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Souhrn
Autoři ve svém metodickém sdčk ní uv ádějí o riginální koncepci osob nosti a adaptabilit y s cílem
zjistit kauzální vztahy mezi n ě kt erý mi osob nostními charakteristikami. poruchami adaptability a
nízkou úrovní frustrační tolerance u jcdincť1 závislýc h na alkoholu. Teo re ti cky i experimentálně
hl edají zdúvod n ění pro své závě ry o nutnosti dúsledně aplikovat při l éče ní alkoholikú jak postupy individuální. tak i skupinové psychot<::r<lpic. při če mž objektivním kritériem je pro ně výs ledný
terapeutický efekt.
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L. Vašina, V. Šťastný. T. Kostroňová: SOME CHARACTERISTICS OFTHE
PERSONALITIES OF ALCOHOLICS IN RELATION TO THE DEFECTS
OF ADAPTABILITY AND RESISTAN CE TO STRESS- I

Summary
The authors state in their methodical report an original conccpt of perso nality and adaptability ,
with the aim of finding out casual relations between some characteristics of personality . diso rders
of adaptabi lity . and a low Ieve! of frustrative tolerance in alcohol-addicts. They seek theore tically
and experimcntally a substantiation of their conclusions about the necessity to consistently apply
the methods of both individua! and group psychotherapy in the treatment of alcoholics. whereby
a resulting therapeutic effect is an objcctive criterion for them .
K e y wo rd s: personalit y of alcoholics. adaptability. psychotherapy

L. Vašina. V. Šťastný. T . Kostroňová : E INIGE PERSONLICHKEITSCHARAKTERISTIKE DER ALKOHOLIKER lM BEZUG AUF DIE STORUNGEN DER ADAPTABILITÁT UND WIDERSTA DSFÁHIGKEIT
GEGENŮBER DER BELASTUNG I.
Z usam m e nfas s u 11 g

Die Autoren fi.ihren in ihrem method ische n Bericht ein originelles Konzept der Personlichkeit
und Adaptabilita! an. mit dem Ziel. die kausalen Verháltnisse zwischen ei ni gen Pe rso nlichkeitscharakteristiken . Storungen der Adaptabilita! und dem niedrigen Niveau der Frustrations-Toleranz bei den alkoholabhángigen Individuem festzustellen . Theoretisch und experimentell suchen
sie eine Begri.indung ihrer Beschli.isse von der otwendigkeit. bei der Behandlung der Alkoholiker sowohl die Methoden der individuellcn wie auch Gruppentherapie konsequent durchzufi.ihren. wobei der resultiere nde thcrapeutische Effekt fi.ir sie als objektives Kriterium gilt.

Schlii s selw6rter : Die Perso nlichke it bei den Alkoholikem-die Adaptabilitát- die Psychotherapie.
Protialkohol Obz . 25 . 1990, l , s. 7- 14

V souladu s celospolečenským požadavkem zvýšit úsilí o nalezení efektivních terapeutických postupů při l éče ní a profylaxi alkoholismu jako jedné z maladaptivních forem chování stojí před teoretickými i praktickými zdravotnickými institucemi řada závažných úkolů . Vzhledem k tomu . že v případě závislosti jedince na alkoholu je farmakoterapie pouze podpůrnou me todou a psychoterapie rozhodující metodou, jedním
z úkolů , které je třeba řešit ve spolupráci s klinickými psychology , neuropsychology
a odborníky z oblasti dalších věd o člověku, je rozvinout tzv. funkční diagnostiku
oproti statické topické diagnostice a nalézt takové účinné metody a postupy individuální a skupinové terapie , které by vedly nejen k posílení adaptačních mechanismů, ke
zvýšení frustrační tolerance a k pi'ípravě pacienta na další léčebné zákroky, ale které
by současně vedly zejména k akceptovanému (ze strany pacienta) řešení prvotního
problému , jenž měl za následek mj . nadměrné pití alkoholu .
Druhým n e mén ě závažným problé mem a úkolem je nalézt takové programy terapie
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a autoterapie , které by v kontextu profylaxe a v případ ec h aktu ál ního .,ohrožení'· posilovaly odolnost a frustrační toleranci č l ově k a tak. aby minim alizovaly možnost jeho
event uáln ího se lhání v .,expo novaných" profesích , v e m oč n ě vyhrocených životních situacích individuá lníh o nebo hromadného charakteru .
Třetím úkolem je výzkumně ověř it terapeutický efekt růz n ýc h forem skupinové
a individuální terapie . To znamená , že nelze již zavírat oč i před tím faktem , že úspěš
nost dosavadních fo rem léčby a lko holismu je relativně malá přes veškeré úsilí obou
zú č a s tněných stran.
Již ta sk ut ečnost , že koncepce alkoholismu jako ne moci je v léčebné kompetenci
pouze psychiatrie. vyvolává v praxi řadu dalších probl é mů . Tato koncepce je poněkud
krátkozraká, n eboť jenom jedna z věd o č lo věk u se má zabývat jevem, který je multifak to riální a multidimenzionální. To má za následek, že se v tomto kontextu vytyč ují
neadekvátní východiska jak v oblasti teoreticko-metodologické, tak i v oblasti empirické (zej ména v rovině ctiopatoge netické . terapeutické atd.) . Dokonce se objevuje
zobecn ě ní empiricky získaných dat bez patřičného ověření teorií a praxí. V této souvi slosti (jestliže ignorujeme interdisciplinární přístup) se také přímo vnucuje otázka,
zda jsme schopni formulovat a koncipovat ve výzkumném projektu logicko u strukturu
problému a postupovat přitom systé mově a prognosticky. Vždyť dobře ko nstituovaný
problém generuje i možné varianty řešení, jež jsou zase předpokladem pro ko nstituová ní tzv . otevřené h o výzku mného projektu . To znamená, že výsledk y překr ač ují rámec daného výzkumné ho projektu a stávají se bází. na níž krystalizuje další výzkumný
projekt kauzálně spjatý s předešlým, což umo ž ňuj e plasticky reagovat na časovopros 
torově modifikované námi zkoumané složité psychické jevy. A to také pře dpokl ádá
rozpracování funkční diagnostiky . Jaké jsou tedy v dnešní době požadavky , abychom
mohli úspě š n ě splnit výše uvedené úkoly?
Základním požadavkem je mít dobrou koncepci osobnosti a nikoliv pouhou před
stavu o osobnosti jako o jakémsi abstraktním , imagin árním ko nstruktu , který má
s reálným č l ově kem je n málo s pol eč n ýc h charakteristik .
Osobnost (In : Vašina, 1989), kte rá je funkcí určit ý m způsobem u s pořáda ných pracovních konstelací reálných n e uronů (nikoliv kybernetických n e uronů , kde se psychická či nno st redukuj e na neurofyziologickou č innost) , představuje složitý časovoprostoro
vě a pohybově uspořádan ý systém , který se vyvíjí a který je vnějšími i vnitřními podn ěty
p er m a n e ntn ě variovaný. T ento seberegulující systém je ve vertikální rovině hierarchicky u s pořá dan ý do různ ýc h úrovní v souladu s odlišnými vztahovými souvislostmi.
Na druhé s tra n ě tyto různ é úrov nč nej sou izolované a jedním z výsledků zde probíhajících integračních procesů je egostruktura (kam patří sebecit , sebekoncepce , sebepojetí atd .), př e d s t av ující jádro v dynamické m systému osobnosti . Integračními procesy ,
jimiž se realizovala egostruktura , se vlastně realizují funkce tří základních s ub sys t é mů
dynamického systé mu osobnosti. a to ne uroe ndokrinního (NE) , psycho neuroimunitního (PNI) a biopsychosociálního (BPS). Obsah každé funkce je vymezen úkole m ,
který určitý subsystém v dynamickém systému osobnosti plní. Subsysté my NE a PNI
zabezpeč ují především ge net icky urče n o u intenzitu normálních životních proj ev ů
(tzv. život nost o rganismu) . a to od inte nzity látkové pře měny , úrovn ě e nergetické ho
krytí život ních projevů atd ., až po temperament, kte rý je můstkem k BPS. Subsystém
BPS má řadu úrovní, kte ré jsou výsledkem permanentních průniků vnějších a vnitřních podnětů biologickou přirozeností a na této bázi rozvíjející se společenskou podstatou osobnosti člověka. Přit o m se zde uplatňují činitelé vývoje od genotypu přes
prostředí , výchovu , výu ku až po sebevýchovu. Subsysté m BPS má multidimenzionální
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charakter (včetně neurofyziologické dimenze), přičemž různé charakteristiky těchto
dimenzí jsou ve vzájemných kauzúlních vztazích . a to nejen v jedné úrovni, ale i meziúrovňově . Vytvářejí tak určité trsy. které popisujeme psychologickou terminologií,
jako např. jednotky zaměřenosti. schopnosti a charakter. Tyto trsy nejsou ustrnulé ,
ale vyvíjejí se a jsou modifikovány aktuá ln ě působícími vnějšími a vnitřními podněty .
Řídící funkci realizuj e egostrukura prostřednictvím vědomé regulace předmětné
činnosti člověka, ve které můžeme dešifrovat emocionálně kognitivní charakteristiky.
Do této vědomé regulace se promítají jednak obecné charakteristiky (např. forma a
část obsahu sémantického záznamu, kategoriálního systému, komunikačních principů ,
dále všem lidem společná forma reprezentace objektivní reality ve vědomí, forma ulože ní znalostí atd.), jednak individuální a jedinečné osobnostní charakteristiky (např .
potřeby, zájmy, postoje , sklony, p řá ní , citové zabarvení, konkrétní rysy a schopnosti
atd.). Zj ed noduše ně řečeno obsah výše uvedených osobnostních ch arakteristik se plní
vzájemnou projekcí všech tří subsystémů dynamického systému osobnosti, a to NE.
PNI a BPS .
Uvedené osobnostní charakteristiky mohou být u různých lidí různě silně zastoupeny
a mohou se také u téhož člověka s různou intenzitou projevovat v souvislosti s různými
kontextovými situacemi, do nichž se člověk dostává v průběhu své existence. Tak např. člověk můž e být percepčn ě rigidní , ale výko n ově flexibilní; může být plachý vůči
lidem , ale s mělý vůči idejím . Nebo čím výrazněji se u konkrétního člověka proj evuje
některá z osobnostních charakteristik ve srovnání s ostatními. tím silněji na sebe váže
do trsu komplementární charakteristiky (tak např. sangvinik je častěji orientovaný na
úspěch a má vyšší aspirační úroveň, je také pohyblivější atd.). Aby tato problematika
byla složitější, některé osobnostní charakteristiky se na určit é úrovni týkají dispozic , na
jiné úrovni projevu atd. (n apř. úzkost. úzkostná reakce atd.).
Protože člově k se nachází v permanentním toku podnětů. informací a stresorů, které jsou z větší části neuvčdomované. musí se jeho osobnost v průběhu svého vzniku
a rozvoje .,opouzdl"it" a tímto obalem musí zachytit nápor s tresorů do té doby, než je
schopno jádro osobnost i adekvátně reagovat. Takto vzniklý obal. psychologické kompozitum, označujeme jako adaptabilitu. Její složení se v permanentních subjekto-objektových vztazích neustále modifikuje . přičemž důležitou úlohu zde hrají projikující
se obecné, individuální a jedinečné osobnosti charakteristiky. Adaptabilita zabezpečuje biologickou homeostázu a psychickou rovnováhu . Adaptabilita má ve své procesuální stránce dvě formy: jednak tzv. pasívní (vn itřní res trukturace v dynamickém
systému osobnosti pod vlivem vnějších a vnitřních podnětů) , jednak a ktivní v plném
smyslu slova adaptace (přetváření vnějšího a vnitřního prostředí s cílem eliminovat
nežádoucí nebo získat žádoucí podněty).
Dlouhodobé púsobení stresorů narušuje adaptabilitu a frustrační toleranci a vede k
projevům neadekvátních reakcí na s tresory, dále k maladaptivním vzorcům chování
doprovázených již i neuropsychick ými a vegetativními porucha mi a obtížemi zejména
v oblasti e mocionality až po těžké poruchy adaptability. Příkladem neadekvátních reakcí jsou např . neurotické reakce. depresívní reakce atd. K maladaptivním projevům
patří alkoholismus. drogové závislosti apod., přičemž se současně rozvíjejí negativní
emotivní reakce , jako je strac h, úzkost , panika . Nejčastějším projevem těžkých poruch adaptability jsou rúzné formy psychosomatických onemocnění a deprese.
Takto jsme se dostali ke druhému ze základních požadavků při řešení problémů
souvisejících se závislostí člověka na alkoholu : výzkumně ověřit uplatňov á ní jednotlivých charak teristik a dimenzí adaptabiliy člověka a analyzovat kauzální vztahy mezi ri-
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zikovými faktory a důsledky jejich působení na psychosomatické a somatopsychické
vztahy s cílem eliminovat či alespoň minimalizovat možnost nástupu chronicity. To vše
zužitkovat při poznání hranic adaptačních schopností č l ověka a př ec h odovýc h stavů
mezi normou a patologií , což bude jedním z prostředků sloužících k objasnění účinků
s tresorů v patogcnezi takových forem mal ada ptivního chování, jako je alkoho lismus
a aktuální drogové závislosti . K tomu je potřebná pregnantní koncepce ada ptability.
V charakteristikách a dimenzích adaptability se prolínaj í jak biologické aspekty, tak
i psychosociální aspekty (Vašina. 1989). Mezi základní charakteristiky patří:
I. v)'chozí stav bioenergetických zásob a intenzita jejich odbo urává ní ;
2. převažující typ a úroveň základního naladění vegetativního nervového systém u
(typ s převahou sympato-ad ren álního l adění nebo vagoinsulárního ladění);
3. úroveň základní ho naladění psychoneuroimunitního subsystému;
4. převažující typ ncurofyziologické a neuroendokrinní reaktivity a tendence k fixaci
č i rychlému vybavování určitého schém atu těchto rea kcí (vzájemný vztah neurocndorfinů a dalších řídícíc h n c uropeptidů ; individuální rozdíly v množství syntetizovaných neurotransmiterů a upl atňující se rozdíly v jejich převažujících biologických funkcích u konkrétního č lov ěka);
5. úroveň a kvalita vědomí (kolísání bdělosti. poruchy koncentrace pozornosti, pře
vaha určitého kognitivního stylu a převaha emočního obsahu nebo naopak kognitivního obsahu v subjekto-objektových vztazích:
6. výchozí stav mentální aktivity a práceschopnosti neuronů;
7. úroveň biopsychosociální regulace předmětné činnost i člověka;
8. tzv. inteligence přežití (schopnost kognitivně řešit zátěžové situ ace, odolnost kognitivních procesů oproti negativním emocím v zátěži, schopnost používat paralelních myšlenkových strategií v zá t ěži. schopnost heuristicky řešit problém v zátěži);
9. úroveň a kvalita paměťového procesu a procesu učení v zátěži jako jedna z dalších
dimenzí tzv. inteligence přež ití ;
10. úroveň a kvali ta regulač ní ch a řídícíc h me c h anismů v zátěžových situacích;
ll. úroveň a kvalita cgostrukt~o~ry (seberegulace, sebepojetí, sebecitu, anticipace a
hodnoce ní) .
Zá kladními dimenzemi adaptability jsou:
1. neuropsychická stabilita versus neuropsychická labi lita ;
2. vol ní kontrola versus impulsivita , panika ;
3. fr ustra č ní tolerance versus frustrační intolerance;
4. převažující racionalita versus převažující iracionalita v jednání, smyslovost;
5. flexibilita ve rsus rigidita ;
6. afi liace, sympatie versus hostilita , nenávist;
7. alt ruismus, soucit versus egocentrismus , ublíženost;
8. sociální potence (adjustační plasticita, sociální adaptabilita, sebevědomí, sebedů
věra, smělost, družnost, přátelskost, otevřenost v jednání , přístupnost novým faktům) versus sociální impotence (adjustační rigidita, sociá lní nepřizpůsob i vost,
ztráta sebedůvery, ne s mělost. nepřátelství, závist , sociální nejistota v mezilidských vztazích. uzavřenost vůči novým faktům, podřízenost):
9. láska versus žárlivost. nenávist;
10. zdrže nlivost v reakcích versus nezdrženlivost. hn ěv až agrese;
ll. aktivita, činorodost versus pasivita. lhostejnost , apatie ;

ll

L. VAŠINA, V. ŠŤASTNÝ , T. KOSTROŇOVÁ/ NĚKTERÉ OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY ALKOHOLIKŮ VE VZTAHU K PORUCHÁM ADAPT AH ILITY A ODOLNOSTI -VŮČI
ZÁTĚŽI

12. domina nce versus submise;
13. subjektivní pocit psychosomatického zdraví versus subj e ktivní pocit psychické
somatické ne moci, strasti;
14. extraverze versus introverze;
15. vitalita. životní zakotvenost versus odevzdanost, životní anarchie.

či

Třetím základním požadav ke m je mít dobrou psychoterapeutickou konce pci pro
práci s jedinci závislými na alkoholu . Pr ávě zde je jeden z jádrových problémů l éče 
ní alkoholiků, a to zda uplatň ovat v úzkém či širokém rozsahu individuální te rapii .
V so učasn é literatuř e př evaž uje názor , že skupinová terapie je mnohem plodnějším
přístupem než individuál ní terapie . Problé m by m ě l být pravd ěpo d ob n ě zúžený na
otázku pom ěru mezi upl a tňov á ním postupů jedné i druhé formy terapie. Tvrze ní , že
rozhodující je skupinová terapie. by bylo pravdivé tehdy , jestliže bychom léčili pouze
excesívní pití. Ale alkoholismus je součas n ě p říz nak e m závažných pr ob l é mů člověka.
kte rý se z různých důvodů nedokázal s nimi vyrovnat jina k než pomocí té to .,chemické
b e rličky ". Alkoholismus je také příznakem změn v osobnostní struk tufe dotyčného
člověka oproti tzv. populační norm ě. Alkoholismus je dále pří zna k e m z měn v osobnost í struktuře č lov ě k a jako následku poruch adaptability a frust rač ní tolerance v zátě 
žových situacích. Na druhé s tran ě v příp a d ě alkoholika jde o pacie nt a, u n ě h ož se rozvinula choroba ja ko jeden z možných n ás ledků excesívního pití.
Výše uveden é s kutečno s ti je také třeba doplnit o empiricky zjištěné údaje o tom, že
tito jedinci permanentně vyžadují individuální terapii v pod stat ně v ě tším měřítku , než
je jim poskytována . I když nelze v y loučit účelovost tohoto jednání, musíme si uvědo
mit následující fakta : skupinovú te rapie umožňuje vyjádření sociálních pos tojů. naučit
se novým vzorcům chování, ., probuzení" potřeby pozitivní sociální akceptace, odreagování v kontextu snižování skupinové tenze i nesm ě lým a inhibovaným j e dincům , ale
ve své podst a t ě je skupinová terapi e na A T odděleních zaměřena na alkoholismus, nikoliv na prvotní pacientův problé m. Skupiny jsou v převážné většině otevřené a znač
n ě heterogenní. To se projevuj e mj . výskytem značného počtu rozmanitých problémů ,
které není ani možné za dnešních podmín ek na AT odděleních dostatečn ě řešit (viz
nedostatek zdravotnického pe rsonálu , chybí postgraduální studium dané ho směru
atd.). Ve skupinách se za této situace prosazují jedinci agresívní a dominantní. To ve
všeobecnosti snižuje úroveň a hloubku žádoucího procesu sebeodhalení, sebepoznání ,
a tím také dosahování žádoucích z měn v hierarchickém hodnotovém systému pacientů. 'jejich hodnotových orrentací a postojů . Také koheze skupiny má nižší úroveň a má
mnohdy formální charakter, což nepřízniv ě ovlivňuje pocit užitečnosti a spokojenosti
se skupinovým sezením. Jsme přesvědčeni. že jedním z problémů skupinové terapie
u alkoholiků je , že jde o jedince s výraznou emoční a sociální nezralostí nebo s emoční
a sociální retardací. Proto více ne ž u jiných skupin pacientů zde vystupuje do popředí
požadavek na rozsáhlé zavedení postupů a metod individuální terapie.
Individuální terapií by měl projít každý pacient před zařazením do skupinové terapie. Dále by m ě l každý z pacientů projít znovu individuální terapií v případě krize, či
naléhavé potř e b y, a to i tehdy , když je tato krize nebo potřeba signalizována pouze písemně (deník) a nikoliv současně verbálně. Individuální terapií by měl pacient projít
vždy, když čas vymezený pro skupinovou terapii nestačí k do!>ažení dílčího terapeutického závěru. A konečně individuúlní terapií by měl projít každý odcházející pacient
tak. aby m ě l k dispozici antistresové programy, mobilizační programy a autoterapeutické postupy .
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Skupinová a individuální terapi~: jsou tedy nepostradatelným prostředkem při léčení
Jde jen o to stanovit kritéria a žádoucí rysy jak skupinové, tak i individuální terapie , určit poměr mezi oběma postupy a současně určit i hodnotící kritéria terapeutického efektu.
Samozřejmě výše uvedenou složitou problematiku nemůže řešit izolovaně ani teoretická. ani praktická instituce. Proto byla vypracována Smlouva o praktické spolupráci
mezi katedrou psychologie FF UJEP a AT oddělením psychiatrické léčebny v Brně
Černovicích . Rozvinula se výzkumná aktivita, aplikovaly se první psychologické sondy
s cílem zjistit zvláštnosti ve struktuře osobnosti jedinců závislých na alkoholu ve vztahu k poruchám adaptability a frustrační tolerance ai již v běžných životních situacích,
či zátěžových situacích . Analyzuje se terapeutický efekt některých metod individuální
i skupinové psychoterapie . Ověřují se nové metody rychlého odreagování emočního
napětí. Výsledky těchto předvýzkumů budou obsahem následující studie. Na závěr této studie uvedeme pouze některé dílčí výsledky z předvýzkumu. Jde o některé údaje
získa né zejména Freiburským osobnostním dotazníkem, dále o údaje získané dotazníky lHA VEZ. SUPOS 8. dotazníkem ke zj i šťová ní úrovně frustrační tolerance DOST ,
dotazníkem ST AI. který měří míru úzkosti. a dotazníkem SCL-90. Ukazuje se, že ve
skupině alkoholiků na AT oddělení v C:ernovicích lze odlišit dvč podskupiny. Pro
první podskupinu jsou charakteristické zvýšená psychická zranite ln ost (přecitlivělos t ),
napětí. smutná až depresívní nálada, emoční napětí až úzkost. Tito lidé také uvádějí
sníženou potřebou sociálních kontaktů. Ve styku s ostatními jsou nesmělí, stydliví
a pasívní. Lehce se vzdávají při prvním neúspěchu. Jsou zvýšeně sebekritičtí. ale bez
výraznějšího volního úsilí při realizování svých přání. Často uvádějí různé somatické
obtíže. Také uváději, že před rozvinutím závislosti na alkoholu byli průbojní a bez
emocionální lability .
Pro druhou podskupinu je charakteristická zvýšená sebedúvěra bez reálného podkladu, nenucenost v jednání s ostatními spolupacienty, ale i v jednání se zdravotnickým personálem, dále sebeprosazování na úkor druhých, netrpělivost, hl edání růz
ných neoprávněných výhod , častá verbální agresivita. Tito lidé prosazují svůj egocentrický obraz světa. Také se u nich projevuje zvýšená otevřenost až .,verbální ex hibicionismus". Na druhé straně uvádějí statisticky významně (na l % hladině statistické významnosti) malý počet somatických obtíží .
Pro obě podskupiny je charakteristická emocionální labilita, dále tendence reagovat
maladaptivními formami chování i na stresory v běžných životních situacích a nízká
úroveň kognitivního zvládání každodenní zátěže.
Obč podskupiny byly homogenizovány v těchto proměnných: věk , pohlaví, vzdělá
ní, délka pobytu na A T oddělení, počet opakovaných pobytů na A T oddě l ení a výměr
či dobrovolná léčba.

a lkoholiků .

Závěr

Na tomto místě je třeba uvést, že jsme záměrně v této fázi výzkumné činnosti nevyhypotézy. protože předvýzkum chápeme jako heuristický. Některé informace
uvedené v této studii pravděpodobně vyvolají diskusi , ovšem jsme si vědomi toho, že
řadu úd ajů je třeba znovu výzkumně ověřit. Na druhé straně je pro nás roz hodujícím
objektivním kritériem výsledný terapeutický efekt při l éčení alkoholismu. A proto
jsme přesvědčeni o tom, že je třeba věnovat větší pozornost individuální terapii při
léčbě alkoholiků, než je tomu doposud.
tyčovali

13

L. V AŠINA, V. ŠŤ ASTNÝ, T. KOSTROŇOV Ál NĚKTERÉ OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY ALKOHOLIKŮ VE VZTAHU K PORUCHÁM ADAPTABILITY A ODOLNOSTI VŮČI
ZÁTĚŽI

LITERATURA
Barwšíko vá. I .. KostrOIÍOI'lÍ . T.: Nčkteré psychologické charakteristiky pacientů léčících se na
oddělení

AT. Protialkohol Obz. 19. 19!i4. 2. str. lOS - IlO

Šťastný, V., Kostrmíová . T.: Výsledky l éčby u souboru motivova ných a nemotivovaných paci e nt ů
l éčícíc h

se na AT

oddělení

PL Brno . Protialkohol O bz . 22, 19'67. 4. str. 235- 240

Vaši na. L.: Vliv součinnosti hemisfé r při za bezpečování regul ace adaptačních mech anismu v zátěži.

SPFFBU . I 25. 19'69

Do reda kcie prišlo dňa: 24. S. 1989
Adresa auto ra: doc. PhDr . L. Vaši na. CSc .. Leninova 24. 690 OU

14

Břeclnv

