole v bežných životních situacích, 
obsahuje napríklad položky týkající se činení vlastních rozhodnutí, činení 
preventivních opatrení pred nadcházející událostí, kontroly druhých nebo 
vyhýbání se situacím, ve kterých kontrolu prebírají jiní. Respondenti dále 
vypovídali o frekvenci užívání návykových látek v kategoriích tabák, alko
hol, marihuana a jiná droga. Výsledky výzkumu odpovídaly záverum pred
chozích studií, potvrzujících vztah prítomné - hedonistické a budoucí časové 
perspektivy k užívání návykových látek. V tomto vztahu byl však prokázán 
také podmiňující efekt touhy po kontrole. Presnej i rečeno prítomná hedonis
tická časová orientace nevedIa k vyšší frekvenci užívání návykových látek 
u tech jedincu, kterí netouží ovládat druhé, a budoucí časová orientace byla 
predurčující pouze pro ty, kterí vykazovali vysokou touhu kontroly nad 
ostatními nebo vyhýbání se závislosti. Na tom, zda je časová perspektiva ri
zikovým (prítomná - hedonistická) či protektivním (budoucí) fakto rem ve 
vztahu k užívání návykových látek se podílí také další psychické konstruk
ty. Ve vztahu k individuálním zkušenostem, hodnotám a životním podmín-
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kám časová perspektiva a touha po kontrole vzájemne vy tvárí to, co lze 
označit jako socio - psychologická vulnerabilita vuči užívání návykových 
látek. Prítomná - hedonistická časová perspektiva se tedy ukázala jako rizi
kový a budoucí časová perspektiva naopak jako protektivní faktor ve vztahu 
k užívání návykových látek, ovšem pouze současne v souvislosti s touhou po 
kontrole. Touha po kontrole tedy podporuje jak protektivní, tak i rizikové 
faktory. Zároveň nebyl objeven žádný vztah mezi samotnou touhou po kon
trole a užíváním návykových látek (Fieulaine, Martinez, 2010). 

Záver 

Presto, že se časová perspektiva behem posledních let stala predmetem 
zájmu mnohých výzkumníku, je potreba dosavadní poznatky overovat, 
upresňovat a rozširovat. 

Jak již bylo zmíneno výše, v mnoha prípadech byli účastníky výzkumu 
vysokoškolští studenti či akademičtí pracovníci, prípadne jedinci s rozlič
nými psychiatrickými diagnózami. Jelikož se jedná o velmi specifické skupi
ny, nelze ríci, do jaké míry lze výzkumná zjištení zobecňovat a aplikovat na 
bežnou populaci. 

Obdobne tomu tak je i v oblasti výzkumu časové perspektivy ve vztahu 
ke konzumaci alkoholu a riziku vzniku a rozvoje závislosti. Nekteré ze stu
dií, o kterých pojednávali už Hulbert a Lens, prokázaly vyšší orientaci na 
prítomnost a nižší orientaci na budoucnost u jedincu nadužívajících alkohol 
než u kontrolní skupiny. Mely však ruzná teoretická východiska a jako kon
trolní skupinu často používaly psychiatrické pacienty. Nejnovejší výzkumy 
sice rovnež prokázaly vztah mezi prítomnou časovou orientací a vyšší mírou 
konzumace alkoholu a budoucí časovou orientací a nižší konzumací alkoho
lu, žádná z nich však již neoverovala, zda jsou tyto poznatky platné i pro je
dince, u nichž byl syndrom závislosti diagnostikován. Mnohé otázky tedy 
zatím zustávají nezodpovezeny, mimo jiné i ta, zda prítomná časová per
spektiva začíná prevládat teprve v dusledku nadužívání alkoholu nebo zda 
jde o primární faktor v rozvoji závislosti. 

V České republice nebyly dosud výsledky obdobných výzkumných šetrení 
publikovány vubec. Téma časové perspektivy se však stalo prozatím alespoň 
predmetem nekolika diplomových a dizertačních prací. 

V loňském roce byla dokončena validizační studie české verze Zimbardo
va dotazníku časové perspektivy, který se tímto ukázal jako použiteIný 
v psychologickém výzkumu i praxi. 
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