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ÚVOD 

 

„Podle Sullivana nelze nikoho pochopit odděleně od jeho vztahů s druhými: člověka definuje 

způsob, jakým je s druhými“ (Fonagy & Target, 2005, str. 213). 

 

 Koncept vztahové vazby (angl. attachment) vznikl postupně jak z psychoanalytických, 

tak behaviorálně fyziologických pozorování. V psychologii jej lze použít nejen na poli 

vědecko-výzkumném, ale i poradenském a klinickém, čímž dokazuje svou až univerzální 

platnost. 

Britský psychoanalytik John Bowlby v první polovině 20. století na základě své práce 

s dětmi zjistil, že jejich chování a prožívání je velkou měrou ovlivněno vzájemným vztahem 

s jejich rodiči. Mary Ainsworth o pár let později jeho názor empiricky ověřila a postupně tak 

mohla vzniknout klasifikace celkem čtyř vazebných typů: jeden jistý a tři nejisté (úzkostný, 

vyhýbavý a dezorganizovaný). 

V druhé polovině 20. století začal být pozorován vliv rané vztahové vazby na emoční 

prožívání a chování jedince v dospělosti. Díky longitudinálním studiím byla jednoznačně 

prokázána velká podobnost mezi vztahem rodič-dítě a pozdějším partnerským či romantickým 

vztahem u téhož jedince. Rovněž u nás probíhal výzkum v této oblasti. Jednoznačně největší 

měrou přispěl svými poznatky do oblasti rané péče o dítě a jejího vlivu na jeho pozdější vývoj 

prof. Zdeněk Matějček, CSc. spolu se svými kolegy. 

Dnes se poznatky z této teorie aplikují nejen v rámci prevence péče o dítě, ale i 

v poradenství či psychoterapii. Jelikož tento koncept objasňuje i ty nejranější vývojové 

problémy, bylo možné z jeho podstaty vyvinout psychoterapii hraničních a jiných poruch 

osobnosti (Bateman & Fonagy, 2004). 

Cílem této práce je porovnat styly vztahové vazby u českých a amerických studentů 

psychologie za použití dotazníku Experiences in Close Relationships a popsat případné 

kulturní rozdíly. Bylo potřeba přeložit oba dotazníky, zajímá nás tedy i role samotného 

překladu ve výzkumu. Koncept vztahové vazby se dodnes velmi rychle rozvíjí. Vnímám jej 

jako klíčový nástroj pro základní pochopení motivů lidského jednání a prožívání a proto mě 

velmi těší, že jsem se s ním díky této práci blíže seznámila.
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 VÝVOJ KONCEPTU VZTAHOVÉ VAZBY 

 

1.1 Vymezení pojmu 

Citovou nebo-li vztahovou vazbou (Brisch, 2011) či připoutáním (Hašto, 2005), 

případně teorií přimknutí (Fonagy & Target, 2005) (angl. attachment theory) rozumíme citové 

pouto vytvořené mezi dítětem a jeho matkou, otcem, popř. jinou pečovatelskou osobou. Jedná 

se o jedinečný vztah vznikající na základě bazální důvěry či nedůvěry mezi těmito jedinci, 

který je nedílnou a velmi důležitou součástí jejich komplexního vztahu. Teorie vztahové vazby 

zahrnuje etologické, vývojově psychologické, systemické a psychoanalytické poznatky a 

pojednává o základních raných vlivech na emocionální vývoj jedince. Rovněž se zabývá 

popisem a vysvětlením vzniku a změn vztahových vazeb během celého života člověka 

(Brisch, 2011). Někteří autoři tvrdí, že již v průběhu těhotenství si matka vytváří k plodu svou 

vztahovou vazbu, která pak dále ovlivňuje tvorbu vztahové vazby dítěte k ní. Dle výzkumů 

Fonagyho et al. (1991, in Brisch, 2011) a Steele & Steele (1994, tamtéž), zabývajících se tzv. 

transgenerační perspektivou, tedy zda existuje jakási „rodinná historie“ přenosu vztahové 

vazby z generace na generaci, lze s dostatečně velkou jistotou u těhotných žen předpovídat, 

jak bude vypadat vztahová vazba u jejich dětí v jednom roce věku. Koneckonců již Bowlby 

(2010), na základě svých pozorování tvrdil, že matka vnáší do vazebné situace jak svoji 

biologickou výbavu (stejně jako dítě vnáší zase svoji), tak svou rodinnou vazebnou historii 

mezilidských vztahů a v neposlední řadě hodnoty a praktiky její kultury a tudíž se dá do jisté 

míry předpovědět způsob matčina chování k dítěti ještě před jeho narozením. 

Kojenec si tvoří tzv. hierarchii vztahových osob (Bowlby, 2010), k nimž se pak podle 

míry jemu hrozícího nebezpečí (při nemoci, bolesti únavě, hladu apod.), čili dle míry 

prožívaného strachu, navrací. Jestliže tedy dítě pocítí strach, např. v nějaké jemu neznámé 

situaci, začne nejprve vyhledávat primární vztahovou osobu, kterou bývá zpravidla matka. Ta 

mu pak může poskytnout emocionální ujištění a utiší ho. Pokud není matka k dispozici, obrátí 

se na otce jakožto sekundární vztahovou osobu. Brisch (2011) dále uvádí, že čím větší je 
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vnímaná bolest nebo strach, tím více dítě trvá na blízkosti primární vztahové osoby a nenechá 

se upokojit nikým jiným. Rozdíl mezi primárními a sekundárními, popř. hlavními a vedlejšími 

vztahovými osobami tkví hlavně v míře, do jaké se o dítě daná osoba stará a také složení 

domácnosti, čili kolik obsahuje členů a jaká je povaha vztahů mezi nimi (Ainsworth, 1964 in 

Bowlby, 2010). 

  

1.1.1 John Bowlby (1907 – 1990) 

Za vnik teorie vztahové vazby se zapříčinil britský psychiatr a psychoanalytik John 

Bowlby, když přišel v 60. letech s myšlenkou a později i s teorií, že stejně jako hlad, žízeň a 

sexualita je člověku biologicky daná i potřeba vyvinout citovou vazbu s blízkou vztahovou 

osobou, většinou tedy matkou (Hašto, 2005). Bowlby pocházel z rodiny proslulého chirurga. 

Začal studovat medicínu a po dokončení první části studia odešel pracovat jako učitel ve škole 

pro děti a mládež s narušeným sociálním chováním. Zde se patrně začal více věnovat 

vývojové psychologii. Nutno dodat, že k vlastní matce měl, jak píše Brisch (2011), 

distancovaný vztah, jelikož pocházel z rodiny, kde se o děti staraly chůvy a matku mohl vidět 

jen v pevně stanovených časových intervalech. Bowlby tedy následně dokončil studium 

medicíny, začal studovat dětskou psychiatrii a započal psychoanalytický výcvik. Později se 

hlásil k londýnské psychoanalytické skupině „Independent Group“, která existovala vedle 

skupiny Anny Freud, či skupiny Melanie Klein. Hašto (2005) uvádí, že Bowlbymu vadil 

koncept „nevědomých fantazií“ u kleiniánů, protože sám měl během své praxe ve výchovných 

ústavech možnost pozorovat viditelné a tudíž uchopitelné rodinné projevy u dětí s narušeným 

chováním. Matkám, které měly problémy s výchovou svých dětí, pak doporučoval 

psychoanalytické konzultace jednou týdně, kde by mluvily o svých problémech a pocitech od 

současnosti až po vlastní dětství a tím se naučily rozeznat a akceptovat své emoce. Tím by se 

pak začaly ke svým dětem chovat více empaticky a tolerantněji, jelikož by byly schopny u 

nich rozeznat podobné emoce, jako měly ony samy.  
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V roce 1944 vydal práci, kde analyzoval životní příběhy 44 mladistvých delikventů.1 

V roce 1953 na žádost Světové zdravotnické organizace (WHO) publikoval monografii 

„Maternal care and mental health“. Ta podnítila další badatele k pokračujícím výzkumům 

vlivu mateřského chování a jednání na dítě a vztah mezi nimi (Hašto, 2005). Víceméně 

nezávisle na Bowlbym následovaly práce evolučního biologa Konrada Lorenze o tzv. vtištění 

(imprinting) u ptáků (1965) a studie Harlowových (1969) o vztazích matek a jejich mláďat u 

opic makak Rhesus, které jen utvrzovaly Bowlbyho v jeho teorii (Brisch, 2011). 

 Bowlbyho teorie byla psychoanalytickou společností nejprve striktně odmítnuta, 

jelikož svou povahou popírala Freudovu pudovou teorii. Ta vysvětluje vznik vztahové vazby 

mezi matkou a dítětem na základě uspokojení orálních potřeb kojence během kojení z matčina 

prsu. Jak se později dovíme, tyto dvě teorie se ovšem navzájem nevylučují, spíše naopak. 

 Roku 1969 vydal Bowlby první monografii z trilogie Attachment and Loss (Vazba a 

ztráta) s názvem Attachment and Loss – Attachment. U nás vydána v roce 2010 pod názvem 

Vazba – Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Další svazky, u nás dosud 

nevydané, nesou názvy Separation, Anxiety and Anger (Odloučení, úzkost a hněv), z roku 

1973, kde se zabývá vlivem prožitků při odloučení, a Loss, Sadness and Depression (Ztráta, 

smutek a deprese), z roku 1980, kde řeší význam ztráty blízkého člověka (Brisch, 2011).  

Bowlby v první ze své trilogie uvádí, že dosavadní psychoanalytické teorie se nejprve 

zabývaly symptomem (např. depresí) a až následně formulovaly možnou historii jeho vzniku 

(retrospektivní metoda), zatímco on se snaží vycházet z počátečního vztahu jednotlivce a jeho 

matky v dětství: „...Vlastně začíná (zde přijatý pohled) u traumatického prožitku a postupuje 

prospektivně.“  (Bowlby, 2010, str. 19). Co se týče Freudovy pudové, čili sexuální teorie, 

Bowlby (2010) připouští, že přestože jsou vazebné chování a sexuální chování dva odlišné 

behaviorální systémy, mají k sobě velmi blízko a navíc se tedy nevylučují. Uvádí tři důvody 

pro zachování jejich oddělení: zaprvé, oba systémy se aktivují nezávisle na sobě, zadruhé, 

objekty zaměření těchto systémů se mohou lišit (jako příklad uvádí house, které sice zaměřilo 

své vazebné chování k člověku, ale své sexuální chování směřuje k ptákům vlastního druhu) a 

                                                           
1„Forty-four juvenile thieves: Their character and home life“ (Čtyřicet čtyři mladistvých zlodějů, jejich 

charaktery a domácí život), 1946 (Brisch, 2011); dle Fonagy & Target (2005) je rok vydání 1944. 
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zatřetí, citlivé fáze každého z nich se mohou objevit v různém věku jedince. Ovšem, tyto dva 

systémy také mají tendenci se navzájem ovlivňovat. Bowlby (2010) jako příklad uvádí 

objímání a líbání u lidí jako společný jev u obou typů chování (vazebného a sexuálního). Z 

hlediska přesahu do vazebného chování v dospělosti, což je hlavním tématem této práce, je 

zajímavé, že již Bowlby pozoroval u dospělých jedinců překrývání mezi vazebným, 

rodičovským a sexuálním chováním: „Například není nijak výjimečné, že se člověk chová 

k sexuálnímu partnerovi, jako by to byl rodič, a partner může reagovat tak, že na oplátku 

zaujme rodičovský postoj“ (tamtéž, str. 206). 

Nutno dovysvětlit, jak k těmto svým tvrzením došel. Nejprve na základě studie o 

mladistvých zlodějích formuloval myšlenku, že přerušení raného vztahu matky a dítěte 

(trvalejší odloučení, čili separace) značí klíčový předpoklad duševní poruchy v pozdějším 

věku. A to zvláště u dětí, jež označil termínem „nelaskavé“. Koncem 40. let 20. století se začal 

zabývat vztahy mezi matkou a kojencem a účinky hospitalizace na kojence, z čehož vznikla 

výše uvedená práce pro WHO. Zde pozoroval citovou deprivaci a objevil stejné symptomy, 

jaké měly výše zmíněné „nelaskavé“ děti. Bowlby začal zdůrazňovat, že kojenec má potřebu 

nepřetržitého a bezpečného raného připoutání k matce. Dítě, kterému se toho nedostane, bude 

podle něj projevovat známky buď částečné deprivace – přehnanou potřebu lásky či pomsty, 

provinilost a depresi, nebo celkové deprivace – netečnost, nereaktivnost a opoždění ve vývoji. 

V pozdějším vývoji se deprivace projeví jako povrchnost, nedostatek opravdového citu, 

roztěkanost, podvádění či kleptomanie (puzení ke kradení) (Bowlby, 1951 in Fonagy & 

Target, 2005). Bowlby dál popsal reakce na separaci, čili opuštění a případnou ztrátu vazebné 

postavy: nejprve je to protest (protest) – dítě vnímá hrozbu odloučení, objevuje se pláč, zlost, 

pokusy o útěk a hledání rodiče. Po asi týdenní fázi protestu nastupuje fáze zoufalství (despair) 

– ustává pohyb, pláč je přerušovaný, dítě vypadá smutně a je pravděpodobné, že se bude 

chovat nepřátelsky k jiným osobám či objektu, který zná z domova. Ve fázi lhostejnosti 

(detachment) již dítě zjevně upouští od truchlení po ztraceném rodiči, začíná se navracet 

k obvyklému sociálnímu chování a časem přijme pečovatelské chování jiného dospělého. 

Pokud se v této fázi chování objeví pro dítě již ztracený rodič, může se k němu chovat 

nápadně abnormálně (Bowlby, 1973, in Fonagy & Target, 2005). Fonagy a Target (2005) dále 

mluví o Bowlbyho dnes všeobecně uznávaném názoru, že vztahová vazba je cenná pro přežití, 

jelikož díky blízkosti pečující osoby se zvyšuje bezpečí, je zajištěna potrava, bezpečné 
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poznávání okolí (tzv. explorace) a ochrana před nebezpečím. Toto Bowlby považoval za 

biologickou funkci vztahové vazby a dá se tak i vysvětlit, proč se týrané nebo zneužívané děti 

mohou i přesto přimknout ke svým pečovatelům2. 

 

1.1.2 Mary Ainsworth (1913 – 1999) 

Mary Ainsworthová byla kanadskou vývojovou psycholožkou a ve své dizertační práci 

se zabývala pojetím bezpečí a důvěry ve vztahu. Přišla s názorem, že dítě potřebuje tzv. 

bezpečnou základnu (secure base), která mu poskytuje dostatečnou oporu. V roce 1950 se v 

Londýně zapojila do Bowlbyho výzkumné skupiny na Tavistocké klinice a později jela jeho 

koncepty empiricky zkoumat a ověřovat do Ugandy a Baltimore, USA (Hašto, 2005). 

Ainsworthová tímto prokázala, že Bowlbyho teorie vazby je empiricky ověřitelná a dále 

použitelná jak pro vědecké, tak terapeutické účely (Mikulincer & Shaver, 2010). Na základě 

svých pozorování Ainsworthová stanovila tři typy vztahové vazby u dětí: jeden jistý (secure) a 

dva nejisté: úzkostný (anxious) a vyhýbavý (avoidant) (Ainworth et al., 1987 in Mikulincer & 

Shaver, 2007). Dále spolu se svými kolegy vytvořila testovou metodu na zjištění typu vazby – 

tzv. Strange Situation Test („Test v cizí situaci“). Ve své publikaci z roku 1978 (Mikulincer & 

Shaver, 2010; Gerhardt, 2010) vysvětluje, jak kódovat chování dítěte k matce při tomto testu a 

jaké typy chování doma představují jednotlivé vazebné typy. Ainsworthová mimo jiné tvrdila, 

že děti kolem jednoho roku věku už obvykle mají vyprofilované chování souvisící se 

vztahovou vazbou (Hašto, 2005).  

                                                           
2 Český psychiatr a psychoanalytik Peter Pöthe (2008) uvádí, že zvláště u opakovaně týraných dětí se často 

vyskytuje obranný mechanismus štěpení, který jim, resp. jejich self, nebo-li egu, pomůže izolovat intenzivní 

prožitky bolesti a strachu do nevědomí. Štěpení je někdy spojeno s obranným mechanismem vytěsnění, kdy se 

z vědomé paměti izolují jak pocity, tak samotná událost. Vzpomínky ale zcela nezmizí, nýbrž jsou pak 

zakódovány v nevědomí jako „implicitní“, tedy bez časových a příčinných souvislostí. 

 Vavrda (2005, str. 108) popisuje situaci týraných a zneužívaných dětí jako „začarovaný vývojový kruh“. 

Psychická blízkost ke zneužívajícímu rodiči je pro dítě nesnesitelná, jeho aktivované vazebné chování (v situaci 

nebezpečí vyhledat blízkost pečujícího) ho ale  nutí být této osobě fyzicky nablízku. 
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Dle Kulíska (2000) nebyla u nás tato metoda dosud použita. 

 

1.1.3 Koncept vztahové vazby v českých podmínkách 

Pro bližší uchopení konceptu vztahové vazby je rovněž důležité vysvětlit pojem 

deprivace (z angl. deprivation – nouze, nedostatek). Deprivaci u nás poprvé popsali vývojoví 

psychologové prof. Zdeněk Matějček, CSc. a prof. Josef Langmeier v roce 1963, termín se pak 

rozšířil mezi širší vědecko-psychologické kruhy. Každý jedinec má pět základních 

psychických potřeb: potřebu podnětové stimulace, smysluplného světa, bezpečí a jistoty, 

společenského uznání a hodnoty (z toho plynoucí pozitivní náhled na sebe sama) a potřebu 

perspektivy, otevřené budoucnosti. Tyto základní potřeby existují nejen v dětství, ale i 

v kterémkoli jiném věku. Liší se pouze způsob jejich uspokojování. Jsou-li upokojovány 

nedostatečně, vzniká psychická deprivace, dříve nazývána „hospitalismus“ nebo „deprivační 

syndrom“. Jedná se o psychický stav, který vzniká následkem takových životních situací, kdy 

jedinci není dána příležitost k uspokojení některých základních psychických potřeb 

v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu (Langmeier & Matějček, 1974). Rozlišujeme pět 

druhů psychické deprivace: podnětovou (senzorickou), významovou (kognitivní), identity 

(sociální), otevřené budoucnosti a citového vztahu (emoční). Přičemž pro optimální vývoj 

jedince je podstatné, aby nedocházelo k deprivaci na žádné z těchto úrovní.  

Matějček a Langmeier se tak stali prvními českými průkopníky na poli teorie vztahové 

vazby. Ve svých textech citují z převážně psychoanalytických teorií J. Bowlbyho, E. Eriksona, 

R. Spitze a mnoha dalších, zachovávají si však svůj „jazyk“ a čerpají z mnoha svých vlastních 

výzkumů, či výzkumů jejich českých a slovenských kolegů. Například Matějček v mnoha 

svých publikacích zaměřených na vývojovou psychologii dětí (1994, 2005, 2007, 2008) píše o 

tzv. rodičovských postojích. Tyto se u budoucích rodičů tvoří na základě jejich vlastní 

zkušenosti z raného dětství s jejich rodiči. Dle Matějčka je prokázáno, že lidé, kteří vyrůstali 

ve vřelém a pevném citovém vztahu, vnímají rodičovství mnohem snáze a radostněji než ti, 

kdo neměli příliš hezké dětství (2005). Popisuje tak vlastně vývoj jistého či nejistého citového 

připoutání. Matějček (1996) dále pozoroval chování žen, které se narodily z nechtěného 

těhotenství, a zjistil, že u nich došlo k mírné formě deprivace – tzv. subdeprivaci. Těmto 
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ženám se v raném a i pozdějším dětství nedostávalo dost mateřské lásky a tedy i jakýchsi 

vzorů ženskosti. V pozdějším věku pak samy častěji trpěly problémy v sexuálních vztazích 

(větší počet interrupcí) a následně v manželství a rodičovství. Dále Matějček (1996, str. 376) 

píše: „Možno jen parafrázovat konstatování manželů Harlowových, že nejspolehlivější cestou 

k zdravému psychosociálnímu vývoji dítěte je nepřipustit psychickou deprivaci či subdeprivaci 

v časných vývojových stadiích, tj. tedy nepřipustit ani nechtěné těhotenství, a zajistit mu 

náležité vzory mužnosti a ženskosti ve vývoji pozdějším“.  

Pozitivní pohled v této problematice nabízí Štefánková (2005). Podle ní bylo 

v některých výzkumech dokázáno, že i děti bez pevného emocionálního zázemí a optimálního 

raného vztahu s rodiči mohou být v pozdějším věku odolné vůči zátěži (tzv. resilientní). U nás 

k takovému zjištění došli právě Langmeier s Matějčkem ve svých výzkumech u dětí 

z dětských domovů a nechtěného těhotenství (1974, 1986, in Štefánková, 2005). 

Nutno dodat, že vědecký vztah českých psychologů a Johna Bowlbyho byl reciproční. 

Bowlby se ve svém díle (2010, str. 36) v souvislosti s výzkumy chování malých dětí při 

pobytu v nemocnici a po něm zmiňuje právě i o Matějčkovi a Langmeierovi a jejich studii 

z roku 1963. 

 

1.2 Psychoanalytické teorie vývoje dítěte v raném věku 

 

Erik Erikson (1902 – 1944) 

Americký psychoanalytik Erikson ve své monografii Dětství a společnost (2002, str. 

372) píše: „..lidský život začíná dlouhým, pomalým dětstvím a sexualitou napojenou na 

osobnosti rodičů.“ Mezi psychoanalytiky byl Erikson výjimečný svým zájmem o kulturní a 

rodinnou podmíněnost vývoje a také tím, že svou teorii rozšířil na celý životní cyklus člověka. 

V roce 1950 představil svůj koncept tzv. osmi psychosociálních vývojových stadií, kdy při 

nezvládnutí některé z osmi fází vývoje dojde k zastavení vývoje a ohrožení následujících 

stadií. Je zajímavé, že se přibližně ve stejnou dobu začal zajímat o interakci mezi kojencem a 

pečující osobou jako Bowlby a jak dále uvádí Fonagy & Target (2005), oba začínali u Anny 
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Freud. Erikson (1950, in Fonagy & Target, 2005) prohlásil, že všechny minimální jednotlivé 

zkušenosti se nakonec nakupí a mohou zapříčinit vytvoření pevných vzorců pro převážení 

základní důvěry nad základní nedůvěrou (první z osmi stadií). Míra důvěry tedy podle něj 

nezávisí na množství poskytovaného jídla či projevech lásky, ale na kvalitě mateřského 

vztahu. Takový vztah naplněný důvěrou a bezpečím může zajistit jen matka, která především 

věří sama sobě. Dítě, jehož matka ve vztahu k němu nějakým způsobem selhává v důvěrnosti, 

toto „vycítí“ a začne být samo nedůvěřivé jak k matce, tak k sobě samotnému, a to včetně 

svého těla. Rané selhání tohoto typu může později vést k přehnané bezmocnosti, závislosti, 

touze neustále vyhledávat nové podněty, lakomosti, chamtivosti, neustálé nespokojenosti, 

rezignaci či beznaději. Proto je pro proces psychoterapie tolik důležité, aby byl takovým 

jedincům poskytnut pocit maximální důvěry. Tím se posílí jejich vlastní sebedůvěra. (Hašto, 

2005). 

 

 René Spitz (1887 – 1974) 

Spitz taktéž připisoval velký význam roli matky a interakci mezi mateřskou osobou a 

kojencem. Význam kladl na tzv. nové formy emočního vyjádření – např. odpoveď s úsměvem 

ve 2. až 3. měsíci kojence (úsměv nazývá „prvním organizátorem psychiky“; Hašto, 2005) 

nebo osvojení si schopnosti říct „ne“ pro sebeprosazení mezi 10. a 18. měsícem (Fonagy & 

Target, 2005). Pӧthe (2008) mluví o tom, jak je pro dítě důležitá tato schopnost říct ne, jelikož 

mu pomáhá uvědomit si tím sebe sama a dojde tak k jeho oddělení ze symbiotického vztahu 

s matkou a následnému vytvoření pocitu autonomie, sebekontroly a sebevědomí. Po dosažení 

této fáze může u dítěte začít období vzdoru. 

 

Anna Freud (1895 – 1982) 

Anna Freud, dcera Sigmunda Freuda, je všeobecně uznávaná vývojovými odborníky 

především proto, že údajně jako jedna z prvních předložila ucelený pohled na psychopatologii 

(Freud, 1965, in Fonagy & Target, 2005). Své teorie založila mimo jiné na poznatcích 

vlastního pozorování vlivu odloučení a ztráty rodičů během péče o děti bez domova během 2. 
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světové války v Londýně. Podle jejího názoru lze odhalit riziko patologie – psychologické 

poruchy u dětí sledováním procesu jejich vývoje. Později přišla s vlastní vývojovou teorií, ve 

které stanovila šest vývojových linií (Fonagy & Target, 2005). Jejím cílem bylo zachytit 

postupný přechod od vnitřního fantazijního světa k adaptaci na vnější svět, ovládání pudů a 

racionalitě. Popsání celé její teorie považuji nad rámec této práce. Bowlby si vysoce cenil její 

teorie, ač Anna Freud postavila svou teorii na běžné psychoanalytické pudové teorii a 

nepřijala jeho koncept vazby. Jejich empirická pozorování se však velmi shodovala (Hašto, 

2005; Brisch, 2011). 

 

Margaret Mahler (1897 – 1985) 

Podle britské psychoanalytičky Mahlerové kojenec prochází v prvním týdnu po 

narození stadiem „normálního autismu“, kdy reaguje na podněty, ale ještě se neprožívá 

odděleně od okolí. Druhé stadium, tzv. symbióza či dyáda, trvá asi do 4. měsíce a vyznačuje 

se tím, že dítě prožívá svou matku a sebe jako jeden celek. Toto stadium se velmi podobá 

stadiu „primárního narcismu“, které popsal Freud. Třetí stadium je charakteristické procesem 

separace – individuace (4. až 12. měsíc), kdy dochází k postupnému uvědomování vlastní 

exostence. Jako kritický bod se zde jeví fakt, že dítě musí při fázi separace vydržet 

emocionální krizi a napětí vyvolané ambivalencí mezi touhou po autonomii a paralelní touhou 

po blízkosti a závislosti na matce. Mahlerová popisuje, jak se dítě, které ještě nemá stabilní 

vnitřní objektní stálost nebo mu hrozí nějaké nebezpečí, navrací po fázi explorace k matce, 

aby se u ní tzv. emocionálně načerpalo (Mahler et al., 1978, in Brisch, 2011). Matka zde 

představuje jakýsi bezpečný středobod světa (pokud je toho schopna). Čtvrté stadium je 

stadiem nácviku tohoto chování a trvá přibližně do 18. měsíce. Postupně do konce třetího roku 

dítěte proběhnou ještě dvě stadia, na jejichž konci je již dítě schopné do určité míry snášet 

samotu.  

 Co se týče psychopatologie, podle Mahlerové dochází u jedince k psychóze, pokud 

neprojde úspěšně symbiotickou fází. Narcistické či hraniční poruchy osobnosti vzniknou, 

pokud dojde k selhání v procesu separace – individuace, a neurózy mohou mít původ 

v neúplné individuaci a nedostatečné separaci (Hašto, 2005). 
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Melanie Klein (1882 – 1960) 

Teorie další britské psychoanalytičky Melanie Klein klade důraz na fantazii v raném 

dětství, význam agrese, pud smrti a procesy projekce a identifikace mezi matkou a kojencem. 

Její koncept přesahuje díky své psychoanalytické složitosti rámec této práce. Kleinová jako 

jedna z prvních popsala proces tzv. projektivní identifikace. Fonagy & Target (2005) tento 

koncept vysvětlují jako proces externalizace částí ega a snahu získat kontrolu nad tímto 

nechtěným vlastnictvím skrze mnohdy vysoce manipulativní chování vůči objektu. Pro bližší 

vysvětlení použiji příklad Vladimíra Vavrdy (2005): na počátku může být pečovatelská osoba 

– matka, která chybně rozeznává nebo-li identifikuje, prožitky dítěte. Dítě například křičí, 

protože cítí úzkost a chce, aby jej matka pochovala. Matka si ale tento křik vyloží jako křik 

z hladu a dítě nakrmí. Dítě tedy přijme toto jednání za své a vytvoří si v reprezentaci self 

součást, která se ovšem neshoduje se skutečným stavem self. Jinými slovy, dítě internalizuje 

stav matky; chtělo pochovat, ale místo toho dostalo najíst. Správně by matka měla takzvaně 

kontejnovat (viz dále) úzkost dítěte a tím jej uklidnit. To se ale v našem případě nestalo. Dítě 

má teď tedy ve svém self něco cizího, co tam nepatří. To mu znemožňuje dosáhnout 

koherence, soudržnosti, v rámci jeho self. A tak se rozhodne, samozřejmě nevědomě, se této 

cizí části self zbavit takzvaným deponováním do druhé osoby. Pro projektivní identifikaci je 

tedy nutný další objekt, do kterého je tento aspekt self (Fonagy jej nazývá vetřeleckým 

aspektem; Fonagy et al., 2002, in Vavrda, 2005) přenesen a následně kontrolován pomocí 

manipulace, svedení, nebo jiných mechanismů. Vrátíme-li se k našemu příkladu, takové dítě 

pak, možná jednou v situaci, kdy bude ono samo rodičem, bude opakovat stejnou chybu, 

popřípadě nebude schopné již v rámci partnerského vztahu rozeznat prožitky svého partnera a 

namísto toho do něj bude promítat své vlastní. 

 Bowlby podle všeho nesouhlasil s názory Melanie Klein, protože dle něj opomínala 

faktické zkušenosti dítěte a zabývala se hlavně jeho nevědomými fantaziemi (Hašto, 2005). 
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Wilfred Bion (1897 – 1979) 

Bion pokračoval v rozvoji teorie projektivní identifikace. Tento proces rozdělil na 

„normální“ projektivní identifikaci, která může vést k empatii a pochopení a patologickou, kde 

emaptie a pochopení chybí. Měl zato, že se jedná o interpersonální proces, jehož účelem je 

zbavit self špatných pocitů tím, že jsou evokovány v druhé osobě. Podle něj kojenec tuto 

funkci potřebuje, protože ještě sám neumí zvládnout všechny své pocity. Ústředním 

konceptem jeho teorie bylo tzv. kontejnování (angl. containment), jež objevil a popsal v 60. 

letech 20. století (Pӧthe, 2001, 2008). Aneb matka, která tuto funkci ovládá, je schopna 

rozeznat vnitřní prožitky kojence, které mu působí zjevné nepohodlí, tyto do sebe jaksi 

absorbovat a tím jej od nich osvobodit. Následně je sama u sebe přemění na pro kojence 

„stravitelný vzkaz“, resp. na pozitivní emoce, a ten mu pak předá. Jinými slovy zde mluvíme o 

konejšení dítěte (Fonagy & Target, 2005). Problém ve vývoji opět nastává, není-li matka této 

funkce schopna. Podle Pӧtheho (2008)3 se to může například stát, pokud matka prožívá 

negativní emoce ve vztahu s jejím partnerem. Není pak schopna přijímat negativní emoce od 

dítěte a odráží je od sebe. Dítě takto ponechané napospas s pocity, které ještě samo není 

schopné zpracovat, začne prožívat vnitřní chaos a zoufalství. Pokud se toto děje opakovaně, 

dítě se může dostat do stavů deprese, nebo tělesného neklidu a neschopnosti zaměřovat 

pozornost, což jsou známé symptomy u dětí, jimž byl diagnostikován syndrom hyperaktivity. 

Pӧthe (2008) dále píše, že dítě může tedy být takto poškozováno nepřímo, přes konflikt 

rodičů, či matčinu nepohodu. V dospělosti jsou takoví jedinci náchylní k akutním či 

chronickým poruchám, bývají méně úspěšní v partnerských vztazích a ve výchově svých dětí. 

Tento fakt potvrzuje výše zmíněný Bowlbyho názor, později emipricky dokázaný, že lze do 

                                                           
3 Pӧthe (2008) uvádí tři úrovně poruchy kontejnování: 1. úroveň zaznamenání projevů dítěte: matka si projevů 

dítěte, které dává najevo stres či nepohodlí, nevšimne a okolí ji musí upozorňovat, že dítě pláče. 2. úroveň 

přijímání negativních emocí: matka si špatně vyloží smysl toho, proč dítě pláče a například jej nakrmí, i přesto, 

že dítě nemá hlad. 3. úroveň transformace a navrácení emocí zpět dítěti: matka namísto navrácení 

„neutralizovaného“ prožitku dítěti si jej ponechá a přijme jej za své. Hromadí si tak v sobě úzkost a tím se stane 

ještě úzkostlivější a depresivnějsí. V konečném důsledku může být matka již tak přeplněná úzkostmi, že přestane 

negativní emoce svého dítěte vnímat. 
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určité míry predikovat vztahovou vazbu dítěte na základě stanovení typu vztahové vazby jeho 

matky. 

Podobným, avšak jednodušším procesem jako kontejnování je tzv. zrcadlení, kdy 

matka odráží nebo-li zrcadlí, pocity dítěte. Tedy pokud například dítě spadne, odře si koleno a 

pláče, matka vezme jeho bolest vážně a zrcadlí - odehrává jeho vlastní pocity. 

 

Donald Winnicott (1896 – 1971) 

Winnicott byl britský pediatr, psychoanalytik a později také jeden z autorů významné 

teorie objektních vztahů. Spolu s Bowlbym založil v Londýně třetí psychoanalytickou skupinu 

(po egopsycholozích Anny Freud a kleiniánech), tzv. Nezávislé (the Independent Group). 

Pracoval s kojenci a matkami, ale i s dospělými s těžkou hraniční poruchou osobnosti. Popsat 

veškerý Winnicottův přínos vývojové psychologii (Winnicott, 1965b, in Fonagy & Target, 

2005) by opět vydalo na samostatnou práci, omezím se proto na vysvětlení několika jeho 

pojmů. Pӧthe (2008) popisuje Winnicottův termín „anihilační úzkost“, kterou dítě zažívá, je-li 

ponecháno o samotě. Jelikož žije dítě v raném věku v naprosté symbióze s matkou („There is 

not such thing as a baby“ – „Něco jako dítě neexistuje“; Winnicott, 1976, in Brisch 2011, str. 

79), její zmizení po něj znamená ohrožení jeho existence. Opouští-li matka takto dítě často, 

jeho pocity ztráty a následné znovuobjevení primární vazebné osoby mohou ovlivnit nejen 

jeho psychický, ale i tělený vývoj. Jak uvádí Pӧthe (2008), český legendární fyzioterapeut 

prof. Václav Vojta upozornil na to, jak důležitá je kvalita vztahu mezi matkou a dítětem 

v raném věku pro vývoj jeho pohybového aparátu. Winnicot také zmiňuje nezbytnost matčiny 

schopnosti zrcadlit pocity dítěte, aby se mohlo vývíjet správným směrem. Podle něj matka má 

být „dost dobrá“ (jeho pojem „good enough mother“), aby se mezi nimi vytvořila vztahová 

vazba. Winnicott mimo jiné přišel s termínem přechodového objektu, který nahradí dítěti 

v situaci odloučení od matky její nepřítomnost. Takovým přechodovým objektem pak může 

být třeba plyšové zvířátko, nebo oblíbená pokrývka (Brisch, 2011). Proto je někdy pro dítě tak 

obtížné vzdát se svého oblíbeného dudlíku. Ten totiž zastupuje v jeho fantazii jeho skutečnou 

matku (Fonagy & Target, 2005).  
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Teorie objektních vztahů 

Jak už bylo řečeno, tyto teorie (množné číslo je záměrné, jelikož teno koncept zahrnuje 

více teorií) vznikaly paralelně s Bowlbyho teorií citové vazby. Například Otto F. Kernberg, 

americký psychoanalytik původem z Vídně, považuje za společný znak těchto teorií kladení 

důrazu na internalizované objektní vztahy, které tvoří základ motivačních systémů a struktury 

celé osobnosti. Kernbergova teorie (1992, in Hašto, 2005) se zabývá ranými vztahy s druhými 

osobami (čili ranými objektními vztahy) a vlivem, jaký mají na vývoj psychických struktur 

nebo tvorbu nevědomých konfliktů. Dokonce ovlivní i to, jaká očekávání bude jedince mít od 

vztahů s druhými, jak je bude vnímat a co do nich bude přinášet. 

Dítě si zkrátka během své rané interakce s rodiči a později širší rodinou internalizuje 

povahu vztahu mezi jeho self (psychoanalytický pojem značící nevědomé „já“) a těmi 

druhými, resp. jejich objektními reprezentacemi. Tímto si zformuje své vztahové vzorce, resp. 

vnitřní pracovní modely (internal working models), což jsou převážně nevědomé mentální 

reprezentace sebe, druhých a vzájemných vztahů s těmito lidmi. Tyto vnitřní modely zahrnují 

pocity, názory, očekávání, způsoby chování k sobě sama či jiným vztahovým osobám, 

přičemž u každé vztahové osoby používá jiný nebo lehce odlišný model. Často se navíc stává, 

že jedinec používá k jedné osobě více než jeden vnitřní pracovní model (Bowlby je nazývá 

tzv. vícenásobnými modely, multiple models), a právě toto je obvykle zdrojem 

intrapsychických nebo interpersonálních konfliktů (Kulísek, 2000). Poněšický (Růžička et al., 

2006, str. 14) trefně popisuje, jak teorie objektních vztahů „uvolnily duši uvězněnou v těle 

k pohybu směrem k druhým lidem“. Od té doby již např. psychosomatické nemoci nebyly 

považovány za „somatizované konflikty duševních sil“, ale za „bio-psychickou součást 

lidských vztahů“ a stejně tak lidské vztahy se staly součástí „biopsychických souvislostí“ 

(tamtéž). 

 

Tímto výčet psychoanalytických a hlubinně psychologických teorií ve vztahu k citové 

vazbě zdaleka nekončí. Heinz Kohut, Edith Jacobson, Michael Balint nebo Harry Stack 

Sullivan jsou jen některá ze jmen dalších významných teoretiků a psychoanalytiků. 
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Teorie mentalizace 

 „Rozdíl mezi tím, co zažívá dítě a co si myslí matka, představuje původ procesu 

symbolické reprezentace“ (Fonagy & Target, 2001, in Giannoni & Corradi, 2006, str. 280). 

Lidé s nejistým typem vztahové vazby (viz dále) mohou mít potíže reflektovat, tj. 

uvědomovat si své vlastní emoce a prožitky a tímpádem nejsou schopni je ani regulovat. Jejich 

chování pak může být nepředvídatelné, impulzivní či jednoduše nepřiléhavé vnějším 

okolnostem. Jinými slovy mají tito lidé sníženou schopnost mentalizace. Tento termín začali 

v odborných kruzích používat Peter Fonagy, klinický psycholog a psychoanalytik, současný 

vedoucí Katedry Freudovy psychoanalýzy na University College London a Mary Target, 

rovněž psychoanalytička, klinická psycholožka a vedoucí Centra Anny Freud v Londýně. 

Mentalizace je tedy schopnost jedince interpretovat význam jednání druhých lidí a rozumět 

jeho vlastním duševním stavům, a to zejména těm emočním (Obegi & Berant, 2009). Tvoří se 

již v rané fázi interakce dítěte s matkou, je tedy přímo závislá na kvalitě vztahové vazby. U 

dětí se začne projevovat obvykle mezi 3. a 4. rokem věku.  

V souvislosti s raným věkem se taktéž používá termín „teorie mysli“, a to proto, že děti 

mladší 3 až 4 let mají většinou představu, že co existuje v jejich mysli, musí existovat i 

v okolním světě, nedokáží ještě interpretovat motivy chování a jednání jiných lidí (Obegi & 

Berant, 2009).  

Jedinec s nenarušenou schopností mentalizovat chápe sebe odděleně od okolního světa, 

jedná na základě svých vlastních potřeb, ale zároveň si uvědomuje potřeby a motivace 

druhých lidí (Duquette, 2010). Poprvé byla mentalizace zmíněna na začátku 90. let 20. stol. při 

empirickém výzkumu, kde bylo zjištěno, že jistou vztahovou vazbu dítěte k rodiči lze 

předpovědět nejen dle jistoty vazby matky k dítěti během těhotenství, ale dokonce ještě více 

dle schopnosti matky (rodičů) chápat svůj dětský vztah ke svým rodičům z hlediska 

porozumění duševním stavům (Fonagy & Target, 2005). S mentalizací tedy úzce souvisí 

schopnost regulace afektu, používá se termín „mentalizovaná afektivita“. Je-li jedinec schopný 

mentalizovat svou afektivitu, je schopný chápat své vlastní pocity, a to nejen na intelektuální, 

ale i na prožitkové rovině. Někdy se totiž stane, že jedinec je přesvědčený o tom, že své pocity 

chápe a myslí si, že něco cítí, ovšem ve skutečnosti cítí něco jiného. Tehdy dochází 
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k rozporům na mnohdy zcela nevědomé úrovni. Fonagy a Target trvdí (2005), že právě tento 

problém je jádrem psychoanalytické léčby. 

 Je-li tedy sám rodič schopný reflektovat jak své vlastní pocity a motivy, tak pocity a 

motivy svého dítěte, zrcadlí-li a kontejnuje (viz výše) emoce dítěte již od raného věku, je 

velká pravděpodobnost, že se u dítěte vyvine jistá vztahová vazba, jeho self se bude správně 

vyvíjet stejně jako jeho pocit sebehodnoty, sebedůvěry a osobní autonomie. Naopak 

dezorganizovaní kojenci, jejichž rodiče selhávají v mentalizačních procesech, jen špatně 

rozeznávají vlastní duševní stavy. V pozdějším věku u nich dochází k tzv. pseudomentalizaci, 

kdy velmi aktivně a podrobně monitorují stavy druhých osob, ale své vlastní prožitky vnímají 

velmi nerealisticky a tudíž nesprávně. To je dáno jejich ranou dětskou snahou porozumět 

nepředvídatelnému chování rodiče a zároveň nulovou vyladěností rodiče na duševní stav 

dítěte. Takové dítě, protože nezískalo schopnost chápat interpersonální situace, pak postrádá 

resilienci nebo-li psychickou nezdolnost4. V závažných případech může toto vést k delikvenci 

v dospívání až těžkým poruchám osobnosti v dospělosti (Fonagy & Target, 2005). Je třeba 

dodat, že se tato teorie netýká veškerých duševních poruch, ale jen závažnějších 

psychiatrických onemocnění, a to zejména poruch osobnosti či těžkých psychóz. Z toho 

důvodu je také široce rozšířena psychoterapie založená na mentalizaci zvláště u hraničních 

poruch osobnosti. O psychodynamické psychoterapii psychózy založené na mentalizaci 

pojednává ve svém článku  např. B. Brent (2009). Fonagy a Target (2005) dále uvádějí, že 

teorie možná až příliš moc zdůrazňuje důležitost vývoje v raném dětství. Je prokázáno, že i 

traumatická událost v dospívání může způsobit ztrátu reflektivní funkce. 

 

                                                           
4
 Resilientní nebo-li psychicky odolný jedinec je schopný snášet zatěžující zážitky, aniž by u něj došlo 

k duševním poruchám, alespoň těm dlouhodobým. Resilience je podmíněna jak konstitučními – biologickými, 
tak duševními faktory. Důležitým předpokladem je aspoň jeden dlouhodobý pozitivní vztah v dětství a následně 
v dospělosti. Zvýší se tak šance na zvládání rizikových a stresujících situací (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 
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2 VZTAHOVÁ VAZBA V DOSP ĚLOSTI 

 

2.1 Typy vztahové vazby 

Mary Ainsworthová vyvinula pro své pozorování výše zmíněný Strange Situation Test, 

jež probíhá obvykle v laboratorních podmínkách a je aplikovatelný od 11 do 18 měsíců dítěte. 

Technika je založena na opakované separaci dítěte od matky a konfrontaci s cizí osobou, vše 

se samozřejmě děje za odborného dohledu a pozorování výzkumníka. Z klasifikace této 

metody vzešly první tři typy dětské vztahové vazby: jistý, nejistý-vyhýbavý a nejistý-úzkostný 

(neboli ambivalentní). Čtvrtý typ, nejistý-dezorganizovaný, dosadila americká psycholožka 

Mary Main spolu se svou spolupracovnicí Judith Solomonovou (viz kapitola 2.2 Metody 

zjišťování typu vztahové vazby) na přelomu 80. a 90. let 20. století (Hašto, 2005; Mikulincer 

& Shaver, 2010).  

 Jelikož rozlišujeme pojmenování typů vztahové vazby u dětí a v dospělosti 

(charakteristika se mění pouze s věkem, základ zůstává stejný), u dospělých jedinců mluvíme 

o vztahové vazbě jisté (secure), zaujaté (preoccupied), distancované (dismissing) a bázlivé 

(fearful) (Obegi & Berant, 2009). Hašto (2005) ve své knize uvádí přehlednou tabulku typů 

připoutání v kojeneckém věku dle Ainsworthové a s nimi souvisejícími vazebnými typy 

v dospělosti dle Mainové (Příloha 4). 

 V následujících charakteristikách bude vždy nejprve pojednáno o typu vztahové vazby 

v dětství a jeho následném vývoji v dospělosti. 

 

2.1.1 Jistý typ vazby (secure attachment) 

Děti klasifikované jako jistě připoutané prožívají svoji vztahovou osobu jako jistou 

základnu (secure base), ke které se mohou vždy s jistotou navrátit. Matčinu blízkost 

vyhledávají a tělesný kontakt s ní je jim příjemný. Není-li matka přítomna, vykazují jisté 

známky nepohody. Ty ale po jejím návratu opět vymizí, dítě ji obvykle přivítá s radostí a 

nejenže vyvine iniciativu pro tělesný kontakt s ní, ale je vidět, že si jej i s radostí užívá. Po 
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uvítání se může znovu pustit do bezpečného prohledávání svého okolí („exploring“, 

explorační chování) (Mikulincer & Shaver, 2010). Matky těchto dětí jsou výrazně citlivější 

než matky nejistých dětí. Svým chováním jim dávají najevo, že děti budou vyslyšeny a jejich 

potřeby uspokojeny (Ainsworth, 1973, in Kulísek, 2000). Při interakci matky s dítětem lze 

často pozorovat vzájemné afektivní vyladění – jejich emoční projevy jsou v souladu, afekty si 

sdělují držením těla, očním kontaktem či výrazem tváře; vzájemně se svým chováním 

ovlivňují, což vyžaduje, že rodič je schopný se čas od času smířit s rolí toho „méně 

důležitého“, být v pozadí (tato pozorování se vztahují na děti, u nichž se řeč teprve vyvíjí, 

komunikace je tedy převážně paraverbální). Po osvojení řeči je jistá vztahová vazba 

obohacena o možnost rozhovorů, tedy vyjadřování myšlenek, pocitů a fantazií. Otevřená 

komunikace umožňuje mimo jiné zpracování vzniklých konfliktů mezi dítětem a matkou. 

Dlouhodobě mají pak takové děti či dospělí jedinci schopnost regulovat a reflektovat své 

jednání a afektivní prožívání, mají dobrou autobiografickou paměť (ta je součástí tzv. 

explicitní paměti a obsahuje vzpomínky na osobní zážitky doporovázené emocemi, jež právě 

ovlivňují schopnost znovuvybavení; jinými slovy pokud by byl zážitek a emoce s ním spojené 

příliš negativní až traumatizující, jedinec si na ně třeba již nikdy nevzpomene) (Vavrda, 2005). 

Dospělí jedinci s jistou vazbou prožívají méně stresu, pokud jsou v zátěži a obecně 

narozdíl od nejistých jedinců mívají delší období, kdy se cítí dobře – bez úzkostí, špatných 

nálad či depresí. Navíc se, narozdíl od nejistých jedinců, tolik nebrání psychoterapeutické 

péči, pokud ji potřebují (Obegi & Berant, 2009). V souvislosti se vztahy dokáží otevřeně 

mluvit o pozitivních i negativních zážitcích z jejich dětství, uvědomují si hodnotu 

mezilidských vztahů. Přiznávají, že se občas potřebují o někoho opřít nebo že jim někdo 

chybí. Projevují soucit a jsou schopní odpustit. Sami sebe i své rodiče vnímají včetně jejich 

nedokonalostí a takto je i přijímají (Hašto, 2005).  

Zajímavý je Vavrdův (2005; taktéž in Macek et al., 2006) postřeh o existenci dvou 

skupin lidí s bezpečným stavem mysli – první z nich získali tuto zkušenost v dětství. Ti druzí 

sice vyrostli s nejistým připoutáním, ovšem v průběhu života zažili významný 

„attachmentový“ vztah, díky němuž si mohli dodatečně vyvinout bezpečný, tzv. získaný 

(earned) stav mysli. Takový vztah může být různého typu – milostný, přátelský, či 

terapeutický (přesněji psychoterapeutický). Důležitý je také fakt, že děti jedinců z obou výše 
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uvedených skupin si pak vytvoří s velkou pravděpodobností taktéž bezpečnou vztahovou 

vazbu. 

Na druhou stranu, studie zabývající se vztahem mezi rodinnou dysfunkcí (např. 

alkoholismem rodiče) a vývojem vztahové vazby u dětí z těchto rodin (Bradley, 2001) 

potvrdila signifikatní souvislost mezi těmito faktory a pozdějším psychickým zdravím dítěte 

z takové rodiny. Jinými slovy, nejisté vztahové připoutání (viz níže) způsobené nedostatečnou 

rodinnou péčí o dítě velmi často vede k psychopatologii jedince. 

 

2.1.2 Zaujatý typ vazby (preoccupied attachment) 

Děti s tímto typem vazby jsou úzkostné a vysoce závislé na své matce. Navenek se 

často jeví jako bezmocné a nešťastné. Po dobu odloučení od matky jsou velmi nespokojené a 

při jejím návratu se k ní chovají odmítavě až zlostně, přičemž se pohybují mezi tendencí 

k přiblížení a odporem z kontaktu (Hašto, 2005; Kulísek, 2000). Toto ambivalentní chování 

dítěte lze vysvětlit jeho nenaplněnou touhou po bezpečné základně a tudíž jeho aktivizovaným 

vazebným chováním. Dítě jakoby svým vztekem trestalo matku za její selhání v péči o něj, 

současně ale její blízkost stále potřebuje a vyhledává. Podle Graweho (2007) jsou právě tyto 

děti nejčastěji oběťmi šikany ve škole, přijímají totiž snadno roli oběti. 

Matky těchto dětí se narozdíl od matek vyhýbavých dětí (viz níže) nebrání blízkému 

fyzickému kontaktu. Ovšem narozdíl od matek dětí s jistou vazbou méně citlivě reagují na 

pláč dítěte. Jejich chování je celkově méně předvídatelné, osciluje mezi laskavostí, vřelostí, 

přijetím a odmítáním, nepřístupností, či celkovým nevnímáním signálů dítěte (Kulísek, 2000).  

Dospělí jedinci se zaujatým stylem vazby se zdají být pohlceni svými emocemi, 

nedokáží své vztahy v dětství nijak zhodnotit, reflektovat. Často bývají zaujatí negativním 

postojem ke své primární či jiné vztahové osobě a působí úzkostně (Hašto, 2005). 

Psychoterapie s nimi může být o něco obtížnější než s jistými jedinci, jelikož tito často jeví 

známky špatného duševního rozpoložení, na druhou stranu ale nejsou schopni si své emoce 

správně uvědomovat. Mnohdy vyjadřují velká zklamání či zranění v souvislosti se svými 

vztahy s rodinou či partnery, toto ale činí poněkud automaticky, bez uvědomění si vlastních 
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příspěvků do daných vztahů, jakoby uvízli ve fázi zklamání či zranění druhými a nemohli se 

z ní vyprostit (Obegi & Berant, 2009). 

 

2.1.3 Distancovaně vyhýbavý typ vazby (dismissing avoidant attachment) 

Tyto děti se vyhýbají blízkosti s matkou. Při nepřítomnosti matky neprojevují žádné 

zvláštní výkyvy v chování. Po opětovném příchodu matky ji ignorují, dokonce o něco více než 

jinou cizí osobu v jejich okolí. Bylo zjištěno (Spangler, 1997, in Hašto, 2005), že pokud byly 

tyto děti odloučeny od matky, zvýšila se hladina kortizolu v jejich krvi (tzv. stresového 

hormonu) a zrychlil se jim tep, což je reakce shodná jako u dětí s jistým typem připoutání. Při 

vnějším pozorování se jejich distres ovšem nijak neprojevil. Podle Graweho (2007) vyhýbavé 

děti často šikanují jiné děti ve škole. Snadno totiž přejímají roli násilníka, což je většinou 

vzorec jim dobře známý z domova. 

Matky těchto dětí charakterizuje jejich vnitřní odpor k tělesnému kontaktu či celková 

odmítavost. Často dítěti tělesný kontakt poskytují s vědomím, že je pro něj nezbytný, ale sami 

jej odmítají. Často tak s dítětem komunikují nejasně – naznačí mu například, aby se přiblížilo, 

ale vzápětí dítě odmítnou. To je pak z emočních projevů matky zmateno a snaží se v nich 

vyznat. Jejich snaha často vede k tvorbě tzv. falešného self. Takové dítě se snaží za každou 

cenu vyhovět všem požadavkům svého rodiče, potlačuje své emoce (hlavně agresi plynoucí 

z citové frustrace), ztrácí s nimi kontakt. Má tendence k perfekcionismu, k pečování o rodiče. 

Jeho negativní afekty rodič odmítá, proto se je dítě snaží co nejvíc eliminovat. Na druhou 

stranu je rodiči odměňováno jen za projevy své zdánlivé a povrchní adaptace, potažmo svou 

nezávislost. Tímto jsou vedeny k tzv. předčasné dospělosti a již zmíněnému falešnému self. 

Tyto jevy se vyskytují i u dalších typů nejisté vazby, především u jedinců s dezorganizovaným 

typem vazby. Kulísek (2000) dále uvádí, že tato situace, kdy je dítě verbálně přijímáno, ale 

fyzicky odmítáno, vede k vnitřním konfliktům a potížím se sebepřijetím. Děje se tak na 

základě vícenásobných vnitřních pracovních modelů (viz výše, teorie objektních vztahů), které 

si dítě ke své vztahové osobě vytvořilo. Tyto děti mívají často problémy se separací od rodičů, 

nedostatečně kontrolují své impulzy a mnohdy jsou úzkostné nebo agresivní, ať již samy 
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k sobě, nebo na své okolí. Dle Fonagyho a Targetové (2005) je toto „cizí self“ součástí 

každého z nás, jelikož chvilkové zanedbání potřeb dítěte patří k běžné rodičovské péči.  

Charakteristickou pro dospělé jedince je jejich „distancovanost“ ve vztahu, případně 

jejich znehodnocování významu vztahů. Tito lidé se snaží zdůrazňovat svoji nezávislost a sílu, 

čímž se snaží zakrýt úzkost z případného odmítnutí. Vzpomínky na své vazby v dětství 

považují za nedůležité, často zdůrazňují, že si na zážitky z dětství nevzpomínají (Hašto, 2005). 

Proto budou vyhýbaví jedinci s největší pravděpodobností odmítat případnou 

psychoterapeutickou pomoc. Pokud přeci jen vstoupí do péče psychoterapeuta, je zjištěno 

z výzkumů (Obegi & Berant, 2009), že obecné terapeutické metody jako sebereflexe, 

prozkoumávání svých pocitů nebo sebeodhalení pro ně mnohdy představují jakousi hrozbu 

spojenou se vztahovým připoutáním, což u nich vede k následné „vyhýbací strategii“ a 

uzavření se do sebe. Proto někdy také tito jedinci působí na ostatní jako povrchní a bez 

hlubších emocí. Dále bylo zjištěno (tamtéž), že mezi jejich copingové strategie často patří 

popření, intelektualizace a preventivní stažení se ze společnosti, jimiž se tito jedinci ve svých 

vztazích dopředu brání dalšímu zranění. 

 

2.1.4 Bázlivě vyhýbavý typ vazby (fearful avoidant attachment) 

Tento typ byl objeven a popsán o něco později Mainovou a Solomonovou (1990, in 

Kulísek, 2000). U dětí s dezorganizovanou vazbou byly pozorovány protichůdné či zdánlivě 

zmatené prvky v chování. Při pozorování v přítomnosti matky například znenadání ustrnuly ve 

svých pohybech (tzv. freezing – „zamrznutí“) a v obličeji měly nepřítomný výraz, nebo jen 

stereotypně pohybovaly končetinami či chodily v kruhu. Velmi rychle a podivně střídaly 

afiliativní („přítulné“) a vyhýbavé projevy ve vztahu k primární vztahové osobě (matce). Tyto 

podivné výkyvy v chování trvají velmi krátce – 10 až 30 sekund. Takové děti bývají často 

oběťmi týrání či zneužívání a jejich zdánlivě zmatené chování je dle výzkumů projevem 

nevědomých obranných strategií (Crittenden, 1992, in Kulísek, 2000). Hašto (2005) navíc 

uvádí, že rozhovory zameřené na vztahovou vazbu odhalily nezpracovaná psychická traumata 

u samotných rodičů těchto dětí. 
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Dle Vavrdy (2005) toto podivné chování vymizí do věku čtyři až pět let a je následně 

nahrazeno organizovaným chováním, které ale jen maskuje dezorganizované vnitřní pracovní 

modely. Nové chování se u dítětě často projevuje silnou kontrolou rodiče, kdy jej může až 

nutit, aby se choval podle jeho nároků. Myšlenkové pochody u dospělých s tímto typem vazby 

mohou být jisté, znehodnocující, zaujaté i dezorganizované. Podobají se tak jejich samotnému 

fyzickému chování v dětství, koneckonců stejně jako u předchozích typů vazebného chování a 

myšlení. Tito lidé často nedokáží vztahovou osobu oputit, i když se v její přítomnosti trápí. 

Mají pocity viny, nejsou si jistí sami sebou, svým jednáním (Hašto, 2005). Dle Mainové 

(1998, in Kulísek, 2000) lze dezorganizovanou vazbu na základě výsledků longitudinálních 

studií těchto dětí považovat za prediktivní faktor vzniku duševních poruch. Obegi & Berant 

(2009) taktéž mluví o značné možnosti predikovat u těchto osob psychopatologické potíže a 

obtížnější „léčitelnost“ v rámci psychoterapeutického vztahu, a to díky jejich poruchám na 

úrovni emoční regulace a sociálních kompetencí. 

 

2.2 Metody zjišťování typu vztahové vazby v dospělosti 

 

2.2.1Adult Attachment Interview 

Polostrukturované interview, vyvinuté v r. 1985 Mary Mainovou a jejími 

spolupracovníky, Adult Attachment Interview (dále jako AAI), je, jak už název napovídá, 

určeno pro zjišťování vztahové vazby u dospělých jedinců. Při tomto interview dostane osoba 

celkem 13 otázek na jeho/její vztahové zážitky z dětství a má odpovědět pokud možno 

s uvedením příkladů (Hašto, 2005).  

 

2.2.2 Dotazníky a škály 

Mezi možná nejpoužívanější metody zjišťování vazebných stylů patří z hlediska menší 

časové náročnosti dotazníkové metody založené na sebehodnocení. Hazanová a Shaver (1987, 

1990, in Shaver & Mikulincer, 2010) se pokusili vyvinout dotazník zjišťující vztahovou vazbu 
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v partnerských vztazích a zjistili, že se tyto odvíjely od mnoha proměnných jako například 

předpoklady jedince o lásce a vztazích, vzpomínky na rané vztahy s rodiči a pracovní 

zkušenosti.5 Později byly vyvinuty další verze dotazníků – Adult Attachment Questionnaire 

(1990), Adult Attachment Scale (1990), Attachment Style Questionnaire (1994). 

Bartholomeová při bližším prozkoumání těchto dotazníků zjistila, že všechny obsahují dvě 

hlavní dimenze: úzkostnost (anxiety), jež značí jakýsi náhled na sebe sama („model of self“) a 

vyhýbavost (avoidance), která naopak představuje vnímání těch druhých („model of others“). 

Dimenze jsou znázorněny na následujícím schématu (Obr. č. 1). 

 

 

                                                           
5
 S tímto faktem koresponduje i zjištění autorů studie o vztahové vazbě a rodičovské „reaktivitě, či pohotovosti“ 

(responsiveness) (Edelstein et al., 2004), a tedy, že sebeposuzující dotazníky mohou být zcela jistě použity na 
měření vztahové vazby v dospělosti nejen v rámci romantických vztahů, ale i v rámci vztahů rodič-dítě. Zjistili 
totiž, že jedinci mohou mít, a často také mají, podobné či stejné vnitřní pracovní modely (internal working 
models) a očekávání od všech svých vztahově vazebných vztahů. 
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Obr. 1: Dvoudimenzionální model individuálních odlišností ve vztahové vazbě v dospělosti podle 

Bartholomew (1990, in Mikulincer & Shaver, 2010) 

 

Dimenze Bartholomewové (Bartholomew & Horowitz, 1991) se velmi podobají 

konceptu, který navrhla již Ainsworthová. Vzniká nám tak rozdělení vztahových vazeb na 

čtyři typy: 

1. Secure (jistý): pozitivní náhled jak na sebe sama, tak na druhé osoby 

2. Preoccupied (zaujatý): pozitivní náhled na druhé, ale negativní na sebe 

3. Dismissing avoidant (distancovaně vyhýbavý): pozitivní náhled na sebe, ale 

negativní na druhé 

4. Fearful avoidant (bázlivě vyhýbavý): negativní náhled jak na sebe, tak na druhé 

Shaver a Mikulincer (2010) uvádí, že většina neklinických, tj. zřejmě ne-

psychiatrických jedinců, spadá do kategorií „jisté připoutání“ (secure) a „bázlivě vyhýbavé 
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připoutání“ (fearful avoidant). Menšinu neklinické populace podle nich tvoří dvě zbývající 

kategorie - „zaujatí“ (preoccupied) a „distancovaní“ (dismissing avoidant). Dle 

Bartholomeové je tomu tak proto, že většina lidí má emočně kongruetní, nebo-li shodné, 

náhledy na sebe a na druhé. 

  Metoda použitá v této studii – Experiences in Close Relationsips Scale (ECR, 

dotazník zkušeností v partnerských vztazích), patří mezi nejnověji vyvinuté. ECR vytvořili 

autoři Brennan, Clark a Shaver v r. 1998. Podrobněji viz Výzkumná část. 

 

Jak uvádí Fraley & Shaver (2010; taktéž Shaver & Mikulincer, 2002), je třeba 

zdůraznit, že AAI a dotazníky založené na sebehodnocení (self-report measures) byly 

vyvinuty nezávisle na sobě a pro naprosto odlišné účely. Záměrem AAI je, na základě 

jedincovy aktuální schopnosti rozpomenout se na jeho dětský vztah s rodiči, identifikovat jeho 

mentální obrany (nevědomé) a z nich plynoucí určení vztahové vazby. Na druhou stranu, 

sebehodnotící dotazníky jsou zaměřeny na pocity jedince v souvislosti s jeho zkušenostmi 

s romantickými partnery nebo jinými blízkými osobami, neřeší se vztahy v dětství. Autoři dále 

odkazují na metaanalýzu Roismana (2009), kde navzdory dílčím odlišnostem mezi AAI a 

dotazníkům založeným na sebehodnocení byla zjištěna jejich shoda v předpovědi stylu 

vztahové vazby u konkrétního jedince, a to jak v dětství, tak v dospělosti (AAI zjistilo zpětně 

jeho vazbu v dětství, „self-report“ dotazníky jeho aktuální vazbu v dopělosti). Roisman 

uvažuje, že díky tomuto zjištění by se dvě základní dimenze „vztahová úzkostnost“ 

(attachment anxiety) a „vztahová vyhýbavost“ (attachment avoidance), objevující se jak 

v AAI, tak v sebehodnotících dotaznících, daly považovat za univerzální znaky, ať už měřené 

jakoukoli metodou. Jednoduché rozdělení podávají Alonso-Arbiol, Balluerka & Shaver 

(2007): jednoduše jsou tyto dvě dimenze (úzkostnost a vyhýbavost) dle modelu 

Bartholomeové označovány za tzv. self model (úzkostnost) a tzv. other model (vyhýbavost) 

(viz výše), kdežto dle autorů ECR dotazníku (Brennan et al., 1998) jsou pojmenovány jako 

vztahová úzkostnost (attachment-related anxiety) a vztahová vyhýbavost (attachment-related 

avoidance). Ať tak či tak, úzkostnost vždy značí strach z odmítnutí a opuštění partnerem či 

jinou blízkou osobou, vyhýbavost zase míru, do jaké je jedinci příjemné být na někom závislý 

a někomu blízký. 
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 2.2.3 Adult Attachment Projective 

V neposlední řadě existují i projektivní techniky pro zjištění vztahové vazby. Carol 

George (Hašto, 2005; Mikulincer & Shaver, 2010), spolupracovnice nám již dobře známé 

Mary Mainové, která se mimo jiné podílela na vytvoření interview pro zjištění vztahové vazby 

u dospělých AAI, přišla r. 1999 s testem založeným na projekci – Adult Attachment Projective 

- AAP. Testovaná osoba je požádána, aby si prohlédla obrázky a následně k nim vyprávěla 

příběh. Tyto obrázky mají vyvolat emoce v souvislosti se vztahovou vazbou a jsou navíc za 

sebou v takovém sledu, aby čím dál víc aktivovaly systém vztahové vazby. Proto příběh, který 

jedinec vypráví o každém z nich, má projektivní charakter – jedinec do něj promítá své vlastní 

zkušenosti a očekávání. 

 

2.3 Partnerské a romantické vztahy 

  

2.3.1 Vznik a charakteristika 

Je třeba si uvědomit, že ne všichni naši blízcí jsou zároveň našimi vztahově vazebnými 

osobami a že i když se vazebná teorie jeví vcelku jednoduše, nelze ji tak jednoduše aplikovat 

právě na partnerské či romantické vztahy. Mikulincer a Shaver (2010, str. 17) k tomu uvádí 

vtipný příklad: „Například hrát tenis s vlastní vztahovou osobou neznamená očekávat od ní 

ochranu a útěchu ve stresových situacích“. Stejní autoři dodávají, že takový „vazebný vztah“ 

se dle Bowlbyho tvoří na základě tzv. vztahového pouta (attachment bond), kdy jeden 

z partnerů vnímá toho druhého jako „silnějšího a chytřejšího“ v momentě, kdy potřebuje jeho 

ochranu a pomoc, a naopak. Toto pouto ale nemusí být vždy patrné. Weiss (1998, in 

Mikulincer & Shaver, 2010) zdůrazňuje rozdíl mezi vazbou (attachment) a afiliací 

(affiliation), o kterém psal již samotný Bowlby. Za „vazebnou interakci“ tedy považujeme 

takovou, kde jedinec prožívá nějakou formu nepohody, distresu, a proto vyhledá ochranu a 

pomoc u druhého. Naproti tomu „afiliační interakcí“ se myslí taková, kdy jsou oba jedinci 

spolu v dobré náladě a užívají si času stráveného společně, aniž by se cítili nějak ohroženi. 

Existuje tedy spousta dalších emočních interakcí mezi lidmi, jež nejsou teoreticky považovány 
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za vztahové (nejsou tam patrna ona vztahová pouta). Ty jsou např. založeny na sexuální 

přitažlivosti, společných zájmech, či dokonce rodičovství (viz příklad výše). Dále, ve 

vazebném vztahu lze identifikovat dvě odlišná emoční pouta – emoční pouto toho z páru, 

který je připoután, a pouto toho, který je v dané chvíli oným ochráncem a poskytovatelem 

péče. Tyto role si mohou partneři navzájem střídat. 

Na druhou stranu, rodič by na své dítě neměl spoléhat jako na ochránce a 

poskytovatele péče, alespoň tedy ne pokud je dítě ještě příliš mladé. Pokud dojde k takovému 

převrácení rolí, dítě zůstane v nejistotě a samo bude postrádat onu jistou základnu (secure 

base) a pocit bezpečí (viz výše). 

 Co se týče dospívajících dětí, Macek et al. (2006) zjistili:  

- dívky jsou obvykle citlivější na atmosféru v rodině, kdežto chlapci zase na pozitivní 

hodnocení (zde je tedy patrné, že mohou existovat i rozdíly mezi pohlavími, jež mohou 

mít konstituční – fyziologický základ) 

- není podstatné, co si myslí rodiče, ale to, jak celou vzájemnou konverzaci vnímají sami 

dospívající 

- špatné vztahy s rodiči zvyšují kvantitu, ale ne kvalitu vrstevnických vztahů 

- čím pozitivnější vztah mají dospívající se svými rodiči, tím jsou samostatnější a tím 

snadněji splní jakýsi hlavní úkol adolescentů – vytvořit trvalý romantický vztah (Allen, 

Land, 1999, in Macek et. al, 2006) a naopak čím více jsou dospívající zahlceni 

nejistotou ve vztahu s ne příliš citlivými rodiči, tím méně se jim toto bude dařit a dojde 

u nich k tzv. hněvivému uvíznutí (u zaujatých – preoccupied – jedinců, viz výše). 

 

  Narozdíl od vztahu rodič-dítě se romantický vztah vyznačuje tím, že oba z partnerů 

zastávají jak roli toho, kdo péči přijímá, tak roli ochranitelskou a pečovatelskou, a navíc i roli 

reprodukčně sexuální.  

Hazanová a Zeifman (1999, in Mikulincer & Shaver, 2010) mluví o velké podobnosti mezi 

vývojem romantického vztahu dvou dospívajících nebo dospělých jedinců a vývojem vztahu 

mezi rodičem a dítětem. Stejně dlouho, jako trvá dětem vytvořit plnohodnotnou vazbu 

k pečovatelské osobě, trvá partnerům plně rozvinout svůj vztah, a to za jeden až dva roky. 
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 Vztah dospělých jedinců lze docela snadno přirovnat ke vztahu rodiče a dítěte – pokud 

se mezi nimi vytvoří jistá (bezpečná) vazba, založená na citlivosti pečovatele či obou 

z partnerů, cítí se oba účastníci ve vztahu více sebevědomě a bezpečně, veseleji a navíc jsou 

vlídnější k druhým lidem. Naopak, pokud dojde k separaci u obou typů vztahu, dojde 

k aktivaci touhy po znovuzblížení („proximity-seeking“), ale pokud se toto po určitou dobu 

nezdaří, dojde k obrannému distancování se od toho druhého, aby se tak jedinec co nejvíce 

vyhnul velkému zklamání ze ztráty (Mikulincer & Shaver, 2010). 

 

2.3.2 Vztahy na dálku  

Čím dál více aktuálním tématem v dnešní době vyvinutých informačních a 

telekomunikačních technologií se stávají vztahy na dálku. V tomto typu vztahů funguje 

opakující se vazebný cyklus separace-shledání. Hlavní motivací takových dvojic bývá práce, 

kariéra, popřípadě studium každého z nich, jež často vyžadují odlišné místo bydliště. Nemáme 

tímto na mysli páry, u nichž je separace buď nedobrovolnou součástí jejich vztahu – např. 

v případě války, nebo takové páry, kdy oba partněři žijí ve stejném místě, ale odděleně. U párů 

se vztahem na dálku taktéž „fungují“ všechny vazebné aspekty (zvýšená touha po společné 

blízkosti při separaci, verbální a neverbání komunikace s emočním podtextem, společné 

aktivity a plány), a to právě díky telefonu, internetu či webovým kamerám. Z výzkumů 

zaměřených na tuto problematiku vyplynulo, že tito jedinci sice často postrádají partnerovu 

blízkost nebo malé denní společné zážitky, na druhou stranu ale jsou rádi za pocit větší 

autonomie, za možnost naučit se žít vlastní život a přitom být součástí života někoho dalšího. 

Jakoby si tito lidé uspokojovali svou potřebu explorace a znovunavrácení do „bezpečného 

hnízda“ (safe haven), stejnou jako mají malé děti. Z výzkumů je dále patrné, že přibližně 

třetina vztahů na dálku nepřetrvá. Důvodem může být ztráta blízkého člena rodiny jednoho 

z partnerů a následné přehodnocení jeho preferencí, velké kulturní rozdíly, či celková 

nákladnost a náročnost udržování takového vztahu. Dále existují také různé druhy vztahů na 

dálku – vztahy více úzkostných partnerů, kteří potřebují častější verbální i fyzický kontakt, 

nebo vztahy jistě připoutaných jedinců, kteří jsou více v kontaktu se svými vnitřními 

reprezentacemi druhých a tudíž lépe snášejí zeměpisnou a časovou vzdálenost (tzn. jsou 

schopni „podržet“ si v sobě mentální obraz – reprezentaci - toho druhého a důvěřovat mu). 
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2.3.3 Dlouhodobě nezadaní 

Studie autorů Schachner, Shaver & Gillath (2008) odhalila zajímavá fakta o jedincích 

žijících dlouhodobě bez stálého partnera/partnerky, tedy takzvaně single. Výzkumu se 

zúčastnilo 142 Američanů, a to jak zadaných, tak nezadaných. Autoři očekávali, že většina 

probandů žijících dlouhodobě bez partnera bude uvádět více problematické vztahy se svými 

rodiči v dětství, a tudíž bude mít nejistý styl vztahové vazby, resp. vyhýbavý. Zjistili, že 

nezadaní opravdu uváděli problematičtější dětství, ale výsledky nebyly nijak statisticky 

významné. Navíc pouze u mužů byla signifikantní pozitivní korelace mezi jejich úzkostným 

vazebným stylem a nezadaností. Tento fakt si autoři vysvětlují tím, že pro úzkostného muže 

může být obtížné navazovat a udržovat vztahy, alespoň ty dlohodobé. Potvrdilo se také, že 

nezadaní častěji než ti zadaní trpí osamělostí, depresemi, úzkostmi a stejně tak i větší 

nespokojeností v sexuální oblasti. Snad nejdůležitějším poznatkem této studie je ovšem 

potvrzení, že zadaní i nezadaní jedinci shodně uspokojují své vazebné potřeby. Rozdíl je jen v 

hierarchii jejich vazebných osob – zadaní jedinci čerpají své potřeby hlavně u svých partnerů, 

kdežto nezadaní vyhledávají svou „bezpečnou základnu“ a potvrzení u svých rodinných 

příslušníků a kamarádů. Autoři této studie dále zvažují rizika těchto výsledků – připouští 

možnost, že vyhýbaví jedinci se do toho výzkumu vůbec nepřihlásili, jelikož chtěli chránit své 

soukromí. A dále jelikož byl výzkumný vzorek tvořen pouze Američany, nelze 

pravděpodobně tyto výsledky aplikovat na další kultury – ve více kolektivistických kulturách 

jako je např. Čína mohou být nezadaní lidé více akceptovaní ve společnosti, jelikož je kladen 

větší důraz na rodinnou a společenskou pospolitost než na dlouhodobé partnerství s jedním 

člověkem (viz kapitola 2.5 Kulturní aspekty vztahové vazby). 

Z výsledků následující studie se můžeme dovědět, proč jsou někteří „singles“ 

dlouhodobě nezadaní: Brumbaugh & Fraley (2010) ve svém výzkumu odhalili souvislost 

nejisté vztahové vazby s vyšším počtem namlouvacích technik a pozitivních sebeprezentací 

při setkání s potenciálním partnerem. Jinými slovy zjistili, že nejistí jedinci jsou častěji 

schopni prezentovat se v „lepším světle“, než jací doopravdy jsou, aby tím na sebe přitáhli 

pozornost druhé osoby. Je tedy sice pravda, že mohou působit na první pohled atraktivněji než 

jedinci s jistým typem vazby, kteří se nepotřebují tolik „předvádět“, na druhou stranu se ale 

v dlouhodobém vztahu s nimi projeví všechny jejich úzkosti a nejistoty v plném světle, což 
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může u jejich partnera vést k pozdějšímu rozčarování. Toto chování se nejčastěji objevuje u 

úzkostných osob. Vyhýbaví jedinci si jsou sami sebou více jisti, proto se chovají podobně jako 

jedinci „jistí“, používají ovšem podle autorů tohoto výzkumu před svými potenciálními 

partnery více humoru a dotyků. Zvláště používání dotyků u lidí s vyhýbavým stylem chování 

je překvapivé, neboť ukazuje na jejich falešnou potřebu ukázat druhému jejich hlubší 

emocionální zájem, který ale doopravdy nemají (vyhýbaví jedinci se snaží vyhnout 

emocionální blízkosti). Úzkostní jedinci, na druhou stranu, jelikož postrádají narozdíl od 

vyhýbavých jedinců jakousi cenzuru pro to, co o sobě hned říct, a co už ne, jsou schopni na 

sebe hned na prvním setkání prozradit mnohem více informací, včetně těch negativních. 

Závěrem tedy autoři shrnují, že na základě výsledků tohoto výzkumu, provedeného na 156 

amerických vysokoškolských studentech, lze tvrdit, že nejistí lidé se mohou jevit jako 

aktraktivnější než lidé s jistým stylem připoutání a mohou tedy své partnery více přitahovat. 

 

2.3.4 Vztahová vazba a motivy k sexuálnímu chování 

Ve výzkumu D. Schachnerové a P. R. Shavera (2004) se prokázalo, že jedinci s vyšší 

úzkostností (anxiety) byli motivováni k sexuálnímu styku jejich potřebou intenzivní blízkosti a 

snížení nejistoty, zatímco motivace vyhýbavých (avoidant) jedinců k sexu byla poháněna 

snahou zapůsobit na vrstevníky (zejména pokud se jednalo o náhodný styk) a nepřímo 

korelovala s potřebou intimity. Dále, studie Davise et al. (2006) je mimo jiné uvádí předchozí 

zjištění (např. Bogaert & Sadava, 2002; Gangstead & Thornhill, 1997; tamtéž), že vyšší 

úzkostnost u žen je spojena s dřívějším prvním pohlavním stykem, vyšším počtem sexuálních 

partnerů, nevěrou a některými deviantními sexuálními praktikami, kdežto u mužů je vyšší 

úzkostnost spojena s nízkou frekvencí sexuálních styků (nižší než u jistě nebo vyhýbavě 

připoutaných). Davis et al. (2001, in Davis et al., 2006) zjistili, že vyšší míra vztahové 

úzkostnosti u žen je spojena jak s příliš vysokou, tak s příliš nízkou sexuální aktivitou. U 

úzkostných mužů byla ovšem zjištěna pouze příliš nízká sexuální aktivita. 
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2.3.5 Vztahová vazba a hněv  

Jistí jedinci (Mikulincer, Shaver & Feeney, 2009) se vyznačují také svou schopností 

„funkcionálního hněvu“ (functional anger). To znamená, že v situaci, kdy je jejich partner 

nějak zraní nebo rozhněvá, jsou více optimističtí co se týče očekávání, že se jejich partner 

omluví a navzájem se udobří. Navíc je jejich reakce méně agresivní a více konstruktivní. To 

může být dáno i tím, že podle Obegi & Berant (2009) očekávají jistě připoutaní jedinci více 

pozitivní reakce od svého partnera či partnerky, nemyslí tedy hned „na nejhorší“. 

Naopak vyhýbaví (avoidant) jedinci tíhnou k potlačování svého hněvu, přesto u nich 

lze v určitých situacích pozorovat hostilní projevy. Mikulincer (2009) vypozoroval, že tito 

jedinci v rámci jeho výzkumu nedali najevo svůj hněv na jejich partnera, který se k nim 

chovala agresivně a provokativně. Fyziologicky u nich ale byly patrny známky intenzivního 

vyrušení a jejich partnerovi přisuzovali hostilní intence, i když bylo pozorovatelem prokázáno, 

že toto „otravné“ chování ke zkoumané osobě nebylo záměrné. Stejné pozorování přinesli i 

Hudson a Ward (1997, tamtéž) u vězněných násilných mužů. Jejich vyhýbavý styl se shodoval 

s jejich výpovědí, že potlačují vztek. Zároveň u nich bylo zjištěno, že byli sami v minulosti 

vystaveni hněvu a násilí. 

Úzkostně připoutaní jedinci obvykle prožívají a projevují svůj hněv a jiné negativní 

emoce přímo. Z mnoha výzkumů je patrné, že jsou nepřátelští, často rozhněvaní a agresivní. 

Obecně mají tendence k vysoké emocionalitě, ambivalenci a nestálosti, a to nejen ve vztazích. 

Částečně se takto chovají z důvodu nedostatku sebevědomí a sebeúcty (Mikulincer, Shaver & 

Feeney, 2009). 

 

2.4 Biologická funkce vztahové vazby 

V období před narozením do přibližně dvou let věku dítěte se tvoří takzvaný sociální 

mozek jedince. To je ta část mozku, která je odpovědná za emoční prožívání jedince, tedy jak 

reaguje na stres, jak reaguje jeho imunitní systém a stejně tak jeho neurotransmiterový systém. 

Ustanoví se tedy individuální vzorce emočního chování a jeho zdrojů (Gerhardt, 2010).  
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 Odborníci zabývající se vztahovou vazbou skoro vždy uvádí její souvislost s nejméně 

dvěma hormony: „stresovým“ hormonem kortizolem a „hormonem lásky“ oxytocinem (např. 

Mikulincer & Shaver, 2010; Gerhardt, 2010; Grawe, 2007). Z výsledků longitudinální studie 

českých odborníků (Foltová, Kukla & Smékal; 2010) se potvrdilo, že problémové chování dětí 

mladšího školního věku velmi často souvisí se stresem jejich matek již v průběhu těhotenství. 

Autoři sami připouští možný vliv i dalších faktorů na chování těchto dětí, účinek stresu matky 

během těhotenství a krátce po porodu byl ovšem prokazatelný. Těhotná žena je díky různým 

hormonálním procesům zvýšeně citlivá na dění okolo sebe, zvláště pak na stresové situace. 

Baďurová (2005) či Langmeier & Krejčířová (2006) (in Foltová et al., 2010) poukazují na 

dialog mezi matkou a dítětem již od 30. týdnu těhotenství, který probíhá jak na úrovni 

emocionální, tak biochemické a psychoneuroendokrinní. „Mateřský stres a zvýšení hladiny 

kortizolu během těhotenství koreluje s vývojovými riziky od období batolete až po adolescenci, 

postihující osvojení si řeči, funkci pozornosti a kontrolu chování“ (Sparrow, 2007, in Foltová 

et al., 2010, str. 101). Byl tedy empiricky dokázán vliv prenatálního stresu těhotné matky na 

chování détěte (resp. jeho behaviorální potíže) v pozdějším věku. 

 Grawe (2007) uvádí zajímavou myšlenku Pankseppa (1998), tedy že chemické látky, 

které jsou vylučovány při pozitivních vazebných reakcích, tlumí agresivní chování. Proto 

v kulturách, kde je fyzický kontakt a blízkost mezi dospělými a dětmi běžný, a kde také dřív 

dochází např. k pohlavnímu styku u mladých lidí, je výskyt agresivního chování mnohem 

menší, než v kulturách, kde jsou tělesná bízkost a brzký sex zakázány a trestány. 

 Poněšický ve svém pojednání o psychosomatických projevech a onemocněních 

z pohledu psychoanalýzy (Růžička et al., 2006) píše mimo jiné o onom motivačně vazebném 

psychosomatickém modelu („binding model“). Ten klade důraz na nutnost a trvalost pozitivní 

emoční vazby, jelikož jen tehdy se jedinec může zdravě tělesně i psychicky vyvíjet. 

Experiment Harryho Harlowa s opicemi makak rhesus (1959, např. in Grawe, 2007; 

Mikulincer & Shaver, 2010; Hašto, 2005) mimo jiné ukázal, že ty z nich, které byly v raném 

dětství odloučeny od svých matek, byly často nemocné a navíc neschopné reprodukce. Stejně 

tak lze toto pozorovat i u dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Poněšický (2006, str. 62) dále 

zdůrazňuje, jak důležitou podmínkou zdraví je pozitivní vztah k vlastnímu tělu: „Jak se 

jednalo se mnou, tak se chovám k sobě samému včetně zacházení s vlastním tělem“, zní jeho 
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motto. Necitlivé zacházení s vlastním tělem lze například pozorovat u workoholiků, 

toxikomanů, anorektických či obézních lidí (a často tedy zároveň pacientů). Člověk může 

reagovat psychosomaticky, tzn. onemocněním, pokud se například nevědomě chce vyhnout 

emoční reakci na situaci, která jej nějakým způsobem zasáhla a se kterou neumí, nebo 

nemůže, na vědomé rovině zacházet. 

 V souvislosti s výše uvedenými fakty, výskyt oxytocinu, „hormonu lásky“, je nižší u 

dětí zneužívaných či opuštěných, kdežto hladina kortizolu, „stresového hormonu“, byla 

zjištěna vyšší jak u dětí, tak dospělých, kteří byli odloučeni od svých vazebných osob, nebo 

jen požádáni, aby na případnou ztrátu či odloučení jen pomysleli (Mikulincer & Shaver, 

2010). 

  

2.5 Kulturní aspekty vztahové vazby 

 V současné době se objevuje stále více mezikulturních studií na téma vztahová vazba. 

Autoři těchto studií se všeobecně shodují v názoru, že typologie vztahové vazby, hlavně tedy 

dimenze úzkostnosti a vyhýbavosti, je aplikovatelná na jedince ze všech možných kultur. 

Rozdíl je pouze v tom, jak daná kultura nahlíží na určité vlastnosti a projevy chování lidí v ní 

žijících. „Kultura je ústředním bodem lidské existence (Culture is the focal point of human 

existence)“, dočteme se v eseji o vztahové vazbě a kulturních rozdílech (Ledesma, 2007). 

Stejně tak se Štefánková (2005) ve své studii zmiňuje o vlivu kulturního zázemí, když říká, že 

na formování vzorců emocionální regulace se podílí právě individuální vnímání určitých 

výchovných stylů, vzorcích chování či interakcí daných kulturou. 

 V mezikulturní studii porovnávali D. Güngör a M. Bornstein (2010) rozdíly mezi 

tureckými a belgickými adolescenty (14 – 18 let). S ohledem na věk probandů vyvodili autoři 

této studie tyto závěry: vztahová vyhýbavost byla v obou kulturách závislá na mateřské 

vřelosti a vztahová úzkostnost korelovala pozitivně s rodičovskou kontrolou a negativně 

s otcovskou vřelostí. Co se týče kulturních rozdílů, projevila se pouze u mladých belgičanů 

pozitivní korelace mezi vyhýbavým jednáním a psychologickou kontrolou ze strany otce. Bylo 

tedy zjištěno, že míra vyhýbavosti závisí na kulturních zvyklostech. 
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 Rovněž studie autora Wang Chia-Chih (2005) prokázala vliv kultury na utváření ideálů 

o zdravé vztahové vazbě. Zjistil například, že u taiwanských partnerských vztahů existuje 

vyšší míra vztahové úzkostnosti a vyhýbavosti než u jedinců ze západních kultur (porovnával 

Taiwan, Čínu a USA). Toto zjištění ale potvrzuje kulturní vzorce obyvatel Taiwanu – relativně 

vyšší míra vztahové vyhýbavosti pro ně znamená ohleduplnost a přátelskost, vyšší míra 

úzkostnosti zase projev interpersonální závislosti a vzájemného propojení.  

 O rozdílech mezi čínskou a americkou kulturou, resp. vnímáním podpory a 

depresivními symptomy, pojednávají autoři Mak et al. (2010). Jejich předpoklad o tom, že u 

obou kultur bude existovat vztah mezi úzkostností, vyhýbavostí a depresivitou, se potvrdil. 

Podle jejich očekávání byla zjištěna i vyšší míra vyhýbavosti u více kolektivistické – čínské – 

společnosti. Autoři v závěru této studie uvádí, že vztah mezi vyhýbavostí a vnímáním podpory 

spolu se spokojeností ve vztahu byl signifikantně silnější u čínských jedinců. To může být 

dáno jejich kolektivistickou kulturou, ve které navazování a udržování romantického vztahu 

může být pro jedince s vyšší vztahovou vyhýbavostí velmi těžké.  

 Z vlastních pozorování jihovýchodní americké kultury a povahy tamních obyvatel 

usuzuji, že opravdu kladou větší důraz na individualitu a samostatnost. Na druhou stranu 

převážná většina tamních (hlavně mladších, tj. tzv. undergraduates) univerzitních studentů 

prokazovala jasnou snahu být potvrzen v kolektivu, být „in“, jít s davem. U starších (tzv. 

graduates) studentů psychologie jsem naopak pozorovala ocenění originality a samostatnosti. 

To je nejspíš dáno i jejich větší pracovní vytížeností včetně vlastních odborných praxí v rámci 

studia. Standardem v jejich společnosti je vlastnit auto a mít alespoň jednu práci při studiu. Jak 

jsem byla poučena, větší mezilidská vřelost a přívětivost je pro jihovýchodní část USA 

typická. Velké rozdíly zaznamenáme, vyjedeme-li např. trochu více na sever (vysoce 

individualistický New York), nebo západ. Důraz je všeobecně kladen na politicky korektní 

chování a formální přátelskost. Kvalitnější je tzv. customer service nebo-li služba zákazníkovi, 

což jsem si mnohokrát sama ověřila. Domnívám se, že důvodem takových kvalitních služeb 

pro zákazníky je snaha Američanů zachovat si dobrou pověst, obstát v konkurenci a být 

oblíbený. 

 Z hlediska vazebného chování jsem nezaznamenala žádné rozdíly. Jelikož ovšem 

pocházím z víceméně kolektivistické kultury (bývalého komunistického Československa), jež 
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zanechala na český národ jistý dopad, prošla jsem si vcelku silným kulturním šokem. Dále 

proto, že jsem po většinu času bydlela mimo univerzitní campus z důvodu nižší finanční 

náročnosti, jsem mnohdy cítila značnou sociální izolaci. To ovšem může být dáno vyšší mírou 

mé vztahové nejistoty. 

 

2.6 Přesahy konceptu vztahové vazby 

Jak již bylo zmíněno výše, u každého z nás dojde někdy k lehkému zanedbání v péči ze 

strany naší matky, otce, či jiné pečovatelské osoby. Není tedy nic neobvyklého na faktu, že 

tato pečovatelská pochybení se začnou manifestovat například s nástupem puberty či 

adolescence jedince. Růžičková (2003, str. 13) ve svém článku o separaci dospívajících od 

svých rodičů například mluví o experimentování mladých lidí (se svým vzhledem, alkoholem, 

vztahy apod.) jako o chování, které má jediný cíl – „p řekonat bolestné vědomí připoutanosti.“ 

Dále cituje ze slov Anny Freudové, která se k období adolescence a chování dospívajících 

jedinců vyjadřuje velmi chápavě. Považuje za normální, když je jejich chování proměnlivé, 

když jednou milují své rodiče a pak je nenávidí, když jsou na nich závislí a vzápětí chtějí být 

až příliš samostatní. Anna Freud k tomu dodává, že je normální, trvá-li tato fáze i poněkud 

déle, jelikož „ego dotyčného jedince zatím experimentuje a nespěchá, aby si předčasně 

neuzavřelo své možnosti“ (in Růžičková, 2003, str. 13). Pak jsou to spíše rodiče, kdo potřebují 

psychoterapeutickou pomoc, aby se s těmito změnami u svých dětí vyrovnali, dodává 

Růžičková (tamtéž). 

 Koncept vztahové vazby je hojně používán pro léčbu jejích poruch zejména 

v psychodynamické a psychoanalytické individuální i skupinové psychoterapii, a to jak při 

práci s dětmi a jejich rodiči, tak s dospívajícími i dospělými klienty či pacienty. Peter Fonagy, 

o němž jsme se taktéž zmínili výše, například navrhl koncept psychoterapie pro léčbu 

hraničních a jiných poruch osobnosti na základě jeho teorie mentalizace (Fonagy & Bateman, 

2004). O souvislosti vztahové vazby, rodiny a traumatu se můžeme dále dočíst v knize autora 

D. R. Catheralla (2004). 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3 VÝZKUMNÝ PROBLÉM, CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

Téma vztahové vazby je díky širokému poli jeho aplikovatelnosti velmi zajímavým a 

praktickým. Zajímají nás kulturní souvislosti, výsledky z použité sebeposuzovací škály ECR a 

role překladu anglické verze do české. Cílem této práce je:  

1. Kvantitativně porovnat výsledky anglické a české verze škály ECR. 

2. Zhodnotit, zda z hlediska zjištěných typů vztahové vazby existují kulturní či jiné 

rozdíly mezi populacemi českých (z Univerzity Palackého v Olomouci) a amerických 

studentů psychologie (z Valdosta State Univerzity, GA, USA). 

 

Jsou stanoveny tyto hypotézy: 

H1: Mezi průměry hrubých skórů škál úzkosti a vyhýbavosti v anglické verzi 

dotazníku ECR u amerického a české verzi ECR u českého výzkumného souboru 

neexistuje statisticky významný rozdíl. 

H2: Mezi českým a americkým výzkumným souborem neexistuje statisticky 

významný rozdíl v četnostech typů vztahové vazby. 
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4 POPIS ORGANIZACE A METOD VÝZKUMU 

 

První část výzkumu proběhla v dubnu 2010 v USA, státě Georgia, na Valdosta State 

University (dále jako VSU), druhá část sběru dat proběhla v říjnu 2010 na Katedře 

psychologie Univerzity Palackého v Olomouci (dále jako UP). 

Samotný výběr probandů spočíval v hromadném oslovení všech studentů jednotlivých 

ročníků. Důvodem pro tento postup byla jeho časová nenáročnost. Proband musel vyhovovat 

následujícím kritériím: starší 18 let, student denního studia psychologie UP či VSU. 

Sběr dat proběhl formou tužka – papír, každý proband obdržel celkem dva dotazníky. 

Před vyplněním byli poučeni o absolutní anonymitě výzkumu a dalších instrukcích pro 

samotnou administraci. Účast ve výzkumu byla dobrovolná. 

S ohledem na charakter obou zvolených dotazníků je tento výzkum kvantitativního 

rázu. Byl použit dotazník Experiences in Close Relationships Scale (ECR, Brennan et al, 

1998) a můj vlastní dotazník. Zpracování dat proběhlo s pomocí počítačové aplikace 

Microsoft Office Excel 2007 a Statistica 10. V rámci deskriptivní statistiky se pracovalo 

s těmito hodnotami: průměr, směrodatná odchylka, rozptyl, modus a medián. Data byla 

analyzována pomocí funkcí F-test a následně Studentovými t-testy, dále Pearsonovou korelací 

a testem χ2. Pro ověření konzistence vlastního dotazníku byla použita metoda testového půlení 

(metoda split-half, Reiterová, 2008), pro ověření konzistence anglické verze dotazníku ECR 

bylo vypočítáno Cronbachovo alfa v programu SPSS. 

 

4.1 Škála Experiences in Close Relationships 

 Tento dotazník založený na sebehodnocení byl vytvořen na základě faktorové analýzy 

všech položek ze všech sebeposuzovacích dotazníků vzniklých do konce 90. let 20. století. 

Výzkumný souboru čítal k 1000 univerzitních studentů. Autoři ECR, Brennan et al., 

empiricky ověřili, že dvě základní dimenze - vztahová úzkostnost z obav o odmítnutí či 
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opuštění (anxiety) a vztahová vyhýbavost ze vzájemné závislosti a intimity (avoidance) se 

vyskytovaly ve všech těchto dotaznících (Alonso-Arbiol, Balluerka a Shaver, 2007).  

 ECR obsahuje dvě 7-bodové stupnice Likertovy škály (od 1 – rozhodně nesouhlasím, 

po 7 – rozhodně souhlasím) vždy po 18 tvrzeních – škálu vztahové úzkostnosti a škálu 

vztahové vyhýbavosti, přičemž obě vykazují vysokou vnitřní konzistenci a tedy reliabilitu. 

Škála vztahové úzkostnosti (anxiety) obsahuje trvzení jako např. „D ělá mi starosti, že bych 

mohl/a být odmítnut/a nebo opuštěna/a“; „Pot řebuji hodně ujišťování, že mým blízkým na mě 

opravdu záleží“, jež odpovídají kódovacím popiskům Mary Ainsworthové et al. při 

pozorování malých dětí (1978, in Mikulincer & Shaver, 2010). Stejně tak tvrzení na škále 

vztahové vyhýbavosti (avoidance), jako např. „Raději neukazuji druhým lidem, jak se opravdu 

cítím“; „Je pro mě obtížné dovolit si být závislý/á na blízké osobě“  opět odráží charakteristiky 

Ainsworthové při pozorování malých dětí, tentokrát jejich vyhýbavosti. 

 Jelikož originální verze ECR existuje pouze v angličtině, pro účely našeho výzkumu 

bylo zapotřebí provést jeho tzv. zpětný překlad. Nejprve bylo všech 36 tvrzení přeloženo do 

češtiny, překlad konzultován a byla stanovena jeho konečná verze. Poté byla tato česká verze 

zadána k překladu zpět do angličtiny dvěma bilingvním profesionálním překladatelům. Obě 

jejich verze byly následně porovnány s originální anglickou verzí a byly shledány jen 

minimální odlišnosti. Takto tedy vznikl ověřený překlad dotazníku ECR z angličtiny do 

češtiny. 

 Ve studii autorů Alonso-Arbiol, Balluerka & Shaver (2007), je popsán postup zpětného 

překladu anglické verze ECR do španělštiny. Dva bilingvní vědci nezávisle na sobě přeložili 

obě škály do španělštiny a jako v našem případě, obě verze byly prodiskutovány, porovnány a 

jemné nuance v nich upraveny. Následně třetí bilingvní překladatel přeložil tento španělský 

překlad zpět do angličtiny. Zde je vidět, že náš postup zpětného překladu byl shodný 

s postupem v této španělské studii. 

 Existuje ještě další, revidovaná verze ECR, tzv. ECR-R. Tato byla za účelem vylepšení 

vyvinuta autory Fraley, Waller & Brennan v r. 2000. Autoři totiž zjistili jistou nerovnováhu 

v citlivosti jednotlivých položek u ECR. Nová verze ovšem nepřesvědčila Mikulincera a 

Shavera (2010) o jejím vylepšení, zůstávají proto stále u původního ECR s odůvodněním, že 
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stále existuje korelace okolo 0,95 mezi novou a původní verzí a není tedy třeba se té původní 

vzdávat. 

 Originál i překlad dotazníku ECR jsou zahrnuty v sekci Přílohy na konci této práce.  

 

4.2 Vlastní dotazník 

 Svůj vlastní dotazník jsem sestavila pro získání většího souboru dat o každém 

z probandů a následné porovnání jeho výsledné míry úzkostnosti a vyhýbavosti s např. jeho 

věkem, délkou romantického vztahu s partnerem/partnerkou nebo názory na mnou sestavená 

tvrzení. Zajímaly mě tyto demografické údaje: věk, pohlaví, národnost, rok ukončení střední 

školy, nejvyšší ukončené vzdělání, stav (ženatý/vdaná/ve vztahu/svobodný/á) a pokud žijící ve 

vztahu či v manželství, pak i délka tohoto vztahu. Druhou část mého dotazníku představuje 7-

bodová škála Likertova typu, sestavená z celkem 20 tvrzení. Tato jsem vytvořila na základě 

poznatků z příslušné literatury. Byl proveden překlad dotazníku do angličtiny a jeho následná 

důkladná kontrola. Obě verze dotazníku jsou opět součástí příloh na konci této práce.  

 Při tvorbě jednotlivých tvrzení jsem vycházela z následujících pramenů: 

1. „Usínám vždy snadno.“ Lidé s vyšší vztahovou vyhýbavostí mívají častěji 

psychosomatické potíže, problémy se spánkem a jiné fyziologické zdravotní potíže 

(Obegi & Berant, str. 35, 2009). 

2. “Jsem spokojený/á se svým sexuálním životem.” Lidé s vyšší vztahovou nejistotou 

mohou zvýšenou měrou trpět různorodými sexuálními potížemi a méně si sex užívat. 

Navíc, lidé s vyšší vyhýbavostí se více potýkají s problémy týkajícími se blízkosti a 

intimity (Mikulincer & Shaver, str. 351, 2010). 

3. „Psychoterapie je efektivní volbou pro ty, kdo mají jakékoli osobní nebo jiné 

psychické problémy.” Podle Obegi & Berant (2009, str. 108) jsou lidé s jistým 

vztahovým připoutáním vice ochotni vstoupit do psychoterapeutického procesu a 

aktivně se na něm podílet. 

4. “Myslím si, že každý je zodpovědný za své vlastní zdraví.” Viz předchozí tvrzení. 
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5. “Celkem vzato se cítím zdravý/á.” Viz tvrzení číslo 1. 

6. A) Jen pro ty, kdo jsou ve stálém vztahu: „Mám uspokojující dlouhodobý vztah s mým 

partnerem/mou partnerkou.”  

B) Jen pro ty, kdo nejsou ve stálém vztahu: „Poslední dobou cítím, že nepotřebuji 

žádného blízkého přítele/blízkou přítelkyni.” Zde jsem vycházela z vlastní intuice a 

předpokladu, že lidé s jistou vztahovou vazbou budou hodnotit jak tvrzení 6A), tak 6B) 

více kladně než jedinci s nejistým připoutáním. Ovšem, na tvrzení 6A) mohou kladně 

odpovědět i lidé s nejistou (hlavně nejspíš úzkostnou) vazbou a na 6B) zase lidé 

vyhýbaví, kterým vyhovuje interpersonání distancovanost a krátkodobé vztahy. 

7. “M ůj partner/moje partnerka někdy není příliš nadšený/á pro sex.” Kladně by zde 

mohli hodnotit spíše lidé s úzkostným připoutáním, kteří vyhledávají partnerskou 

blízkost a intimitu (str. 352, Mikulincer & Shaver, 2010). Ovšem, toto tvrzení může 

působit irelevantně, jelikož lidé s úzkostným připoutáním zároveň sami častěji trpí 

problémy v sexuálním životě (tamtéž). 

8. “Mé předchozí vztahy (kamarádství, partnerství a jiné) byly složité a neuspokojivé.” 

Velmi často takto své vztahy hodnotí tzv. zaujatí (preoccupied) jedinci (Obegi & 

Berant, str. 108, 2009). 

9. “Když jsem ve stresující situaci, můžu se spolehnout na mé blízké, že mě podpoří a to 

samé mohou oni očekávat ode mě, když potřebují pomoc.” Podle Brumbaugh & Fraley 

(2010) jsou jistí jedinci více než nejistí schopni upokojit svého partnera a stejně tak 

jsou tito i snadněji upokojitelní. 

10. “Obecně vzato, myslím si, že každý potřebuje mít blízkého kamaráda/ku nebo 

partnera/ku.” Zde jsem opět vycházela z vlastního úsudku, že vyhýbaví lidé budou toto 

tvrzení hodnotit vice negativně. 

11. “Moji rodi če měli/mají mezi sebou bezkonfliktní vztah.” Obecně se předpokládá, že 

lidé s jistou vazbou pocházejí nečastěji z příjemných rodinných prostředí (Mikulincer 

& Shaver, str. 352, 2010). Dalo by se zde ovšem předpokládat vyšší lži skóre, a to 

zvláště u jedinců s příliš idealizovaným vztahem ke svým rodičům. 
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12. “Mé vzpomínky a zážitky z dětství jsou příjemné.” Viz předchozí tvrzení. 

13. “Vždycky se mi dostalo tolik pozornosti od mých rodičů, kolik jsem potřeboval/a.” 

Viz tvrzení číslo 11. 

14. “V našem úzkém rodinném kruhu máme hezké a vřelé vztahy.” Viz tvrzení číslo 11. 

15. “Podle mého názoru je blízká rodina vždy to nejbezpečnější místo pro její členy.” Viz 

tvrzení číslo 11. 

16. “Rád/a jsem chodil/a na základní školu.” Dle Hašta (2005) děti trpící školní fobií jsou 

častěji úzkostně připoutané.  

17. “Rád/a pracuji v týmu.” Vyhýbaví jedinci často obtížně nesou týmovou spolupráci či 

podobné interpersonální aktivity (Obegi & Berant, 2009, str. 104). 

18. “Když jsem ve stresu, mám potíže se soustředit na to, co dělám.” Lidé se zaujatým 

stavem mysli mají často potíže tohoto rázu (Obegi & Berant, 2009, str. 104). 

19. “Nikdy jsem ve škole neměl/a moc kamarádů/kamarádek.“ Opět jedinci s vyšší 

vztahovou vyhýbavostí mohou toto tvrzení často kladně ohodnotit, Obegi & Berant 

(2009) tvrdí, že tito jedinci mají tendenci nezapojovat se do kolektivních situací. 

20. “Obecně vzato, škola poskytuje žákům podporující a přátelské prostředí.“ Toto tvrzení 

je založeno na mém vlastním předpokladu, že jedinci s jistým připoutáním budou 

častěji než jedinci nejistí vzpomínat na své školní zážitky v dobrém. 
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4.3 Zkoumaný soubor probandů 

Celkem se podařilo získat data od 51 amerických a 108 českých studentů psychologie. 

Všichni američtí studenti byli frekventanty denního studia psychologie v rámci (katedry) 

Department of Psychology and Counseling a byli ve věku 19 až 44 let. Studenti z Katedry 

psychologie UP byli ve věku 20 až 28 let (viz Tabulka č. 1).  

 Celkový 
počet (n) 

Z toho mužů/žen 
(%/%) 

Průměrný 
věk 

Nejnižší/ 
nejvyšší 

věk 

Me, Mod 
(věk) 

Směrodatná 
odchylka 

(věk)  
Studenti 

VSU 
51 4/47 (7,8/92,2 ) 23,4 let 19/44 22; 21 5,34 

Studenti 

UP 108 18/90 (16,7/83,3) 21,7 let 20/28 21,5; 22 1,48 
 

 

Tabulka 1: Stručná charakteristika zkoumaného souboru 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání probandů je znázorněno na Tabulce č. 2.  

 

 Střední 
škola 

Bakalářský 
titul 

Magist./inže-
nýrský titul 

Doktorský 
titul 

Jiné Neuvedeno 

Studenti 
VSU 

45 / 
88,24% 

4 / 7,84% - - 1 / 1,96% 
(Associate’s 

degree) 

1 / 1,96% 

Studenti 
UP 

99 / 
91,67% 

7 / 6,48% 1 / 0,93% - - 1 / 0,93% 

 

Tabulka 2: Nejvyšší dosažené vzdělání zkoumaného souboru (vždy n / %) 

 

Přehled národnosti, popř. etnicity všech studentů ukazuje Tabulka č. 3.  Většina, 

celkem 40 studentů (78,4%), z amerického souboru pocházela ze státu Georgia (GA), dva ze 

státu Florida (FL), další studenti vždy po jednom ze států South Carolina (SC), Maryland 

(MD), District of Columbia (DC), Pennsylvania (PA), New York (NY) a Rhode Island (RI). 

Tři z nich neuvedli stát, ze kterého pocházejí.  
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 Studenti VSU (n) % 

Caucasian (běloch) 29 56,86 

African-American ( černoch) 18*  35,29 

Hispanic (hispánec) 1 1,96 

Asian (asiat) 1 1,96 

Native American (původní obyvatel 

Ameriky) 
0 0 

Jiný 2 3,92 

 Studenti UP (n) % 

Národnost česká 99 91,67 

Národnost slovenská 8 7,41 

Národnost polská 1 0,93 

 

Tabulka 3: Národnost/etnicita zkoumaného souboru (*jeden proband uvedl zároveň African-American a 

European) 

 

Tabulka č. 4 ukazuje partnerský stav probandů, popř. délku vztahu v době vyplnění dotazníků. 

  Svobodný/á, ale 
zadaný/á 

Svobodný/á a 
nezadaný/á 

Ženatý/vdaná, 
popř. žijící “na 

hromádce” 

Rozvedený/á nebo 
žijící odděleně 

Studenti VSU 22 / 43,12% 22 / 43,12% 2 / 3,92% 6* / 11,76% 
Studenti UP 55 / 50,93% 51 / 47,22% 2 / 1,85% - 

Průměrná 
délka vztahu / 
směrodatná 
odchylka - 

VSU 

25,33 měsíců / 
26,01 

- 24 měsíců / 8,49 - 

Průměrná 
délka vztahu / 
směrodatná 

odchylka - UP 

32,1o měsíců / 
23,5 

- 36 měsíců / 42,4 - 

 

Tabulka 4: Partnerský stav probandů a případná délka jejich vztahu (vždy n / %) (*Jeden proband uvedl, že je 

rozvedený/á, ale momentálně ve stálém vztahu; 
o 

Jeden proband neuvedl/a délku vztahu) 
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5 VÝSLEDKY 

 

Následující tabulka (Tab. č. 5) zobrazuje průměry a směrodatné odchylky u obou škál 

dotazníku ECR, a to u obou výzkumných souborů. Jak je patrné, americký soubor vykázal 

lehce vyšší skór vyhýbavosti (avoidance), český soubor měl naopak vyšší skór na škále 

úzkostnosti (anxiety). Směrodatné odchylky byly u amerického souboru vyšší než u českého. 

 Český soubor (n=108) Americký soubor (n=51) 

Škály ECR Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Vyhýbavost 3,14 0,65 3,43 0,97 

Úzkostnost 3,68 0,73 3,43 1,07 

Tabulka 5: Srovnání průměrů a směrodatných odchylek mezi českým a americkým vzorkem na obou škálách 

dotazníku ECR 

 

Dále, korelace mezi oběma škálami dotazníku ECR vykázaly u obou výzkumných 

souborů velmi malou souvislost. U českého vzorku byla korelace 0.19, u amerického 0.17. 

  

5.1 Ověření vnitřní konzistence anglické a české verze ECR 

 V počítačovém programu SPSS bylo vypočteno Cronbachovo alfa pro zjištění míry 

reliability u obou verzí dotazníku ECR. Z výsledků, které jsou vyobrazeny v Tabulce č. 6, je 

patrné, že obě verze dotazníku ECR vyšly jako reliabilní a škály tedy jsou konzistentní. 

 

 Škála vyhýbavosti (avoidance) Škála úzkostnosti (anxiety) 

ECR český vzorek 0,838 0,842 

ECR americký vzorek 0,907 0,915 

Tabulka 6: Cronbachovo alfa u české a anglické verze ECR 
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5.2 Ověřění vnitřní konzistence mého dotazníku a další výpočty 

 Byl proveden test vnitřní konzistence metodou testového půlení (metoda split-half, 

Reiterová, 2008), který prokázal, že tento dotazník není vnitřně konzistentní. Proto jsme se 

rozhodli vytvořit určité škály a ty s pomocí Pearsonovy korelace srovnat s výslednými 

průměry u škály vyhýbavosti nebo úzkostnosti dotazníku ECR. V Tabulce č. 7 jsou uvedeny 

výsledné koeficienty k porovnání tvrzení č. 18 z mého dotazníku („Když jsem ve stresu, mám 

potíže se soustředit na to, co dělám”)  s výsledky ze škály úzkostnosti (podle Obegi & Berant, 

2009 lidé s vyšší vztahovou úzkostností mají často potíže tohoto rázu). Tabulka č. 8 zase 

ukazuje korelace mezi tvrzením č. 5 (“Celkem vzato se cítím zdravý/á”) a škálou vyhýbavosti 

u obou souborů (podle Obegi & Berant, 2009 trpí lidé s vyšší vztahovou vyhýbavostí vyšší 

měrou zdravotními problémy). Z výsledků je patrná velmi nízká, a tedy statisticky 

nevýznamná korelace u obou tvrzení. Jelikož se u žádného z tvrzení z mého dotazníku 

neprokázal signifikantní vztah se škálami dotazníku ECR, prokázal se tento jako zcela 

nepotřebný. 

 

 

 

 

Tabulka 7: Spearmanova korelace tvrzení č. 5 z mého dotazníku se škálou vybýbavosti ECR 

 

 

 

 

Tabulka 8: Spearmanova korelace trvzení č. 18 z mého dotazníku se škálou úzkostnosti ECR 

 

 

 

 Tvrzení č. 5 (UP) Tvrzení č. 5 (VSU) 

Škála vyhýbavosti ECR (UP) 0,10  

Škála vyhýbavosti ECR (VSU)  0,19 

 Tvrzení č. 18 (UP) Tvrzení č. 18 (VSU) 

Škála úzkostnosti ECR (UP) 0,34  

Škála úzkostnosti ECR (VSU)  0,24 
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5.3 Testování hypotézy H1 

 

H1: Mezi průměry hrubých skórů škál úzkosti a vyhýbavosti v anglické verzi 

dotazníku ECR u amerického a české verzi ECR u českého výzkumného souboru 

neexistuje statisticky významný rozdíl. 

 

Nejprve bylo nutno provést porovnání věku amerických a českých probandů pro 

zjištění, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi těmito soubory. Byl použit Fisherův F-

test a následný Studentův t-test s nerovností rozptylů. Rozdíl ve věku obou skupin studentů 

byl statisticky signifikantní, jelikož americký soubor vykazoval velký rozptyl. Po vyjmutí 

nejstaršího amerického studenta (44) let a po opakovaném provedení F-testu a t-testu 

s nerovností rozptylů můžeme prohlásit, že věkové rozptyly obou souborů se již od sebe 

signifikatně neliší (t stat ˂  t krit (2), na hladině α = 0,05). Počet pozorování je u VSU vzorku 

49, jelikož z celkového počtu 51 byl odebrán nejstarší proband a dále jeden účastník neuvedl 

svůj věk. Viz Tabulka č. 9. 

 
Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů 
   

  VSU UP 
Stř. hodnota 23 21.65741 
Rozptyl 20.08333 2.189945 
Pozorování 49 108 
Hyp. rozdíl stř. 
hodnot 0  
Rozdíl 53  
t stat 2.047098  
P(T<=t) (1) 0.02281  
t krit (1) 2.39879  
P(T<=t) (2) 0.04562  
t krit (2) 2.671823   

 

 

Pro zjištění vztahu mezi naměřenými hodnotami ve škálách vztahové úzkostnosti a 

vztahové vyhýbavosti dotazníku ECR byl použit opět nejprve F-test a následně Studentův t-

Tabulka 9: Studentův t-test s nerovností 

věkových roptylů obou výběrů pro 

zjištění rozdílu mezi oběma výběry 
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test s nerovností rozptylů. Byly porovnány české a americké hodnoty ze škály vztahové 

úzkostnosti (attachment anxiety). Absolutní hodnota t statistického vyšla menší než t kritické 

(tabulková hodnota), a to jak na na hladině významnosti α = 0,05, tak při α = 0,01. To tedy 

znamená, že není statisticky významný rozdíl mezi průměry škály vztahové úzkostnosti 

sledovaných souborů. Viz Tabulka č. 10. 

 

Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů 
     

  VSU UP 
Stř. hodnota 3.404444 3.679527 
Rozptyl 1.117289 0.528303 
Pozorování 50 108 
Hyp. rozdíl stř. 
hodnot 0  
Rozdíl 71  
t stat -1.66678  
P(T<=t) (1) 0.049982  
t krit (1) 2.380024  
P(T<=t) (2) 0.099963  
t krit (2) 2.646863   

 

Dále byly porovnány české a americké hodnoty ze škály vztahové vyhýbavosti 

(attachment avoidance). Absolutní hodnota t statistického vyšla opět menší než t kritické 

(tabulková hodnota), a to jak na hladině významnosti α = 0,05, tak při α = 0,01. To znamená, 

že není statisticky významný rozdíl mezi průměry škály vztahové vyhýbavosti sledovaných 

souborů. Viz Tabulka č. 11. 

  

Tabulka 10: Studentův t-test pro zjištění 

rozdílu mezi průměry obou výběrů na 

škále vztahové úzkostnosti   (pro α = 

0,01) 
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Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů 
   

  VSU UP 
Stř. hodnota 3.421111 3.136317 
Rozptyl 0.95151 0.427621 
Pozorování 50 108 
Hyp. rozdíl stř. 
hodnot 0  
Rozdíl 70  
t stat 1.8783  
P(T<=t) (1) 0.032253  
t krit (1) 2.380807  
P(T<=t) (2) 0.064505  
t krit (2) 2.647905   

 

 

Na základě výše uvedených výsledků měření můžeme konstatovat, že hypotéza H1 

byla ověřena a přijata. 

 
5.4 Testování hypotézy H2 

 

H2: Mezi českým a americkým výzkumným souborem neexistuje statisticky 

významný rozdíl v četnostech typů vztahové vazby. 

  

 Nejprve jsme převrátili určité hrubé skóry jednotlivých škál dotazníku ECR. 

Konkrétně u tvrzení č. 3, 15, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33 a 35 z celkem 36 tvrzení. Dále se takto 

upravené hrubé skóry rozdělily podle pravidla: sudá tvrzení – škála úzkostnosti, lichá tvrzení – 

škála vyhýbavosti. Následně jsme vypočetli průměry u jednotlivých probandů z obou škál. Dle 

postupu, který popisují Brennan, Clark & Shaver (1998) jsme také dále vypočetli a určili typ 

vztahové vazby u každého z probandů. Tabulka č. 12 ukazuje četnosti a procentuální rozložení 

jednotlivých typů u obou výzkumných souborů. 

  

Tabulka 11: Studentův t-test pro zjištění 

rozdílu mezi průměry obou výběrů na 

škále vztahové vyhýbavosti (pro α = 0,01) 
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Typ vazby: 

UP (CZ) 

n / % 

VSU (USA) 

n / % 

Jistý (Secure) 28 / 25.93% 8 / 15.69% 

Bojácný vyhýbavý   (Fearful 
avoidant) 37 / 34.26% 17 / 33.33% 

Zaujatý (Preoccupied) 24 / 22.22% 10 / 19.61% 

Distancovaně vyhýbavý 
(Dismissing avoidant) 19 / 17.59% 16 / 31.37% 

Tabulka 12 Četnosti typů vazby u obou výzkumných souborů 

 

 V programu Statistica 10 byl proveden test nezávislosti pro kontingenční tabulku větší 

než 2x2, zkráceně test χ2 (Reiterová, 2003), viz Tabulka č. 13. 

Pozorované vs. ocekávané cetnosti (Tabulka1)
Chi-Kvadr. = 4.710329 sv = 7 p = .695264

Prípad
pozorov.
Prom1

ocekáv.
Prom2

P - O (P-O)^2
/O

C:     1
C:     2
C:     3
C:     4
C:     5
C:     6
C:     7
C:     8
Sct

8.0000 11.5500 -3.55000 1.091126
17.0000 17.3200 -0.32000 0.005912
10.0000 10.9100 -0.91000 0.075903
16.0000 11.2300 4.77000 2.026082
28.0000 24.4500 3.55000 0.515440
37.0000 36.6800 0.32000 0.002792
24.0000 23.0900 0.91000 0.035864
19.0000 23.7700 -4.77000 0.957211

159.0000 159.0000 0.00000 4.710329  

 

 Hodnota χ2 v tomto testu je 4.71, stupně volnosti 7 a p = 0.695. Tabulková hodnota χ2 

na hladině významnosti α=0.05 s počtem stupňů volnosti 7 je 14.1. Vypočítaný χ2 je tedy 

menší než jeho tabulková hodnota, můžeme proto prohlásit, že není statisticky významný 

rozdíl v četnostech typů vztahové vazby mezi českým a americkým vzkumným souborem. 

Na základě výše uvedených výsledků měření můžeme konstatovat, že hypotéza H2 

byla ověřena a přijata. 

 

Tabulka 13 Test Chí-Kvadrát 
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6 K PLATNOSTI HYPOTÉZ 

 

V rámci výzkumné části této práce byly stanoveny dvě hypotézy: 

H1: Mezi průměry hrubých skórů škál úzkosti a vyhýbavosti v anglické verzi dotazníku 

ECR u amerického a české verzi ECR u českého výzkumného souboru neexistuje 

statisticky významný rozdíl. 

Tato hypotéza byla ověřena a přijata . 

Bylo prokázáno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi průměry hrubých 

skórů škál úzkosti a vyhýbavosti v anglické verzi dotazníku ECR u amerického a české 

verzi ECR u českého výzkumného souboru. 

Tento výsledek potvrdil naše očekávání na základě zjištění z jiných mezikulturních studií téže 

problematiky (Allonso-Arbiol et al., 2007, 2008; Mak et al., 2010). Svědčí taktéž o dobré 

kvalitě našeho českého překladu dotazníku ECR, čili o jeho vysoké míře shody s původní 

anglickou verzí. 

 

H2: Mezi českým a americkým výzkumným souborem neexistuje statisticky významný 

rozdíl v četnostech typů vztahové vazby. 

Tato hypotéza byla ověřena a přijata . 

Bylo prokázáno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi českým a americkým 

výzkumným souborem v četnostech typů vztahové vazby. 

V souvislosti s předchozí hypotézou H1 je velmi dobré, že se i hypotéza H2 potvrdila. Byla 

tak znovu ověřena vysoká míra shody naší české verze s původní anglickou verzí dotazníku 

ECR a předpoklad podložený teoriemi psychoanalýzy či vývojové psychologie (např. Bowlby, 

2010; Langmeier & Matějček, 1974), a tedy že styly vztahové vazby se tvoří u jedinců všech 

kultur podle stejného principu. 
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7 DISKUZE 

 

 Cílem této práce bylo pomocí kvantitativního výzkumu ověřit, zda jsou podmínky pro 

vytvoření určitého vazebného stylu u jedince nezávislé na kulturních vlivech dané země (v 

našem případě Česká Republika a USA, Georgia) a zda je tedy dotazník ECR (Experiences in 

Close Relationships) použitelný i v jiných jazycích, resp. v našem případě v češtině. Obě 

výzkumné hypotézy byly stanoveny na základě jak výsledků předchozích studií (Alonso-

Arbiol et al., 2007; Mak et al., 2010; Wang, 2005), tak na základě četných psychoanalytických 

teorií (J. Bowlby, Mary Ainsworth, Anna Freud, Melanie Klein, Margaret Mahler, E. Erikson 

a další) a dále byly v naší práci rovněž ověřeny a potvrzeny.  

 

7.1 K metodologii výzkumu  

Výběr jak amerických, tak českých probandů proběhl na základě jejich přislušnosti do 

takových ročníků studia psychologie na dané katedře, které jednak splňovaly podmínku věku 

nad 18 let a jednak zaručovaly co nejvyšší počet probandů při hromadné administraci. V USA 

byly tedy vhodnými ročníky takzvaní undergraduates, čili studenti psychologie v bakalářském 

programu. U vyšších ročníků hrozil jednak jejich nízký počet v dané hodině, jednak nižší 

ochota a omezené časové podmínky. Data pro mě sebrali vedoucí katedry Robert Bauer, Ph.D. 

a vyučující vývojové psychologie Steven Kohn, Ph.D. Troufám si říct, že toto řešení bylo lepší 

z hlediska vyšší autority obou zmíněných.  

Zajímavý, a značně vyčerpávající, byl celý proces schvalování mého výzkumu na dané 

katedře Valdosta State University. Každý „výzkumník“ musí složit online zkoušky z předem 

nastudovaného materiálu ohledně metodologie a etiky výzkumů. Následně předloží výsledky 

této zkoušky spolu s vyplněnými materiály ohledně vlastní motivace pro svůj výzkum a 

samotným dotazníkem komisi určené pro schvalování výzkumů. Tento postup byl velmi 

náročný, na druhou stranu chápu snahu takové komise o etickou ochranu probandů. 
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Výběr českého vzorku studentů probíhal podobně, pouze s absencí etické komise. Po 

domluvě a laskavém svolení vyučujícího jsem na konci či začátku přednášky u celkem tří 

ročníků studentů psychologie rozdala probandům dotazníky a vysvětlila podmínky. 

Všichni probandi dostali formou tužka-papír k vyplnění dotazník týkající se jejich 

demografických údajů, dále můj dotazník a nakonec dotazník ECR. Údaje studentů o jejich 

nejvyšším dosaženém vzdělání, pohlaví, o tom, zda jsou momentálně zadaní či nezadaní a 

případně jak dlouho jejich vztah trvá, se pro náš výzkum ukázaly jako ne příliš potřebné. Jistě 

by se ovšem daly použít pro další výpočty – např. pro souvislost úrovně vzdělání a charakteru 

vztahové vazby, nebo pro souvislost bytí či nebytí ve vztahu a míry vyhýbavosti, s níž se 

zabývají mnohé studie (např. Mak et al., 2010; Alonso-Arbiol et al., 2008). Alespoň částečně 

použitelné byly ovšem demografické údaje zjištěné u každého z probandů. Díky nim víme, že 

americký vzorek byl tvořen převážně obyvateli státu Georgia, USA (78,4%), dále dvěma 

studenty ze sousedního státu Florida a pak šesti dalšími studenty vždy z jiného státu. Český 

vzorek se skládal z 91,7%  Čechů, zbytek tvořili studenti slovenské a polské národnosti. Tímto 

lze prohlásit oba výzkumné soubory za kulturně vcelku homogenní.  

Jednou z nevýhod této studie je nepoměr počtů probandů v obou souborech (108 

studentů UP a 51 studentů VSU). Dále, americký vzorek byl celkově více variabilní co do 

rozptylu věku či průměrů obou škál u dotazníku ECR. Nejstarší účastník z tohoto souboru měl 

44 let, ač to tedy byl pregraduální student psychologie. Pro dosažení statisticky 

nesignifikantního rozdílu mezi věky českých a amerických probandů byl tento účastník 

odebrán. Jeho hrubé skóry následně nebyly přiřazeny do výpočtu F-testu a následného 

Studentova t-testu pro zjištění shody mezi průměry škál vyhýbavosti a úzkostnosti dotazníku 

ECR u obou výzkumných vzorků. 

  

7.2 K výsledkům výzkumu 

Jak je patrné z Tabulky č. 5, v dotazníku ECR byl celkový průměr u škály vyhýbavosti 

(avoidance) u amerického souboru lehce vyšší než průměr této škály u českého vzorku. 

Stejného výsledku dosáhli i autoři podobných výzkumů – u srovnání škál ECR amerických a 

španělských vysokoškolských studentů (Alonso-Arbiol et al., 2007, 2008), či u srovnání 
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amerických a čínských vysokoškolských studentů (Mak et al., 2010). Tento výsledek může být 

dán jak možnými drobnými výkyvy ve významu některých tvrzení v překladu anglické 

(původní) verze ECR do jiného jazyka, tak i samotnou povahou americké kultury, která je 

zaměřena silně individualisticky na rozdíl od kultur z výše uvedených studií (Španělsko, Čína, 

či Česká republika). 

 Dále, stejně jako v našem výzkumu, byl i v těch předchozích zjištěn o něco menší 

celkový průměr na škále úzkostnosti (anxiety) u Američanů v porovnání s Čechy nebo 

Španěly (viz výše). Tento výsledek může být opět ovlivněn povahou překladu originální 

verze, ale může také vypovídat o charakteru Američanů, konkrétně o jejich „zvyku“ 

nespoléhat se příliš na ostatní lidi, být soběstačný, neočekávat příliš od druhých, což jsem 

sama pozorovala během pobytu ve Valdostě, GA. Výsledky mohou být rovněž zkresleny díky 

faktu, že se našeho výzkumu zúčastnili pouze studenti psychologie, jež jsou sami o sobě jaksi 

specifickou skupinou z důvodu jejich zájmů a znalostí v oboru psychologie a testových 

metodik.  

Směrodatné odchylky byly u obou škál dotazníku ECR větší u amerického vzorku. 

Tento výsledek mohl být ovlivněn rozdílným celkovým počtem probandů v obou souborech 

(108 studentů UP a 51 studentů VSU), případně i větším rozptylem hrubých skórů Američanů. 

Je možné, že se Američani méně než Češi bojí říct či prosadit vlastní názor nebo častěji volí 

extrémnější odpovědi (v našem případě odpovědi 1 a 7 z Likertovy škály). 

Nutno dodat, že Cronbachovo alfa pro zjistění reliability obou verzí ECR v naší studii 

vyšlo o něco vyšší u anglické verze ECR (0,91 a 0,92 pro každou ze škál). Na druhou stranu i 

naše česká verze dosáhla čísla 0,84 u obou škál (se zaokrouhlením na dvě destinná čísla), což 

mluví pro její poměrně vysokou reliabilitu. Ostatně španělská verze ECR vytvořená autory 

Alonso-Arbiol et al. (2007, 2008) měla koeficienty α 0,85 pro škálu úzkostnosti a 0,87 pro 

škálu vyhýbavosti a v podstatě se tedy od české verze ECR lišila zcela minimálně co do 

vnitřní konzistence. 

Provedli jsme Spearmanovu korelaci mezi oběma americkými a oběma českými 

škálami ECR. V obou případech nám mezi nimi vyšla velmi nízká kladná souvislost. Tohoto 

výsledku opět dosáhly i jiné, výše uvedené studie, které pracovaly s dotazníkem ECR. Obě 
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škály měří vztahovou nejistotu, danou mírou vyhýbavosti a mírou vztahové úzkostnosti. Čím 

nižší jsou výsledné průměry obou škál, tím jistější je citová vazba daného jedince. Je tedy 

velmi dobrým výsledkem, že ač obě škály měří stejnou proměnnou, vzájemně se od sebe 

signifikantně liší. 

 Pro vysokou míru shody naší české verze dotazníku ECR s původní anglickou 

vyplněnou americkými studenty tedy svědčí fakt, že obě hypotézy byly ověřeny a přijaty. 

Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl jak mezi průměry české a anglické (potažmo 

americké) škály vyhýbavosti, tak ani mezi průměry české a americké škály úzkostnosti. Dále 

nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ani mezi četnostmi čtyř typů vazeb zjištěných u obou 

souborů. Tyto výsledky jistě vypovídají o dobré kvalitě překladu české verze dotazníku ECR. 

 Co se týče použití mého vlastního dotazníku, můžeme s jistotou konstatovat, že byl 

zcela nepotřebný. Překvapivě i Spearmanova korelace jednotlivých tvrzení z tohoto dotazníku 

a škál vztahové vyhýbavosti a úzkostnosti vykázala pouze nevýznamnou souvislost. Tento 

výsledek odráží mou nedostatečnou přípravu a minimum vědomostí o této problematice na 

počátku tvorby tohoto dotazníku.  

Dále jsme zjistili, že poměrně stejné procento studentů VSU (43%) a studentů UP 

(47%) uvedlo, že jsou, tedy byli v čase administrace dotazníku, nezadaní, čili „single“. Oproti 

tomu průměrná délka vztahu u zadaných a žijících ve vztahu byla u studentů VSU 25 měsíců a 

u studentů UP 32 měsíců. Porovnáním směrodatných odchylek délek vztahů u obou souborů 

zjišťujeme, že americký vzorek byl i v tomto ohledu rozmanitější a obsahoval větší rozdíly 

mezi délkami vztahů jednotlivých probandů. 

Srovnání vztahu pohlaví probandů a jejich vztahové vazby by bylo vzhledem 

k celkově nízkému počtu probandů nevýznamné. Navíc, jak dokazují všechny výše uvedené 

studie, existuje jen velmi nízká souvislost mezi těmito dvěma faktory. Konkrétně studie 

Schachnerové et al. (2008), která se zabývala jedinci žijícími dlouhodobě jako nezadaní,  

přinesla zjištění, že souvislost mezi vztahovou úzkostností a bytím „single“ byla potvrzena, 

ovšem jen u mužů. To může souviset s klasickou rolí mužů při iniciaci navázání vztahu a 

riskem, že budou odmítnuti. 
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7.3 Přínos pro praxi 

 Prokázali jsme použitelnost dotazníku ECR i v jiné než anglicky mluvící kultuře – 

v našem případě v České Republice. Možnou chybu v měřění by mohlo způsobit několik 

faktorů. Jednak celková velikost obou výzkumných souborů byla poměrně malá, jednak 

probadny byli pouze studenti psychologie. Tito nejsou jako výzkumná skupina mnohdy příliš 

vhodní z hlediska jejich určitého návyku na vyplňování psychologických dotazníků nebo 

případných znalostí daných testů. 

Velmi přínosnou by tedy byla standardizace české verze dotazníku ECR na 

dostatečném souboru probandů. Česká psychologie by tak byla významně obohacena o 

nástroj, jenž dokáže predikovat možnost psychického onemocnění či poruch u jedince (viz 

Mikulincer & Shaver, 2010; Grawe, 2007; Bateman & Fonagy, 2004 a další). Grawe (tamtéž) 

rovněž uvádí souvislost mezi nejistým-vyhýbavým vztahem a tendencí k šikanování 

vrstevníků u školních dětí a naopak u dětí s nejistým-ambivalentním nebo-li úzkostným 

vztahem tendenci k tomu být šikanován. Navíc, již u žen, které se rozhodly mít vlastní děti, by 

se takto dal predikovat jejich vazebný styl k budoucímu dítěti a jeho vliv na dítě, což by bylo 

vhodným okamžikem pro intervenci při odhalení rizikových faktorů. 

Je prokázáno, že jedinci, kteří mají ke svým rodičům nejistou citovou vazbu (Pöthe, 

2008; Růžičková, 2003; Šebek & Šebková, 2003) obtížněji prožívají separaci či takzvané 

„vylétávání z hnízda“. Je tedy možné, že právě tito jedinci pak z důvodu jejich vyšší vztahové 

nejistoty také obtížněji hledají partnera, resp. selhávají v udržení dlouhodobého romantického 

vztahu? A je tedy možné, že právě z těchto důvodů zůstávají tito nejistí jedinci déle v domě 

svých rodičů (pro tuto situaci se v současné době hojně používá termín „mama hotel“) bez 

motivace se i přes jejich pokročilý věk odstěhovat a začít žít samostatně? Nepochybně i sami 

rodiče jejich nepřiměřeným vazebným chováním vůči svému dítěti přispívají k takové situaci. 

Dále, jako jeden z prvních u nás o vztahovém „přimknutí“ začal mluvit MUDr. et PhDr. 

Poněšický, český psychoanalytik působící na psychosomatických klinikách u nás a 

v Německu, a to ve vztahu právě k psychosomatickým onemocněním. Zjistil (Růžička et al., 

2006), že lidé s nedostatečně nasycenou potřebou jak vřelého přijetí u své vztahové osoby, tak 

lásky či péče, tedy opět lidé nejistě připoutaní, častěji trpí psychosomatickými potížemi a 

vyhledávají lékařskou péči jako zdroj alespoň minimálního zájmu o jejich osobu. Toto téma 
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souvisí s takzvanou biologickou funkcí a produkcí hormonů „lásky“ (oxytocin, prolaktin) a 

hormonů „stresu“ (např. kortizol), o které mluví např. Mikulincer & Shaver (2010) nebo Sue 

Gerhardt (2010). Kdy např. kortizol mimo jiné negativně působí jak na paměť jedince, tak na 

jeho celkovou imunitu. I tato oblast by u nás jistě stála za pečlivější probádání. 

Koncept vztahové vazby je jen dalším z důkazů, že spojení psychoanalýzy, resp. 

psychodynamické psychoterapie, s behaviorálním přístupem je nejen možné, ale i velmi 

přínosné. Věřím, že výzkum na tomto poli rozhodně není vyčerpán a bude se dále vyvíjet. 
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8 ZÁVĚR 

 

 Výsledky použitých metod v této studii prokázaly vysokou míru shody české verze s 

původní anglickou dotazníku Experiences in Close Relationships a naopak prakticky žádnou 

použitelnost vlastního vytvořeného dotazníku. Anglická verze dotazníku ECR byla 

administrována jednapadesáti studenty psychologie z Department of psychology and 

counseling na Valdosta State University, Georgia, USA. Český překlad tohoto dotazníku byl 

použit na sebrání dat od celkem sto osmi studentů psychologie Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. Byla ověřena a přijata hypotéza, že neexistuje statisticky signifikantní 

rozdíl mezi průměry hrubých skórů škál úzkosti a vyhýbavosti v anglické verzi dotazníku 

ECR u amerického a české verzi ECR u českého výzkumného souboru. Rovněž byla ověřena a 

přijata i druhá výzkumná hypotéza, jelikož mezi českým a americkým výzkumným souborem 

nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v četnostech typů vztahové vazby.  
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SOUHRN 

 

 Na základě pozorování britského psychoanalytika Johna Bowlbyho a empirických 

výzkumech jeho pozdější spolupracovnice Mary Ainsworthové byla formulována teorie 

vztahové vazby (angl. attachment). V češtině se někdy se používá termín teorie přimknutí či 

citového připoutání. Tento koncept mluví o těsné souvislosti mezi chováním a projevovanou 

láskou rodiče nebo jiné pečovatelské osoby k dítěti již od jeho prenatálního věku a následným 

psychickým i fyziomotorickým vývojem jedince v dětství i dospělosti.  

Pro pozorování vztahové vazby u malých dětí vytvořila Ainsworthová v 80. letech 20. 

století testovou metodu, tzv. Strange Situation Test. Na základě výsledků tohoto testu 

formulovala celkem tři typy dětské vztahové vazby: jistý (secure), nejistý ambivalentní 

(insecure ambivalent) a nejistý vyhýbavý (insecure avoidant). Na přelomu 80. a 90. let 

doplnila tuto klasifikaci Mary Mainová o čtvrtý typ: nejistý dezorganizovaný (insecure 

disorganized). Jelikož již Bowlby mluvil o souvislosti dětské vztahové vazby a typu vztahové 

vazby u téhož jedince v dospělosti, vytvořila Mary Mainová spolu se svými kolegy tzv. Adult 

Attachment Interview (dále AAI) nebo-li metodu pro zjištění typu vztahové vazby u 

dospělého jedince formou polostrukturovaného interview a na základě retrospektivních 

vzpomínek jedince na své dětství a jeho tehdejší vztahy s rodiči, popř. dalšími vazebnými 

osobami. 

Od vzniku AAI bylo vytvořeno mnoho dalších dotazníků pro zjištění vztahové vazby, 

velká část z nich byla zalořena na sebeposuzovacích škálách. Bartholomewová navrhla v 90. 

letech tzv. dvoudimenzionální model, kde dimenze úzkostnosti značí „pojetí sebe sama“ 

(model of self) a dimenze vyhýbavosti zase to, jak jedinec vidí druhé (model of others). Obě 

dimenze mohou být jak pozitivní, tak negativní. Takto vzniklo základní rozdělení, na němž je 

postaven i námi použitý sebeposuzovací dotazník Experience in Close Relationships (dále 

ECR), a to na tyto čtyři vazebné typy u dospělých jedinců: jistý (secure; pozitivní „model of 

self“ i „model of others“), zaujatý (preoccupied; negativní „model of self“ a pozitvní „model 

of others“), bázlivě vyhýbavý (fearful avoidant; negativní „model of self“ i „model of others“) 

a distancovaně vyhýbavý (dismissing avoidant; pozitivní „model of self“ a negativní „model of 
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others“). Brennan et al. (1998, in Mikulincer & Shaver, 2010) později provedli faktorovou 

analýzu všech dosavadních sebeposuzovacích dotazníků pro zjištění vztahové vazby 

v dospělosti a zjistili, že všechny tyto dotazníky měli společný jeden prvek, a to měření 

vztahové nejistoty pomocí dvou faktorů – vztahové vyhýbavosti (avoidance) a vztahové 

úzkostnosti (anxiety). Dotazník ECR, který na tomto základě vytvořili, je tedy tvořen dvěma 

škálami (škála vyhýbavosti a škála úzkostnosti), kdy obě čítají po 18 tvrzeních, na která se 

odpovídá hodnotami Likertovy škály od 1 (rozhodně nesouhlasím) do 7 (rozhodně souhlasím). 

V současné době je ECR používán v mnoha srovnávacích i jiných studiích (Alonso-

Arbiol et al., 2008) a jelikož se používá i v jiných než anglicky mluvících kulturách, vznikají 

takto zároveň i překlady ECR z původní anglické verze. V naší studii jsme se například 

inspirovali španělskou studií a jejich postupem překladu ECR do španělštiny (Alonso-Arbiol, 

2007, 2008). 

Jako výzkumný cíl této studie jsme stanovili porovnání výsledků dotazníku ECR 

v anglické a české verzi. Byly stanoveny dvě hypotézy: H1: Mezi průměry hrubých skórů škál 

úzkosti a vyhýbavosti v anglické a české verzi dotazníku ECR není statisticky významný 

rozdíl; H2: Mezi českým a americkým výzkumným souborem neexistuje statisticky významný 

rozdíl v četnostech zjištěných typů vztahové vazby. 

Byl proveden zpětný překlad dotazníku ECR. Výzkumný soubor byl tvořen 

jednapadesáti studenty psychologie na Valdosta State University (dále VSU) ve státě Georgia, 

USA a sto osmi studenty psychologie Univerzity Palackého (dále UP) v Olomouci. Probandi 

byli vybráni na základě jejich příslušnosti k jednotlivým ročníkům studia psychologie. Kritéria 

byla věk nad 18 let, student denního studia psychologie na VSU či UP a dobrovolná účast ve 

výzkumu. 

Pro administraci byla zvolena metoda tužka-papír. Probandi uvedli své demografické 

údaje, dále vyplnili můj vlastní dotazník a nakonec dotazník ECR. Americkým studentům byla 

předložena anglická verze dotazníků, českým český překlad těchto dotazníků. 

Ke zpracování získaných dat byly za pomocí počítačových programů MS Excel 2007, 

SPSS a Statistica 10 tyto úkony: popisná statistika, Fisherův F-test a Studentovy t-testy, 

výpočet Cronbachova α, χ2, Spearmanova korelace a metoda testového půlení (split-half). 
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Byla zjištěna minimální konzistence vlastního dotazníku a tudíž jeho celková nepoužitelnost. 

Dále byly ověřeny a přijaty obě stanovené výzkumné hypotézy – nebyl zjištěn žádný 

statisticky významný rozdíl jak mezi průměry obou škál dotazníku ECR, tak ani mezi 

četnostmi zjištěných typů vztahové vazby mezi českým a amerických výzkumným souborem. 

Můžeme tedy prohlásit, že česká verze dotazníku ECR je velmi konzistentní a má 

vysokou míru shody s původní anglickou verzí ECR. Dále jsme zjistili, že američtí studenti 

vykázali vyšší míru vztahové vyhýbavosti a naopak čeští studenti vykázali vyšší míru 

vztahové úzkostnosti. Toto zjištění pravděpodobně plyne z jistých kulturních rozdílů daných 

zemí. 

Jelikož celková velikost obou výzkumných souborů byla poměrně malá, a navíc se 

jednalo pouze o studenty psychologie, nelze tento závěr považovat za univerzálně platný. Na 

druhou stranu výsledky naší studie se pozitivně shodují s výsledky jiných mezikulturních 

srovnávacích studií, které použily dotazník ECR (Alonso-Arbiol, 2007, 2008; Mak et al., 

2010). 
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Abstrakt:  Cílem této mezikulturní studie bylo porovnat styly vztahové vazby českých (N=108, 

Univerzita Palackého v Olomouci) a amerických (N=51, Valdosta State University, Georgia, 

USA) studentů psychologie za použití dotazníku Experience in Close Relationships (ECR) a jeho 

českého překladu. Na základě psychoanalytických teorií a výsledků výzkumů (Alonso-Arbiol et 

al., 2007, 2008; Mak et al. 2010) byly stanoveny dvě hypotézy: H1: Mezi průměry škál úzkosti a 

vyhýbavosti v anglické a české verzi dotazníku ECR není statisticky významný rozdíl; H2: Mezi 

českým a americkým výzkumným souborem neexistuje statisticky významný rozdíl v četnostech 

zjištěných typů vztahové vazby. Obě hypotézy byly ověřeny a přijaty. Výsledky potvrdily 

vysokou míru shody i reliabilitu obou verzí ECR, ač u české verze byly hodnoty Cronbachova α 

o něco nižší. Ačkoli skóry vyhýbavosti byly lehce vyšší u amerického souboru a skóry 

úzkostnosti byly zase o něco vyšší u českého souboru, což je pravděpodobně dáno jistými 

kulturními rozdíly mezi oběma vzorky. 

 

Klí čová slova: Mezikulturní studie, vztahová vazba v dospělosti, psychometrické srovnání, 

čeština 

  



Příloha 3: Anglický abstrakt diplomové práce 

 

ABSTRACTOF THESIS 

 

 

Title:  A comparison of attachment styles in Czech and American psychology students 

Author:  Klara Pospisilikova 

Supervisor: PhDr. Martin Lecbych, Ph.D. 

Number of pages and characters: 69 pages, 121 717 characters 

Number of appendices: 12 

Number of references: 52 

Abstract: This cross-cultural study compares attachment styles of Czech (N=108, Palacky 

University Olomouc, Czech Republic) and American (N=51, Valdosta State University, Georgia, 

USA) psychology students by using the Experiences in Close Relationships Scale and its Czech 

translation. Based on psychoanalytic theories and results of other studies (Alonso-Arbiol et al., 

2007, 2008; Mak et al., 2010) two hypotheses were stated: H1: There is not any statistically 

significant difference between the means of avoidance and anxiety scales of the Czech and 

English ECR version; H2: There is not any statistically significant difference in the frequencies 

of the attachment styles of both the American and Czech groups. Both hypotheses were verified 

and accepted. The results indicate high concordance rate and reliability in both ECR versions, 

although there were slightly lower Cronbach’s alphas of the two Czech avoidance and anxiety 

scales. Nonetheless, avoidance scores of the American group were slightly higher than of the 

Czech one, on the other hand the Czech anxiety scores were slightly higher than the American 

one’s. This is probably due to some certain differences between the Czech and American 

cultures. 

 

Key words: cross-cultural study, attachment in adulthood, psychometric comparison, Czech 

  



Příloha 4: Typy vztahové vazby v kojeneckém věku a tomu odpovídající formy v dospělosti 

 

 

(in Hašto, 2005, str. 133) 

  

Kvalita vztahové 
vazby 

(Ainsworthová, 
Strange Situation 

Test) 

Jistá / Secure Nejistá – 
vyhýbavá / 
Insecure - 
avoidant 

Nejistá – 
ambivaletní / 

Insecure - 
ambivalent 

Nejistá – 
dezorganizovaná 

/ Insecure 
disorganised 

Chování dítěte 
při separaci od 
matky 

Protest proti 
separaci: pláč, 
volání, hledání 
matky, přerušení 
hry 

Malý nebo žádný 
protest při separaci, 
omezení v 
explorační hře 

Extrémní protest při 
separaci, lpění na 
matce, panický pláč 

Chování je na 
vteřiny stale 
přerušované 
rozpornými pohyby, 
ustrnutím v 
pohybech, 
disociačními stavy 

Chování dítěte 
při návratu 
matky 

Radostné 
pozdravení matky, 
vyhledávání těl. 
kontaktu, 
bezprostřední 
uklidnění, 
pokračování ve hře 

Vyhýbání se nebo 
ignorovánní matky, 
chybí tělesný či 
oční kontakt, 
zvětšení odstupu od 
matky  

Chybí uklidnění, 
dítě extrémně lpí na 
matce, pláč, 
agresivní chování, 
chybí nábrat k 
explorační hře 

Stále chvilkové 
rozporné chování se 
stereotypnímmi 
pohyby, ustrnutím v 
pohybech, 
disociačními stavy 

V dospělosti 
(Mainová, Adult 

Attachment 
Interview) 

Jistá /Secure Nejistá-
distancovaná / 

Dismissing 

Nejistá – zaujatá 
/ Preoccupied 

Nejistá – 
nevyřešené 

ztráty a 
traumata / 

Fearful 

 Volné a koherentní 
vyprávění o 
zážitcích s 
připoutáním, o 
ztrátě a smutku 

Nepřipisují velký 
význam 
mezilidským 
vztahům a emočním 
vazbám, idelalizují 
své rodiče bez 
konkrétností 

Dlouhé, často si 
odporující popisy 
vztahů s rodiči a 
jinými osobami 

Nezpracované 
ztráty a zneužívání, 
zčásti nesouvislé a 
přerušované 
myšlenkové 
pochody a 
nejasnosti, co je 
realita a co fantazie 



Příloha 5:  

Experiences in Close Relationships Scale 

 

The following statements concern how you generally feel in close relationships (e.g., with 
romantic partners, close friends, or family members). Respond to each statement by indicating 
how much you agree or disagree with it. Write the number in the space provided, using the 
following rating scale: 

1 2 3 4 5 6 7 
Disagree 
strongly 

Disagree Disagree 
slightly 

Neutral/mixed Agree 
slightly 

Agree Agree 
strongly 

 

__ 1. I prefer not to show others how I feel deep down. 

__ 2. I worry about being rejected or abandoned. 

__ 3. I am very comfortable being close to other people. 

__4. I worry a lot about my relationship. 

__ 5. Just when someone starts to get close to me I find myself pulling away. 

__ 6. I worry that others won´t care about me as much as I care about them. 

__ 7. I get uncomfortable when someone wants to be very close to me. 

__ 8. I worry a fair amount about losing my close relationship partners. 

__ 9. I don´t feel comfortable opening up to others. 

__ 10. I often wish that close relationship partners´ feelings for me were as strong as my 
feelings for them. 

 __ 11. I want to get close to others, but I keep pulling back. 

__ 12. I want to get very close to others, and this sometimes scares them away. 

__ 13. I am nervous when another person gets too close to me. 

__ 14. I worry about being alone. 

__ 15. I feel comfortable sharing my private thoughts and feelings with others. 

__ 16. My desire to be very close sometimes scares people away. 



__ 17. I try to avoid getting too close to others. 

__ 18. I need a lot of reassurance that close relationship partners really care about me. 

__ 19. I find it relatively easy to get close to others. 

__ 20. Sometimes I feel that I try to force others to show more feeling, more commitment to 
our relationship than they otherwise would. 

__ 21. I find it difficult to allow myself to depend on close relationship partners. 

__ 22. I do not often worry about being abandoned. 

__ 23. I prefer not to be too close to others. 

__ 24. If I can´t get a relationship partner to show interest in me, I get upset or angry. 

__ 25. I tell my close relationship partners just about everything. 

__ 26. I find that my partners don´t want to get as close as I would like. 

__ 27. I usually discuss my problems and concerns with close others. 

__ 28. When I don´t have close others around, I feel somewhat anxious and insecure. 

__ 29. I feel comfortable depending on others. 

__ 30. I get frustrated when my close relationship partners are not around as much as I would 
like. 

__ 31. I don´t mind asking close others for comfort, advice, or help. 

__ 32. I get frustrated if relationship partners are not available when I need them. 

__ 33. It helps to turn to close others in times of need. 

__ 34. When other people disapprove of me, I feel really bad about myself. 

__ 35. I turn to close relationship partners for many things, including comfort and 
reassurance. 

__ 36. I resent it when my relationship partners spend time away from me. 

  



Příloha 6 

Experiences in Close Relationships 

1. Raději neukazuji druhým lidem jak se opravdu cítím. 

2. Dělá mi starosti, že bych mohl být odmítnut nebo opuštěn. 

3. Jsem velmi spokojený, když jsem blízko druhým lidem. 

4. Dělám si starosti o své vztahy. 

5. Jakmile se někdo začne se mnou sbližovat, přistihnu se, jak se odtahuji pryč. 

6. Trápí mě, že druhým na mě nezáleží tolik, jako mně na nich. 

7. Začnu se cítit nepříjemně, když se se mnou chce někdo těsněji sblížit. 

8. Velmi mnoho mě trápí, že ztratím své blizké přátele 

9. Je mi nepříjemné, mám-li se otevřít druhým. 

10. Často si přeji, aby moji blízcí přátelé ke mně cítili stejně silné city, jako já k nim. 

11. Chci se sblížit s druhými, ale stejně si udržuji odstup. 

12. Chci se s druhými velmi těsně sblížit a to je někdy odežene pryč. 

13. Jsem nervózní, když se se mnou chce někdo více sblížit. 

14. Trápí mě být sám. 

15. Cítím se dobře, když sdílím své soukromé myšlenky a pocity s druhými 

16. Má touha být druhým lidem velmi blízko je někdy odhání pryč. 

17. Snažím se vyhnout příliš blízkému kontaktu s druhými. 

18. Potřebuji hodně ujišťování že mým blízkým na mě opravdu záleží. 

19. Je pro mě poměrně snadné sblížit se s druhými. 

20. Někdy cítím, že se snažím přimět druhé, aby ukázali více citu, více oddanosti v našich 

vztazích, než obvykle dávají najevo. 



21. Je pro mě obtížné dovolit si být závislý na blízké osobě. 

22. Netrápil jsem se často nad tím, že bych mohl být opušten. 

23. Upřednostňuji nebýt příliš blízko druhým. 

24. Nedaří-li se mi přimět blízkou osobu, aby o mně projevila zájem, začnu být naštvaný 

nebo rozzlobený. 

25. Říkám svým blízkým osobám skoro o všem. 

26. Myslím si, že se mí blízcí se mnou nechtějí sblížit tak, jak bych já chtěl/a. 

27. Obvykle probírám své problémy a obavy s blízkými lidmi. 

28. Když kolem sebe nemám blízké osoby, cítím se poněkud úzkostný a nejistý. 

29. Cítím se dobře, když jsem závislý na druhých. 

30. Jsem zklamaný (=frustrovaný), když mé blízké osoby nejsou poblíž v takové míře, jak 

bych rád. 

31. Nevadí mi požádat blízké osoby o útěchu, radu nebo pomoc.  

32. Jsem zklamaný, pokud můj partner-partnerka není dostupný/á, když jej/ji potřebuji. 

33. Pomáhá obrátit se na blízké osoby v těžkých chvílích.  

34. Když mě druzí lidé zavrhují, cítím se hodně špatně. 

35. Obracím se na blízké osoby ohledně řady věcí, včetně toho, abych získal útěchu a 

ujištění. 

36. Vadí mi, když můj partner/ka tráví čas beze mě. 

  



Příloha 7 

Translation by David G. Loda 

ECR survey: 

1. I prefer not to show others how I truly feel. 
2. I worry that I could be rejected or abandoned. 
3. I am very happy when I am close to others. 
4. I worry about my relationships. 
5. As soon as someone begins to get close to me, I find myself pulling back. 
6. I worry that I am not as important to others as they are to me. 
7. I begin to feel uncomfortable when someone wants to get close to me. 
8. It worries me very much that I will lose my close friends. 
9. It is unpleasant for me to open up to others. 
10. I often wish that my close friends felt just as strongly about me as I do about them. 
11. I want to get close to others, but I still keep my distance. 
12. I want to get very close to others and this sometimes drives them away. 
13. I am nervous when someone wants to get closer to me. 
14. I am worried when I am alone. 
15. I feel good when I share my private thoughts and feelings with others. 
16. My desire to be close to others is often driven away. 
17. I try to avoid too close contact with others. 
18. I need a lot of reassurance that I am important to those close to me. 
19. It is relatively easy for me to get close to others. 
20. Sometimes I feel that I try to force others to show more feelings, more devotion in our 

relationship than they usually demonstrate. 
21. It is difficult for me to allow myself to be dependent on someone close to me. 
22. I don’t often worry that I could be abandoned. 
23. I prefer not to be too close to others. 
24. If I am not able to make someone close show interest in me, I begin to be angry or 

annoyed. 
25. I tell those close to me about almost everything. 
26. I think that those close to me do not want to get as close to me as I would like. 
27. I usually discuss my problems and fears with those close to me. 
28. When I do not have close people around me, I feel somewhat anxious and unsure. 
29. I feel good when I am dependent on others. 
30. I am disappointed (=frustrated), when those close to me are not as close to me as I would 

like. 
31. It does not bother me to ask someone close for comfort, advice or help. 
32. I am disappointed if my partner is not accessible when I need him/her. 
33. It helps to turn to someone close in difficult times. 
34. When others reject me, I feel very bad. 
35. I turn to people close to me in a number of matters, including those in order to get 

comfort and assurance. 
36. It bothers me when my partner spends time away from me. 



Příloha 8 

ECR translation by Jonathan Blowers: 

1. Raději neukazuji druhým lidem jak se opravdu cítím. 
2. I prefer not to show other people how I really feel. 
3. Dělá mi starosti, že bych mohl být odmítnut nebo opuštěn. 
4. I am worried that I might be rejected or left alone. 
5. Jsem velmi spokojený, když jsem blízko druhým lidem. 
6. I am very satisfied when I am close to other people. 
7. Dělám si starosti o své vztahy. 
8. I worry about my relationships. 
9. Jakmile se někdo začne se mnou sbližovat, přistihnu se, jak se odtahuji pryč. 
10. Whenever someone starts to get close to me, I find a way to distance myself. 
11. Trápí mě, že druhým na mě nezáleží tolik, jako mně na nich. 
12. It concerns me that other people do not depend on me as much as I do on them. 
13. Začnu se cítit nepříjemně, když se se mnou chce někdo těsněji sblížit. 
14. I start to feel uncomfortable when someone wants to get too close to me. 
15. Velmi mnoho mě trápí, že ztratím své blizké přátele 
16. I fret about losing my close friend very much. 
17. Je mi nepříjemné, mám-li se otevřít druhým. 
18. I am very uncomfortable opening up to other people. 
19. Často si přeji, aby moji blízcí přátelé ke mně cítili stejně silné city, jako já k nim. 
20. I often wish that my close friends felt as strongly about me as I do about them. 
21. Chci se sblížit s druhými, ale stejně si udržuji odstup. 
22. I would like to get close to other people, but I still keep my distance. 
23. Chci se s druhými velmi těsně sblížit a to je někdy odežene pryč. 
24. I would like to get very close to others, and that sometimes drives them away. 
25. Jsem nervózní, když se se mnou chce někdo více sblížit. 
26. I am nervous when someone wants to get closer to me. 
27. Trápí mě být sám. 
28. I fret about being alone. 
29. Cítím se dobře, když sdílím své soukromé myšlenky a pocity s druhými 
30. I feel good when I share my private thoughts and feelings with other people. 
31. Má touha být druhým lidem velmi blízko je někdy odhání pryč. 
32. Having a desire to get very close to others sometimes drives them away. 
33. Snažím se vyhnout příliš blízkému kontaktu s druhými. 
34. I try to avoid too close contact with others. 
35. Potřebuji hodně ujišťování že mým blízkým na mě opravdu záleží. 
36. I need a lot of reassurance that those close to me really depend on me. 
37. Je pro mě poměrně snadné sblížit se s druhými. 
38. It is unusually easy for me to get close to others. 
39. Někdy cítím, že se snažím přimět druhé, aby ukázali více citu, více oddanosti v našich 

vztazích, než obvykle dávají najevo. 
40. Sometimes I feel that I try hard to make others to show more feeling, more devotion to 

our relationship than is usually obvious. 
41. Je pro mě obtížné dovolit si být závislý na blízké osobě. 



42. It is difficult for me to permit myself to be dependant on people close to me. 
43. Netrápil jsem se často nad tím, že bych mohl být opušten. 
44. I haven’t often worried much that I could be left out. 
45. Upřednostňuji nebýt příliš blízko druhým. 
46. I prefer not to get too close to others. 
47. Nedaří-li se mi přimět blízkou osobu, aby o mně projevila zájem, začnu být naštvaný 

nebo rozzlobený. 
48. If I am not able to encourage a close person to be interested in me, I become upset or 

angry. 
49. Říkám svým blízkým osobám skoro o všem. 
50. I tell people close to me almost everything. 
51. Myslím si, že se mí blízcí se mnou nechtějí sblížit tak, jak bych já chtěl/a. 
52. I think that those close to me do not want to be as close to me as I would like them to be. 
53. Obvykle probírám své problémy a obavy s blízkými lidmi. 
54. I usually talk through my problems and concerns with people close to me. 
55. Když kolem sebe nemám blízké osoby, cítím se poněkud úzkostný a nejistý. 
56. When those close to me are not around I feel somewhat anxious and uncertain. 
57. Cítím se dobře, když jsem závislý na druhých. 
58. I feel good when I am dependant on others. 
59. Jsem zklamaný (=frustrovaný), když mé blízké osoby nejsou poblíž v takové míře, jak 

bych rád. 
60. I am frustrated when people close to me are not as close as I would like them to be. 
61. Nevadí mi požádat blízké osoby o útěchu, radu nebo pomoc.  
62. I don’t mind asking people close to me for comfort,  advice, or help 
63. Jsem zklamaný, pokud můj partner-partnerka není dostupný/á, když jej/ji potřebuji. 
64. I am disappointed when my partner isn’t available when I need them. 
65. Pomáhá obrátit se na blízké osoby v těžkých chvílích.  
66. It helps to turn to those close to you in hard times. 
67. Když mě druzí lidé zavrhují, cítím se hodně špatně. 
68.  When other people reject me, I feel really bad. 
69. Obracím se na blízké osoby ohledně řady věcí, včetně toho, abych získal útěchu a 

ujištění. 
70. I turn to people close to me concerning many things, including gaining comfort and 

reassurance. 
71. Vadí mi, když můj partner/ka tráví čas beze mě. 
72. It bothers me when my partner spends time without me. 

  



Příloha 9 

 

1. Usínám vždy snadno. 

2. Jsem spokojený/á se svým sexuálním životem. 

3. Psychoterapie je efektivní volbou pro ty, kdo mají jakékoli osobní nebo jiné psychické 
problémy. 

4. Myslím si, že každý je zodpovědný za své vlastní zdraví. 

5. Celkem vzato se cítím zdravý/á. 

6. A) Jen pro ty, kdo jsou ve stálém vztahu: Mám uspokojující dlouhodobý vztah s mým 
partnerem/mou partnerkou. 

6. B) Jen pro ty, kdo nejsou ve stálém vztahu: Poslední dobou cítím, že nepotřebuji žádného 
blízkého přítele/blízkou přítelkyni. 

7. Můj partner/moje partnerka někdy není příliš nadšený/á pro sex. 

8. Mé předchozí vztahy (kamarádství, partnerství a jiné) byly složité a neuspokojivé. 

9. Když jsem ve stresující situaci, můžu se spolehnout na mé blízké, že mě podpoří a to samé 
mohou oni očekávat ode mě, když potřebují pomoc. 

10. Obecně vzato, myslím si, že každý potřebuje mít blízkého kamaráda/ku nebo partnera/ku. 

11. Moji rodiče měli/mají mezi sebou bezkonfliktní vztah. 

12. Mé vzpomínky a zážitky z dětství jsou příjemné. 

13. Vždycky se mi dostalo tolik pozornosti od mých rodičů, kolik jsem potřeboval/a. 

14. V našem úzkém rodinném kruhu máme hezké a vřelé vztahy. 

15. Podle mého názoru je blízká rodina vždy to nejbezpečnější místo pro její členy. 

16. Rád/a jsem chodil/a na základní školu. 

17. Rád/a pracuji v týmu. 

18. Když jsem ve stresu, mám potíže se soustředit na to, co dělám. 

19. Nikdy jsem ve škole neměl/a moc kamarádů/kamarádek. 

20. Obecně vzato, škola poskytuje žákům podporující a přátelské prostředí. 

1 2 3 4 5 6 7 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Spíše 

nesouhlasím 
Nevím Spíše 

souhlasím 
Souhlasím Rozhodně 

souhlasím 



Příloha 10 

Attachment styles of college students: STUDENT SURVEY Spring 2011 

Primary Investigator: Klara Pospisilikova, kpospisilikova@valdosta.edu   229-333-5930 or 229-251-1467 

You are being asked to participate in a survey research project entitled “Comparison of Czech and 
English results in attachment styles among college students” which is being conducted by Klara 

Pospisilikova, an exchange student from Palacky University, Olomouc, Czech Republic at Valdosta State 
University.  This survey is anonymous.  No one, including the researcher, will be able to associate your 
responses with your identity. Please do not write your name or put any other identifying information on 
the survey/response sheet.   
 
The purpose of this study is to compare styles of adult attachment styles in American and Czech college 
students. Although you may find some of the questions briefly upsetting, there are no anticipated long-
term risks to you related to your participation in this study.  Some of the questions in this survey may 
cause you to recall unpleasant or emotionally upsetting experiences.  If you feel you need to speak with 
a professional counselor about these memories or your response to them, you may contact the VSU 
Counseling Center at 229-333-5940 for help.   
 

Your participation in this survey is voluntary.  You may choose not to take the survey, to stop responding 
at any time, or to skip any questions that you do not want to answer.  You must be at least 18 years of 
age to participate in this study.  Your completion of the survey serves as your voluntary agreement to 
participate in this research project and your certification that you are 18 or older.   
 
Questions regarding the purpose or procedures of the research should be directed to Klara Pospisilikova 
at 229-333-5930 or kpospisilikova@valdosta.edu.  This study has been exempted from Institutional 
Review Board (IRB) review in accordance with Federal regulations.  The IRB, a university committee 
established by Federal law, is responsible for protecting the rights and welfare of research participants.  
If you have concerns or questions about your rights as a research participant, you may contact the IRB 
Administrator at 229-259-5045 or irb@valdosta.edu 

Please, complete the demographic information and continue on to the next page. Thank you for your 

help. 

Demographics: 

Gender ___M ___F  Age:_____ 

Ethnicity:  

 __ Caucasian __African American __Asian  __Native American __Hispanic      

__European   __Other 

Home State__________________________________ Year graduated from high school______    

Your highest completed education:  __ High School   __Bachelor’s degree    __Master’s degree  

     __Doctor’s degree 



Are you recently:  

__single but stably involved in a romantic relationship  

__single and not involved in a romantic relationship 

__married or cohabiting   

__divorced or separated 

If you are in a stable close relationship, please state how long it lasts already: 

________________________ 

 

Please, respond to each statement by indicating how much you agree or disagree with it. Write 
the number in the space provided, using the following rating scale: 

 

 

__  I can always fall asleep easily. 

__ I am content with my sexual life. 

__ Psychotherapy is an effective choice for those who have any personal or other 
psychological problems. 

__ I think that everybody is responsible for their own health. 

__ Overall, I feel healthy. 

__ Only for those in a close relationship: I have a satisfying long-term relationship with my 
partner. 

__ Only for those not in a close relationship: I recently feel that I do not need any close 
relationship partner. 

__ My partner sometimes shows/showed too little enthusiasm for sex. 

__ My former relationships (friendships, romantic or other) were entangled and 
disappointing. 

__ When I am in a stressful situation, I can rely on my close others that they will support me 
and they can expect the same from me when they need help. 

1 2 3 4 5 6 7 
Disagree 
strongly 

Disagree Disagree 
slightly 

Neutral/mixed Agree 
slightly 

Agree Agree 
strongly 



__ In general, I think that everybody needs to have a close friend or a partner. 

__ My parents have/had a relationship without any conflicts. 

__ My childhood memories and experiences are pleasant. 

__ I always got as much care and attention from my parents as I needed. 

__ We have nice and warm relationships in our close family. 

__ In my opinion, a close family is always the most secure place for its members. 

__ I enjoyed going to the elementary school. 

__ I like working in a team. 

__ When I am in stress, I have difficulty concentrating on what I am doing. 

__ I have never had a lot of friends at school. 

__ In general, school provides a supportive and friendly environment for children. 

  



Příloha 11 

Srovnání stylů citové vazby v interpersonálních vztazích u českých a amerických studentů 

výzkum ZS 2011 
 

Dobrý den, byl/a jste požádán/a o vyplnění následujících dvou dotazníků za účelem získání dat 
pro moji diplomovou práci. U obou dotazníků je Vaším úkolem zvolit hodnotu od 1 do 7 dle 
Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením (viz tabulka). 

Prosím Vás i o vyplnění Vašich demografických údajů. Zároveň zaručuji, že tento výzkum je 
anonymní a data nebudou použita k jiným účelům než pro účel mé diplomové práce. 

Za Vaši spolupráci Vám předem děkuji.  

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na e-mail klara.pospisilikova@upol.cz. 

 

Klára Pospíšilíková, 5. ročník, Katedra psychologie FF UP Olomouc 

 

Vyplňte prosím Vaše demografické údaje a pokračujte na další straně. 

 

Pohlaví: ___ muž     ___žena               Věk: ________ 

Národnost:  _____ ČR    ________ jiná (doplňte) 

Rok ukončení střední školy:  ______    

Vaše nejvyšší ukončené vzdělnání:   __ střední škola       __Bc.            __Mgr./Ing.           
__doktorát 

V tuto dobu jste:  1. ___ svobodný/á, ale ve stálém vztahu s partnerem/partnerkou  

2. ___ svobodný/á a zároveň nezadaný/á  

3. ___ ženatý/vdaná nebo žijící “na hromádce” 

4. ___ rozvedený/á nebo žijící odděleně 

Pokud jste momentálně ve stáIém vztahu s partnerem či partnerkou a zvolili jste tedy buď 1., 
nebo 3. odpověď, prosím, uveďte, jak dlouho již Váš vztah trvá (v měsících či rocích): 
________________________ 

 

Pokračujte na další straně.  



Ke každému tvrzení zvolte číslo z následující škály dle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte či 
nikoli. Číslo napište do mezery před daným tvrzením. 

 

__ 1. Usínám vždy snadno. 

__ 2. Jsem spokojený/á se svým sexuálním životem. 

__ 3. Psychoterapie je efektivní volbou pro ty, kdo mají jakékoli osobní nebo jiné psychické 
problémy. 

__ 4. Myslím si, že každý je zodpovědný za své vlastní zdraví. 

__ 5. Celkem vzato se cítím zdravý/á. 

__ 6. A) Jen pro ty, kdo jsou ve stálém vztahu: Mám uspokojující dlouhodobý vztah s mým 
partnerem/mou partnerkou. 

__ 6. B) Jen pro ty, kdo nejsou ve stálém vztahu: Poslední dobou cítím, že nepotřebuji 
žádného blízkého přítele/blízkou přítelkyni. 

__ 7. Můj partner/moje partnerka někdy není příliš nadšený/á pro sex. 

__ 8. Mé předchozí vztahy (kamarádství, partnerství a jiné) byly složité a neuspokojivé. 

__ 9. Když jsem ve stresující situaci, můžu se spolehnout na mé blízké, že mě podpoří a to 
samé mohou oni očekávat ode mě, když potřebují pomoc. 

__ 10. Obecně vzato, myslím si, že každý potřebuje mít blízkého kamaráda/ku nebo 
partnera/ku. 

__ 11. Moji rodiče měli/mají mezi sebou bezkonfliktní vztah. 

__ 12. Mé vzpomínky a zážitky z dětství jsou příjemné. 

__ 13. Vždycky se mi dostalo tolik pozornosti od mých rodičů, kolik jsem potřeboval/a. 

__ 14. V našem úzkém rodinném kruhu máme hezké a vřelé vztahy. 

__ 15. Podle mého názoru je blízká rodina vždy to nejbezpečnější místo pro její členy. 

__ 16. Rád/a jsem chodil/a na základní školu. 

__ 17. Rád/a pracuji v týmu. 

__ 18. Když jsem ve stresu, mám potíže se soustředit na to, co dělám. 

__ 19. Nikdy jsem ve škole neměl/a moc kamarádů/kamarádek. 

__ 20. Obecně vzato, škola poskytuje žákům podporující a přátelské prostředí. 

1 2 3 4 5 6 7 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Spíše 

nesouhlasím 
Nevím Spíše 

souhlasím 
Souhlasím Rozhodně 

souhlasím 



Dotazník ECR (Experiences in Close Relationships) 

  

Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, 
přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Odpovězte na každé z nich stejně jako u 
předchozího dotazníku.  

 

__ 1. Raději neukazuji druhým lidem jak se opravdu cítím. 

__ 2. Dělá mi starosti, že bych mohl/a být odmítnut/a nebo opuštěn/a. 

__ 3. Jsem velmi spokojený/á, když jsem blízko druhým lidem. 

__ 4. Dělám si starosti o své vztahy. 

__ 5. Jakmile se někdo začne se mnou sbližovat, přistihnu se, jak se odtahuji pryč. 

__ 6. Trápí mě, že druhým na mně nezáleží tolik, jako mně na nich. 

__ 7. Začnu se cítit nepříjemně, když se se mnou chce někdo těsněji sblížit. 

__ 8. Velmi mnoho mě trápí, že ztratím své blízké přátele 

__ 9. Je mi nepříjemné, mám-li se otevřít druhým. 

__ 10. Často si přeji, aby moji blízcí přátelé ke mně cítili stejně silné city, jako já k nim. 

__ 11. Chci se sblížit s druhými, ale stejně si udržuji odstup. 

__ 12. Chci se s druhými velmi těsně sblížit a to je někdy odežene pryč. 

__ 13. Jsem nervózní, když se se mnou chce někdo více sblížit. 

__ 14. Trápí mě být sám/sama. 

__ 15. Cítím se dobře, když sdílím své soukromé myšlenky a pocity s druhými 

__ 16. Má touha být druhým lidem velmi blízko je někdy odhání pryč. 

__ 17. Snažím se vyhnout příliš blízkému kontaktu s druhými. 

__ 18. Potřebuji hodně ujišťování, že mým blízkým na mě opravdu záleží. 

__ 19. Je pro mě poměrně snadné sblížit se s druhými. 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Spíše 

nesouhlasím 
Nevím Spíše 

souhlasím 
Souhlasím Rozhodně 

souhlasím 



 

__  20. Někdy cítím, že se snažím přimět druhé, aby ukázali více citu, více oddanosti 
v našich vztazích, než obvykle dávají najevo. 

__ 21. Je pro mě obtížné dovolit si být závislý/á na blízké osobě. 

__ 22. Netrápím se často nad tím, že bych mohl/a být opušten/a. 

__ 23. Upřednostňuji nebýt příliš blízko druhým. 

__ 24. Nedaří-li se mi přimět blízkou osobu, aby o mně projevila zájem, začnu být 
naštvaný/á nebo rozzlobený/á. 

__ 25. Říkám svým blízkým osobám skoro o všem. 

__ 26. Myslím si, že se mí blízcí se mnou nechtějí sblížit tak, jak bych já chtěl/a. 

__ 27. Obvykle probírám své problémy a obavy s blízkými lidmi. 

__ 28. Když kolem sebe nemám blízké osoby, cítím se poněkud úzkostný/á a nejistý/á. 

__ 29. Cítím se dobře, když jsem závislý/á na druhých. 

__ 30. Jsem zklamaný/á, když mé blízké osoby nejsou poblíž v takové míře, jak bych rád/a. 

__ 31. Nevadí mi požádat blízké osoby o útěchu, radu nebo pomoc.  

__ 32. Jsem zklamaný/á, pokud můj partner/ka není dostupný/á, když jej/ji potřebuji. 

__ 33. Pomáhá mi obrátit se na blízké osoby v těžkých chvílích.  

__ 34. Když mě druzí lidé zavrhují, cítím se hodně špatně. 

__ 35. Obracím se na blízké osoby ohledně řady věcí, včetně toho, abych získal/a útěchu a 
ujištění. 

__ 36. Vadí mi, když můj partner/ka tráví čas beze mě. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Spíše 

nesouhlasím 
Nevím Spíše 

souhlasím 
Souhlasím Rozhodně 

souhlasím 
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Postup při vyhodnocení škály ECR (Brennan, Clark & Shaver, 1998; Mikulincer & 

Shaver, 2010) 

 

1. Převrátíme hodnoty hrubých skórů u tvrzení č. 3, 15, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33 a 35. 

(Např. z 1 na 7, z 2 na 6, z 3 na 5 atd.) 

2. Obě škály (vyhýbavosti/avoidance a úzkostnosti/anxiety) obsahují 18 tvrzení. Z toho 

škála vyhýbavosti je tvořena z 18 lichých tvrzení (1, 3, 5, atd.) a škála úzkostnosti se 

skládá ze všech 18 sudých tvrzení (2, 4, 6, atd.) Vypočteme tedy průměry u každé z nich, 

čímž dostaneme skór vyhýbavosti a skór úzkostnosti u daného jednotlivce. 

3. Mikulincer & Shaver (2010) pro orientaci uvádí, že vyšší skóry odpovídají vyšší 

vyhýbavosti / úzkostnosti. 

4. Brennan, Clark & Shaver (1998) vypracovali na základě vzorku o 1082 probandech 

vzorce pro výpočet a určení konkrétního typu vztahové vazby. U každého probanda tedy 

provedeme celkem 4 výpočty: 

- SEC = avoidance*3.2893296 + anxiety*5.4725318 – 11.5307833 

- FEAR = avoidance*7.2371075 + anxiety*8.1776446 – 32.3553266 

- PRE = avoidance*3.9246754 + anxiety*9.7102446 – 28.4573220 

- DIS = avoidance*7.3654621 + anxiety*4.9392039 – 22.2281088 

5. Vždy nejvyšší hodnota z těchto čtyř vypočtených se stává určující pro vazebný styl 

daného jedince. SEC značí secure dimension, tedy jisté připoutání, FEAR značí fearful 

dimension, tedy bázlivé připoutání, PRE značí preoccupied dimension, tedy zaujatý styl a 

DIS značí dismissing dimension, tedy distancovaný typ vazby. 

6. Brennan et al. nakonec doporučují u většího výzkumného vzorku značit jednotlivé typy 

takto: 1 secure, 2 fearful, 3 preoccupied, 4 dismissing. 

 


