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Abstrakt

Komorbidita poruch osobnosti a užívaní návykových látek
Bakalářská práce se zabývá emočně nestabilní poruchou osobnosti a jejím vztahem k
užívání návykových látek u jednotlivců ze svépomocné skupiny pro poruchy osobnosti.
Východiskem práce se stala samotná znalost charakteristik emočně nestabilní poruchy
osobnosti a také některé zahraniční studie, které upozorňují na vysokou komorbidu
hraniční poruchy osobnosti a užívání návykové látky.
Teoretická část práce je věnována popisu emočně nestabilní poruchy osobnosti a její
diagnostiky. Krátká část je věnována souhrnu výzkumů, které byly na poli této
problematiky již uskutečněny.
Praktická část práce měla za cíl popis jednotlivých kazuistik a jejich interpretace.
Dílčím cílem bylo pochopení příběhů jednotlivců, nalezení významných rysů a
objasnění možné spojitosti s konzumací návykových látek.
Cílů

jsem

dosáhla

kvalitativními

metodami

výzkumu,

prostřednictvím

polostrukturovaného rozhovoru, který jsem následně zpracovala do kazuistiky.
Jednotlivé kazuistiky pak byly interpretovány.
Výzkumný soubor tvořili tři klienti ze svépomocné skupiny pro poruchy osobnosti.
Výsledkem práce je popis projevů a vlivů emočně nestabilní poruchy osobnosti na
celkový život jednotlivce s důrazem na oblast užívání návykových látek.
Jako společný rys případů se jevila, mimo znaků emočně nestabilní poruchy osobnosti,
kreativita jedinců. Přesto, že práce nepřináší žádné aplikovatelné výsledky, může
pomoci k osvětlení stigmatizované problematiky.
Klíčová slova:
emočně nestabilní porucha osobnosti, komorbidita, užívání návykových látek, rizikové
chování

Abstract
Comorbidity of pathological personality structure and using of addictive
substanses.
This thesis deals with the borderline personal disorders and relation this personal
disorders and using addictive substances of people from self-help group for people with
personal disorders.
Start pointing are informations about borderline personal disorders and their
relationship for using of addictive substanses and many Czech and foreign studies witch
is pointing out high prevalence of personality disorders with substance abusers.
The theoretical part is divided to desciption of borderline personal disorders and
diagnostic od personal disorders. Little part is apply to summary of surveys, witch was
perform.
The practical part was directed to description of analyzing three case studies and
interpretation.
The partial goal was inderstanding life stories, discovery important trait and clarify
possible connection with using abusus substanses.
I reached the goals of this thesis by the methods of qualitative research, using a semistructured interview that was later on transformed into a case history. Case history was
interpretated.
The results offer also an exemplification of possible specific personality disorders.
The research file consisted of three clients from self-help group for person with
personal disorders.
The result of the thesis is a description of display and effect borderline personal
disorders on total life persons with accent to sphere using of abuses substanses.
As a common, excluding symptos of borderline personal disorders, apparently is
creative.
Despite the fact that this thesis did not include any applicable conclusions, it helps
clarify this issue.
Key words
Borderline personal disorders, comorbility, use abuse substances, risk behavior
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ÚVOD
Na úvod bych ráda ozřejmila, že téma komortibidity poruch osobnosti a užívání
návykových látek je nesmírně široké, než aby se dalo pojmout komplexně v rámci jedné
bakalářské práce. Zaměřila jsem se proto na emočně nestabilní poruchu osobnosti, a v
kazuistikách se pokusím naznačit vztah mezi užíváním návykových látek, jejími
charakteristickými rysy, a dalšími prvky v životě jedinců.
Emočně nestabilní poruchu osobnosti jsem si vybrala s důvodu jejích charakteristik,
které budou podrobněji popsány v textu, a proto bych zde vyzdvihla pouze několik,
z mého pohledu, stěžejních: chronické pocity prázdna, touha zkoušet nové věci, emoční
nestálost, která sebou nese nepříjemné psychické stavy a konflikty s okolím.
V teoretické části jsem se zaměřila na popis emočně nestabilní poruchy osobnosti,
nejpoužívanější diagnostické systémy poruch osobností a možnosti léčby. Krátká
kapitola je věnovaná také etiologii. Stěžejní část teoretické části práce pak spatřuji v
popisu emočně nestabilní poruchy osobnosti podle klasifikace MKN 10 a hraniční
poruchy osobnosti podle DSM. Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky
bývá častěji diagnostikována emočně nestabilní porucha osobnosti, je věnována
pozornost především popisu dle MKN 10.
Praktická část práce je složena ze tří kazuistik a jejich rozborů, které si kladou za cíl, v
měřítku případové práce, identifikovat společné faktory u jednotlivců. Rozborem
jednotlivých kazuistik jsem se snažila popsat nápadné jevy v životech jednotlivců, které
mohly mít souvislost s užíváním návykové látky - nazvala jsem se patologickými
strukturami. Zabývala jsem se motivací a pocity jednotlivců, a úlohou užívání látky v
kontextu jejich životního příběhu.
Cílem práce bylo nalézt v příbězích jednotlivců faktory důležité pro užívání
návykových látek, či nějaké společné, signální znaky, emoční reakce, které konzumaci
doprovázely a celkově ukázat konzumaci návykové látky u několika osob s emočně
nestabilní poruchou osobnosti v kontextu jejich životů a životních událostí. Tohoto jsem
docílila pomocí narativních technik.

TEORETICKÁ ČÁST
KOMORBIDITA
Komorbidita je dle lékařského slovníku vykládána jako současný výskyt dvou a více
nemocí / chorob (Vokurka, Hugo, 2015). Psychiatrickou komorbiditou rozumíme
výskyt dvou, a více psychických poruch u jednotlivce (WHO, 2001; WHO, 2004).
Tento termín je také často vykládán jako společný výskyt dvou diagnostikovatelných
psychických poruch spojených s užíváním drog (polymorfní užívání). (Lexicon,WHO,
2014). Komorbidita emočně nestabilní poruchy osobnosti s dalšími psychiatrickými
diagnózami je častá. (Gunderson, 2001). Mezi časté komorbidity poruch osobnosti
patří: „...zneužívání/ závislost na návykových látkách, poruchy přijmu potravy (zejména
bulimického spektra), post traumatická stresová porucha, obsedantně kompulsivní
porucha či „depresivní nebo bipolární porucha“. (Praško, Grambál, Kasalová 2017).
Praško, Grambál, Kasalová (2017) uvádějí: „Komortibilní poruchy často zvyšují riziko
sebe poškozování nebo sucidiálních tendencí.“ Sucidialitou zemře 8-15%
diagnostikovaných pacientů, což je padesátkrát až sedmdesátkrát větší četnost než u
běžné populace. Somatická komorbidita je pak individuální, může mít souvislost s
komorbiditou psychiatrickou (nemoci trávícího systému u dlouhotrvající nebo velmi
intenzivní mentální bulimie, komplikace spojené s užíváním návykových látek).
Psychiatrická i somatická komorbidita mohou mít spojitost s přístupem k užívání či
vzorci konzumace návykových látek.

OSOBNOST
Pro potřeby práce považuji za stěžejní vymezit pojem osobnost, protože poté bude
možno lépe pochopit problematiku jejich poruch.
Existence osobnosti je základní paradigma psychologie. V současné době existuje
mnoho ucelených teoretických konceptů, snažících se o vysvětlení a klasifikaci typů
osobnosti, které přímo či nepřímo korespondují s různými pohledy a směry v
psychologii. Lasek a Vodrušková (2014) uvádí, že: „Dosud se nepodařilo vytvořit
všeobecně uznávanou definici.“ Járo Praško v knize Poruchy osobnosti (2003), která
byla pro zpracování této práce velmi důležitá, uvádí: „Osobnost jako souhrn
individuálních vrozených a získaných, tělesných a duševních vlastností, které se vyvíjí v

čase a projevují se ve vztazích s ostatními jedinci. Ve vývoji jedince postupně stále více
převažují získané vlastnosti (charakter) nad vrozenými dispozicemi (temperament).“
Definic osobnosti je mnoho, lze u nich však najít určité společné prvky. Většina teorií
předpokládá, že: 1) osobnost je vrozená a během života jedince obohacovaná, 2) jedinec
a jeho osobnost jsou zcela individuální a jedinečné, 3) osobnost je dynamický celek, 4)
tento celek je složen s prvků (v této práci označeny jako složky osobnosti), které jsou
určitým způsobem uspořádány, 5) celek má schopnost adaptace na prostředí, 6) nelze
mluvit jen o pasivním přizpůsobování, ale o živé interakci organismu a prostředí, kde
dochází k vzájemnému, oboustrannému přizpůsobování.
V současnosti většina definic respektuje a reflektuje bio psycho sociální skladbu
osobnosti.
Mému pohledu se pak nejvíce blíží tato definice: „Osobnost je vědecká konstrukce,
vytvořená v psychologii, aby se vyjádřil způsob bytí

a fungování toho

psychofyziologického organismu, který se nazývá lidskou osobou. (Nuttin ,1965).
Složky osobnosti
Na osobnost pohlížíme jako na systém složený s jednotlivých prvků, které jsou spojeny
vazbami. Základem je vrozený komplex, který je během života jedince obohacován
získanými vlastnostmi či rozvojem dispozic. Vrozený komplex je tvořen biologickou
složkou, která se po dovršení určité věkové hranice modifikuje pouze ojediněle, a to
především po prodělaném úrazu, které měl vliv na CNS, nebo po těžkém traumatu
(obzvláště trýznivé týrání, traumatické události). Zahrnuje temperament, což je soustavu
psychických vlastností, které se projevují způsobem reakcí, chováním a prožíváním
člověka, především pak v rychlosti vzniku reakce, její síle, a v intervalech, v jakých
dochází k jejich střídání. (Balon et al. in Höschl et al, 2002). Vedle temperamentu jsou
jako biologická složka osobnosti označovány vlohy neboli dispozice. Jsou to vrozené
předpoklady pro utváření osobnosti a jejích schopností, přičemž jejich rozvinutí záleží
na mnoha faktorech, především na sociálním prostředí – můžeme tedy říct, že jsou
přemostěním a spojením biologické a sociální složky.
Druhou součástí osobnosti je pak složka sociální, která se vyvíjí během života jedince.
Sociální složka se nazývá charakter. Prochází určitým vývojem, a ačkoliv je označován
za relativně stálý, změny jsou znatelnější než v biologické složce. Jedná se o postoje,
hodnoty a zásady jedince, které podléhají postupnému vývoji a jejich přeměna se děje

vlivem sociálního učení. Výsledný charakter se odvíjí od prostředí, ve kterém byl
jednotlivec vychováván / ve kterém žije.
Sociální a biologická složka mají přibližně stejný vliv na utváření osobnosti jako celku.

PORUCHY OSOBNOSTI
Krátký historický exkurz
Kadlecová (2016) pro Reflex píše: „Vyčerpávající popisy psychopatií nalezneme již v
Bibli a později ve starořeckých textech a ve středověkých písemnostech.“.
Ač lze identifikovat psychopatie již v Bibli a starověkých písemnostech, po valnou část
historie medicíny byly opomíjeným tématem. Faldyna (2010), uvádí, že: „Jeden z
nejstarších záznamů o hraniční osobnostní struktuře nalézáme již v Hippokratově
odkazu.“ Teprve v druhé polovině 19. století došlo k prvním výzkumům v oblasti této
problematiky, a dostalo se jim označení „psychopatie“. Prvotně označoval pojem
psychopatie veškeré nezvyklé rysy osobnosti. Tento pojem byl v roce 1987 nahrazen
pojem

„porucha osobnosti“ (Vágnerová 2004 in Kárníková, 2014).

Změna byla

provedena, protože dřívější označení psychopatie nebo sociopatie se stávaly více a více
stigmatizujícím a dnes mají spíše pejorativní nádech.
Pojem borderline, neboli hraniční, je starší, pochází od Adolfa Sterna z roku 1938
(Bohus, 2004). Borderline znamená hranici mezi psychózou a neurózou, tak, jak byly
popsány Sigmundem Freudem.
V DSM klasifikaci se objevuje již v první revizi, v roce 1952, Emočně nestabilní
porucha, v DSM-II zařazena nebyla, ale od roku 1980 tj. od třetí revize DSM se
vyskytuje pod názvem Hraniční porucha osobnosti. (Praško, 2003). Takto zachována
zůstala dodnes.

Charakteristika poruch osobnosti
Večerová (2015) poukazuje na: „Nedostatek standardů pro definici normální osobnosti a
normálního chování“. Poruchy osobnosti z hlediska rozsahu dělíme na globální a
participiální. (Smolík, 1996). Participiální porucha osobnosti působí nestejnou měrou na
osobnost nemocného, nejčastěji jde o psychotické poruchy. Principem participiální
poruchy osobnosti je narušení pouze některých rysů, nebo narušení v takové míře, které
nelze kvalifikovat a diagnostikovat jako poruchu osobnosti, zatím co u klasickýchglobálních poruch dochází k porušení rysů osobnosti a dynamiky, které doprovází

zkreslování hodnocení vnějšího světa i sebe sama. Globální poruchy osobnosti jsou ty,
které dnes běžně rozeznává MKN a DSM.
Jinou možností pohledu je vnímat poruchy osobnosti jako variantu charakterových a
temperamentových rysů, které se významně odchylují od rysů patrných u většiny lidí
(Praško, 2015). Definice dle Praška se pak jeví jako vycházející s Gaussovy křivky, kdy
normou je většinové zastoupení určitého znaku v dané populaci, poruchy osobnosti jsou
pak okrajové, hraniční možnosti četnosti i projevu určitého znaku či jejich seskupení.
Prevalence
Celkově se prevalence všech poruch osobnosti v populaci odhaduje jen stěží. Jsou však
pravděpodobně zastoupeny poměrně často. Smolík (1996) udává 6-9% celkové
populace. Někteří, především zahraniční autoři, jako Clarik (1998) uvádí prevalenci
řádově vyšší - 10 až 20% populace. V Austrálii proběhla národní studie duševního
zdraví v roce 2000, která ukázala, že ze zkoumaného souboru trpí poruchou osobnosti
6,5% osob. (Jackson a Burgess, 2000). V odhadu prevalence tedy záleží na způsobu
zařazování jednotlivců do diagnostických skupin.(Koukoh'k a Drtilová, 1996). Emočně
nestabilní porucha osobnosti se vyskytuje u 2-3% populace (Praško,2010).
Distel (2009) uvádí ve své práci metaanalýzu zaměřenou na prevalenci hraniční poruchy
osobnosti, kde shrnul poznatky s 22 studií. Výsledky byly velmi rozdílné – od 0,7% po
6% v populaci. Bohus (2002) uvádí: „Prevalence borderline poruchy osobnosti v
celkové populaci se může určit asi v 1,2%.“ Dále uvádí: „V praxi zkušených psychiatrů
a psychoterapeutů se vyskytuje asi 10%. v USA ve stacionární péči až 15%.“
Dvě třetiny postižených tvoří ženy. Údaje jsou nepřesné, ale přesto jde pravděpodobně
o nejčastější poruchu osobnosti. Na výsledné hodnotě se podílí mimo jiné systém
zařazování jedinců do výzkumu a výzkumné metody.

EMOČNĚ NESTABILNÍ PORUCHA OSOBNOSTI

Etiologie
Objasnění molekulárního a biologického podtextu emočně nestabilní / hraniční poruchy
osobnosti je důležité pro lepší porozumění nemoci, i pro zkvalitnění péče o osoby s
touto poruchou. Diskuze o etiologii budou pokračovat, příčina vzniku poruch osobnosti
není známa (Praško,2010). Kenberg (1975) považuje za stěžejní pro vznik hraniční
poruchy osobnosti šestý až osmý měsíc vývoje jedince, kdy dochází k narušení
separačního procesu a dochází k závislostnímu chování na pečující osobě. Faldýna
(2010) uvádí Hartmanovu teorii: „Super ego je nedostatečně vyvinuto a je závislé na
vnějším ujištění, ocenění a potrestání.“ Hraniční osobnost není schopna neutralizace
podnětů s okolí. Naopak zastánci socializačních teorie vidí původ v kognitivních
schématech z raného dětství. V současné době se předpokládá multi-faktoriální
etiologie poruch osobnosti.

Neurobiologické hledisko
Uvažuje se o neurobiologickém pokladu vzniku - některé typy poruch osobnosti mohou
souviset s organickým poškozením určitých částí mozku. Kladná odpověď na léčbu
neuroleptiky (látky tlumící agresivitu a neklid) naznačuje organický základ
(Praško,2010). Pokud je poškozen frontální lalok, je porušena kontrola impulzivity, a
možnost odhadu situace, a jejího vývoje. V případě poškození temporálního laloku je
osoba vznětlivá, rozrušená, může se vyskytovat psychomotorický nepokoj. Poškození
parentálního laloku má za následek euforii nebo dysforii v závislosti na typu poškození.
Všechny tyto příznaky, v různé míře závažnosti, se objevují u emočně nestabilní
poruchy osobnosti, a lze tedy zvažovat rozsáhlé změny stavby mozku jako jedno z
etiologických vodítek. Mohou mít původ v traumatu nebo nehodě. V tomto případě je,
však otázkou, nakolik jde o nově vzniklou jednotku, či jde pouze o zesílení těch rysů
osobnosti, které do té doby nebyly pokládány za patologické, a to pod vlivem
enviomentrálních faktrů. Metaanalýza, která porovnávala 281 osob s hraniční poruchou
osobnosti a 293 zdravých jedinců v kontrolní studii ukázala, že lidé s hraniční poruchou
osobnosti mají menší objem šedé hmoty v hipocampu. (Brambilla et. al,2004). Tato

studie také upozorňuje na vyšší aktivitu levé amygdaly, levého hippokampu a bočního
cingulárního kortexu během negativních emočních stimulů. Jiné studie ukazují vyšší
aktivitu v insule a menší aktivaci v předním subgenu přední cingulární kůry, ale
nenalézá hyperfunkci amygdaly. Goodman a New (2000) uvádějí, že: „Mnoho studií
prokázalo vztah mezi produkcí serotoninu v souvislosti s měřitelnými impulzy
agresivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti.“
Neurobiologické výzkumy budou pokračovat. Rychlý rozvoj zdravotnických
zobrazovacích metod a technologií otevírá nové možnosti k pochopení poruch osobnosti
a jejich léčbě.
Genetika
Existuje domněnka, že exprese fenotypů každého ze souboru příznaků je způsobena
geneticko enviromentrálními vlivy. Emočně nestabilní porucha osobnosti, a obecně
poruchy osobnosti, jsou častější v rodinách s výskytem poruch nálad, disociativní
poruchy nebo závislosti na návykových látkách. Hraniční porucha osobnosti se pětkrát
častěji objevuje u příbuzných prvního stupně než v běžné populaci. (Praško,2010). V
roce 2011, Gunderson a jeho tým prováděli rodinou studii, ve které pátrali, jak jsou
seskupeny poruchy osobnosti v rodinách, a kolik s tohoto shlukování bylo způsobeno
genetických predispozicemi pro hraniční poruchu. Prevalence hraniční poruchy
osobnosti mezi příbuznými probandy s hraniční poruchou osobnosti byla 14.1% , na
rozdíl od kontrolní skupiny, kde to bylo 4.9%. Relativní riziko, pokud měl jeden člen
rodiny hraniční poruchy osobnosti, pro další členy je 3,9x vyšší než u běžné populace
(kontrolní skupiny). Zatímco rodinné studie poskytují přesvědčivý důkaz, že hraniční
porucha osobnosti může mít dědičný základ, studie dvojčat byly nedocenitelné ke studiu
dědivosti a fenotypového rozptylu, který připadá spíše na faktory genetické než na vlivy
prostředí. V tomto modelu se hraniční znaky koncentrují v rodinách, protože se dědí
predispozice k onemocnění obecně, a ne samotná porucha osobnosti. Studie
jednovaječných dvojčat jsou velmi cenné, zvláště pokud jedno z dvojčat trpí poruchou
osobnosti a druhé ne, a byly zároveň vychovávány ve stejných podmínkách. Pomáhají
nám určit, jaký je vliv sociálního prostředí na rozvoj a manifestaci hraniční poruchy
osobnosti. Torgersen (1984) udával ve studii dvojčat, že „neexistuje relativní riziko u
dvojvaječných dvojčat, u jednovaječných dvojčat pak bylo riziko rozvoje poruch
osobnosti 11,1% u druhého z dvojčat, pokud jedno poruchou osobnosti trpí.“
Jako jedna z nejaktuálnějších se jeví zahraniční studie: Dlouhodobá studie znaků
hraničních poruch osobnosti a užívání návykových látek u dvojčat v době dospívání:

Změna vývoje, vzájemné efekty a genetické a environmentální vlivy. Ke studii bylo
přizváno 1280 dvojčat ženského pohlaví. Zkoumanými veličinami byly změny vývoje,
vzájemné efekty a genetické a environmentální vlivy. Torgenson et al. (2008) uvádí, že
skóre herebidity je 06-0,7. Vidíme tedy, že jednotlivé studie se rozcházejí v názoru,
nakolik je hraniční porucha osobnosti dědičná, nicméně s určitou dědičností znaků
počítají.
Látkové závislosti mají společného genetického jmenovatele s jinými psychickými
poruchami – s patologickým hráčstvím a dalšími nelátkovými závislostmi, mentální
anorexií či bulimií či poruchami osobnosti. (Šerý, 2007).
Vnější faktory
Z environmentálních vlivů jsou zvažovány faktory sexuálního zneužívání v dětství,
týrání v dětství, odmítání nebo hyperprotektivita. (Praško,2010). Vrozené faktory (např.
afektivita, impulzivní agrese, emoční dysregulace a hyperaktivita) se dostávají do
interakce s faktory rodičů (zanedbávání, zneužívání, devalvace emočních stavů,
opuštění, rozmazlování). (Praško, 2017).
Zinarini (1997) in Praško (2017) uvádí: " Jedinci s touto poruchou se setkávají v dětství
s emocionálním, fyzickým i sexuálním zneužíváním. Jsou často postaveni do role rodiče
(obrácená role), nedostává se jim dostatečné ochrany, nikdo si nevšímá jejich pocitů
aj..". Rizikové faktory ( Zanariny a kol. 1997 in Bohus, 2005) : Ženské pohlaví, raný
zážitek sexuálního násilí (Herman a Cloitre in Bohus 2005) uvádí, že 60% pacientek
mělo zážitek sexuálního zneužití s raného dětství, tělesné násilí, zanedbávání ze strany
primárních vztahových osob, zážitky násilí v dospělosti. Zdá se ale, že tyto faktory jsou
rizikové spíše pro manifestaci příznaků než pro samotný vznik poruchy osobnosti.
Rodinné prostředí osob s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Rodina je zpravidla první sociální referenční jednotkou, ve které se jedinec pohybuje.
Provází jedince procesem socializace. Socializace je prováděna sociálním učením, které
je celoživotním procesem. Probíhá prostřednictví nápodoby, imitace a sociálním
posilováním (pomocí odměny a trestu). Rodinné prostředí je jeden z vnějších faktorů,
které mohou mít vliv na rozvoj poruchy osobnosti. Nelze ovšem přesně říci, jaký typ
rodinného prostředí je rizikový. Praško (2010) uvádí: "Mezi základní výchovné vlivy
patří: chaotické rodinné vztahy, které připomínají vztahy s mýdlových oper, včetně
různých potyček, i jiné trauma ze strany rodinného příslušníka v anamnéze. (fyzické
zneužívání)“ Časté je střídání hyperprotektivní péče rodičů s obdobími nezájmu a

pasivity, které vede k nejistotě. Ze strany členů rodiny dochází k devalvaci a zlehčování
emočních stavů dítěte. Může se vyskytnout také podceňování dítěte nebo naopak
vysoký tlak na výkon. V rodině se pak mohou vyskytnout také další rizikové faktory,
které uvádí Praško (2010): „Sexuální zneužívání, týrání, odmítání nebo
hyperprotektivita.“ Thomas a Chessová (1984) uvádí: „Nesoulad mezi rodičovským
očekáváním a skutečným Já dítěte může vést k poruše osobnosti.“

Diagnostika
Faldýna (2015) uvádí, že: „Snaha hodnotit a diagnostikovat poruchy osobnosti jen na
základě projevu pacientů vedla v minulosti do slepých uliček. V současné době je
dávána přednost diagnostice na základě zjištění kognitivních schémat a dynamikay
osobnosti“.

DIAGNOSTICKÉ KATEGORIE
Nejčastěji sledujeme tyto kategorie klinických projevů, které nám pomáhají stanovit
diagnózu poruchy osobnosti. Důležité pro stanovení diagnózy je dlouhodobé
přetrvávání příznaků a intermitní kolísání v čase. Tyto kategorie lze využít pro
diagnostiku veškerých poruch osobnosti, avšak s jinými diagnostickými
charakteristikami.
Odlišnost v kognitivních funkcích – Způsob uvažování u osob s poruchami osobnosti
může být změněn, a to obvykle bez změny inteligence. U jedinců s emočně nestabilní
poruchou osobnosti se rozložení IQ řídí Gaussovou křivkou, IQ obvykle sníženo
nebývá. Jedním z nejlépe pozorovatelných projevů je narušení vlastního sebevědomí – u
osob s emočně nestabilní poruchou osobnosti může jít dokonce o fazické projevy – v
určitých momentech se jeví jako silně sebevědomí jedinci, jindy spíše s menším
sebevědomím či dokonce nulový. Mohou to být velmi úspěšní lidé, na první pohled
suverénní, kteří ale uvnitř trpí pocity méněcennosti a neustálým strachem s vlastního
selhání. Střídání souvisí s viděním světa a změnami nálad jedince. Dochází ke
zkreslenému vidění svého okolí a osob v něm, často si je idealizují a následně jsou
zklamáni. Právě v těchto dvou oblastech - sebe vnímání a očekávání od druhých jsou
kognitivní funkce nejvíce změněny. Sebepojetí i vnímání druhých je jedno z velkých
témat dlouhodobé psychoterapie.

Odlišnost emotivity – tato oblast osobnosti je v rámci emočně nestabilní poruchy
postižena nejvíce, jak už napovídá její název. Vnější projevy emočních stavů jedinců
jsou nápadnější než u většiny populace. Postižena je také volní složka vyjádření směrem
k nižší korigaci. Někdy mohou tyto změny být nesprávně diagnostikovány jako poruchy
nálad. Variabilita emotivity je poměrně nízká, základním schématem je láska - nenávist,
který je v životním postoji také projeveno jako postoje vše nebo nic. U osob s emočně
nestabilní poruchou osobnosti ale nemají trvalost. Emoční stavy a vazby jsou krátké, ale
velmi intenzivní. Nadměrně rozvinutá je strategie odvahy, upřímnosti, nesouhlasu a
nekonvenčnosti. Grambál, Praško, Kasová (2017) uvádějí: „Lidé trpící emoční
nestabilitou mají tendenci k potlačování negativních emocí“.
Odlišnosti v interpersonálních vztazích - V interpersonálních vztazích se projevuje
nadměrný strach s kritiky a neschopnost jí přijmout. Osoby s emočně nestabilní
poruchou osobnosti jsou nadměrně citlivé k výtkám okolí, často mají tendence je
generalizovat na více oblastí, či na celý svůj život. Nejsou tedy obvykle schopni
konstruktivní kritiku přijmout ani poskytnout. Tento rys je společný s narcistickou
poruchou osobnosti, ale u emočně nestabilní poruchy osobnosti jde spíše o doprovodný
fenomén, zatím co u narcistické poruchy osobnosti je tento rys stěžejní. Může mít
spojitost právě se sníženým sebevědomím a strachem z opuštění. V partnerských
vztazích se pak projevuje značná osobní nejistota a potřeba důkazů lásky (Rohr, 2003).
Grambal, Praško, Kalasová 2017: uvádějí “Hraniční pacienti od dětství do dospělosti
pokračují v hledání náklonnosti a na každého, kdo poskytuje zdánlivé přijetí.” Reagují
na sebemenší podmět jako na důkaz vlastní nedostatečnosti pro partnera, což může
vyvolat bouřlivé emoční stavy. Často se vyskytuje postoj: „Sám to nedokážeš, ty sám to
nedokážeš“. (Rohr, 2012). Protože osoby s emočně nestabilní poruchou osobnosti trpí
chronickým strachem s opuštění, mohou utíkat do nemoci, protože předpokládají, že
nemocnou osobu okolí neopustí – jde vlastně o postoj: Jsem nemocný/á, musíš se o mě
starat. Užívání návykových látek, či dokonce plánované předávkování, či excesivní
sucidiální pokusy, mají často základ v této složce. U hraničních pacientů je problémem
separační úzkost a zjevná snaha vyhnout se opuštění. Toho dosahují pomocí „splývání“
s druhou osobou – partnerem nebo terapeutem. Grambal, Praško, Kalasová 2017:
“Excesivní pokusy vyhnout se opuštění mohu vést k sebevražedným výhrůžkám nebo
sebepoškozujícímu chování.” Bohus, (2005) uvádí že: “Chybí pocit jistoty vůči
vlastnímu self jako i vůči existujícím vnějším objektům.“

Ovládání impulsů a uspokojení potřeb – nedostatečné ovládání impulsů a odkládání
uspokojení potřeb patří mezi hlavní skupinu projevů emočně nestabilní poruchy
osobnosti. Tyto dvě složky mají přímý dopad na užívání návykových látek - snížená
schopnost odkládat uspokojení svých potřeb vede k vyhledávání zdrojů rychlé odměny,
kterým návykové látky jsou. Se snížením ovládání impulsů souvisí také již zmíněné
výbuchy zlosti či násilí, ale také neschopnost plánovat budoucnost – ovlivňuje
především dlouhodobé plánování, bezprostřední méně. Tento vliv se projevuje
především u neschopnosti dokončovat jednotlivé projekty, jako například dokončit
školu (ať střední či vysokou). Souvisí to s potížemi vykonávat činnosti, které nevedou k
okamžitému, či velmi blízkému uspokojení potřeb nebo viditelnému výsledku. Práh
dráždivosti pro vznik emocí je snížený, dráždivost je vyšší a návrat emocí do původní
hladiny je zpomalený (Bohus, 2005).
Poruchy chování - často se projevuje určitá rigidnost, až maladaptivita, jedinců s
emočně nestabilní poruchou osobnosti. Mohou se chovat neadekvátně dané situaci,
často také popisují, že netuší, jak se v určitých situacích chovat. Na tento problém může
reagovat terapie pomocí KBT postupů. Obvykle se chovají sebe destruktivně – za jeden
z projevů sebe destruktivního chování jedince bývá považováno i experimentování,
nebo případné užívání návykových látek. Mívají také sklony k sebepoškozování. Dalším
aspektem je pak snížené sebeovládání – dělají ukvapená rozhodnutí, přičemž schopnost
zvážit následky svého jednání bývá snížená. Vztaženo opět k návykovým látkám,
jedinci mají problém odmítnout konzumaci, a později také množství, frekvenci užívání,
a jiné aspekty, a to i v rámci rekreačního užívání. Dále jsou často přítomny stavy tzv.
naučené bezmoci – část klientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti pokládá svůj
stav za výsledek reakcí okolí, takže jej nemohou sami změnit, ani zlepšit. Jedinec
obvykle bývá na jednu stranu nespokojen s tímto stavem, na druhou stranu se často bojí
převzít iniciativu, a svůj stav aktivně řešit. Chování se vyznačuje sklony k
předzíravosti, které mohou vést ke konfliktům s okolím. Osoby s emočně nestabilní
poruchou obvykle předpokládají, že okolí na ně nazírá spíše negativně, výtky na
konkrétní chování mají tendenci generalizovat na celou svou existenci. V souvislosti s
tímto jevem dochází také k výbuchům zlosti či násilí. Jako jedno z hlavních kritérií pro
diagnostiku emočně nestabilní poruchy osobnosti je sklon k impulzivnímu jednání, kdy
jedinec nebere ohled na důsledky, nebo častěji, je nedokáže ani v přijatelné míře
předvídat v takové míře, v jaké by bylo předpokladatelné vzhledem k jeho věku,

životním zkušenostem a inteligenčním možnostem. Tento způsob chování je
neadekvátní věku a rostoucími životními zkušenostmi se nemění.
Poruchy sebepojetí – „Většina pacientek pochybuje o své identitě a integritě své
osobnosti“ (Bohus,2005). Tento poznatek vedl ke konceptu rané poruchy, kdy se
patologická osobnost projevuje brzy, tudíž není umožněn vytvoření běžné identity.
Mohou mít pocit „odstřihnutí od vlastní osoby“. S poruchou sebepojetí korespondují
nejasné preference v mnoha oblastech života.
Linehan 1993 v Praško, 2017 uvádí jako základní charakteristiky emočně nestabilní
poruchy osobnosti:


aktivní pasivitu – pasivní bezmocný přístup k problémům spojeným s aktivním
požadováním pomoci u blízkých.



Pseudokompetenci- často klamou dojem kompetence, navíc kompetence výrazně
kolísá v čase.



permanentní krizi – neschopnost zvládat i lehké krizové situace a vrátit se na
neutrální úroveň emočního fungování po odeznění krize.



potlačovaný smutek – negativní emoce jsou potlačovány.

Kongberg v Bohus (2005) uvádí, že „Borderline porucha osobnosti obsahuje veškeré
nejtěžší formy poruchy osobnosti a zdůrazňuje 3 intrapsychické charakteristiky:
porucha identity, primitivní obranné procesy (štěpení, popření) a testování reality.“
Pastucha (2003) uvádí: Diagnostika emočně nestabilní poruchy osobnosti je stižena
neostrým vymezením příznaků vůči ostatním poruchám osobnosti a častou
komortibilitou s jinými psychiatrickými onemocněními. V České republice a v Evropě
obecně bývá méně často diagnostikována než v USA, a s to důvodu nižší pružnosti
diagnostického manuálu MKN 10.

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY
MKN 10
MKN rozeznává hned několik skupin poruch osobnosti:


specifické poruchy osobnosti (F. 60.0 – F. 60.6)



smíšené a jiné poruchy osobnosti (F. 61)



přetrvávající změny osobnosti‚ které nelze přisoudit poškození nebo nemoci (F.
62)



jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých (F. 68)



neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých (F. 69).



poruchy osobnosti po katastrofické události (F. 62.0)



poruchy osobnosti po duševní nemoci (F. 62.1)



osobnostní změny po organickém onemocnění (F. 07)



mnohočetná porucha osobnosti (F. 44.81).

(Faldyna, 2000)
Poruchy osobnosti dle MKN 10 jsou charakterizovány jako: „Maladaptivní, dysfunkční
chování, které má negativní dopad na jedince i jeho sociální život a okolí“ (MKN 10,
2013). Toto chování se vyskytuje v průběhu celého života kontinuálně, není vázáno na
určité, specifické situace. Chování není časově ohraničeno a přetrvává po celý život
jedince. Zároveň toto chování nelze diagnostikovat jako projevy jiného duševního
onemocnění, nicméně jiné duševní onemocnění může být diagnostikováno nezávisle na
diagnóze poruchy osobnosti – například abúzus alkoholu u emočně nestabilní poruchy
osobnosti. Mnohdy lze jen velmi obtížně provést diferenciální diagnostiku. Porucha
osobnosti není klasifikována jako nemoc, ale jako odchylka od normy, což je definice
vhodnější pro dlouhodobé psychické stavy.
MKN 10 rozeznává dva subtypy emočně nestabilní poruchy osobnosti. Mají dva
základní, společné příznaky.:


Je doloženo, že chování jedince a vzorce jeho chování, se značně odlišují od
normy, která je daná kulturou a sociálním prostředím, ve kterém jedince žije.



Tyto odchylky se vyskytují především v oblastech: vztah k jiným lidem a
zvládání interpersonálních situací, zvládání impulzivity a uspokojování potřeb,
afektivita a emotivita a změněné kognitivní schémata (vnímání, interpretace lidí,
událostí a sebepojetí).

a) Impulzivní typ
Impulzivní typ je popisován jako emočně nestálý s nedostatečnou kontrolou
impulzivity. Běžné jsou výbuchy vzteku, násilí, hrozivé chování. Tyto mechanismy jsou
zpravidla přítomny, je li jedinec vystaven kritice od okolí, nebo se cítí ohrožen. Navíc
bývají tyto zátěžové situace často doprovázeny neadekvátní emoční reakcí jako např.
pláč nebo často nadměrná agresivita, jak vůči sobě, tak vůči okolí, či kritizujícímu
subjektu.
Pro diagnostiku impulzivního typu musí být splněny oba společné znaky, a alespoň dva
z následujícího výčtu příznaků:


narušená a nejistá představa o sobě samém, cílech a vnitřních preferencích,
včetně sexuálních



sklon k zaplétání se do intenzivních a nestálých vztahů, které často vedou k
emočním krizím



přehnaná snaha vyhnout se odmítnutí



opakované nebezpečí nebo realizace sebe poškození



chronické pocity prázdnoty

b) Hraniční typ
Vyskytuje se emoční labilita, která je spojená s nejasnými představami o sobě, svém
směřování, sebepojetí. Typické jsou pocity chronické prázdnoty. Právě tyto pocity
mohou být důvodem jedince ke konzumaci návykových látek. Hraniční subtyp bývá
kliniky vnímán jako hůře ovlivnitelný intervencemi. K dvěma základním kritériím
poruchy osobnosti pak jen nutno aby byly splněny nejméně 3 z těchto charakteristik:


zřetelná tendence jednat neočekávaně a bez zvážení následků



zřetelná tendence k nesnášenlivému chování a ke konfliktům s ostatními, zvláště
když je impulzivní chování přerušeno nebo kritizováno



sklon k výbuchům hněvu nebo zuřivosti s neschopností kontrolovat následné
explozivní chování



obtíže se setrváním u jakékoli činnosti, která nenabízí okamžitý zisk,
nestálá a nevypočitatelná nálada.

Dle manuálu MKN 10 hrozí poměrně častá záměna s disociativní poruchou osobnosti.
Společnými znaky je určitá bezohlednost ve společenských vztazích a nerovnováha
mezi chováním a sociálními normami, stejně jako nízká tolerance k frustraci a nízký
práh pro spuštění agrese. Zde může být vodítkem pohlaví pacienta, zatím co emočně
nestabilní porucha osobnosti je častější u žen, disociativní porucha osobnosti pak u
mužů.

DSM
Manuál americké psychiatrické společnosti DMS V. specifikuje poruchy osobnosti jako
„Přetrvávající vzorec nebo profil vnitřní zkušenosti a chování, který se výrazně
odchyluje od toho, co očekává a vyžaduje příslušná kultura a společnost, je stabilní a
vede k vnitřním potížím, nepohodě a tísni ať všeobecně či funkčně.“. (DMS V.). Pro
srovnání uvádím ještě definici dle DSM I. z roku 1952: "DSM-I popisuje poruchy
osobnosti jako vývojové defekty v osobnostní struktuře, která trvá celý život a projevuje
se v chování více než v duševních nebo emočních symptomech. Vyskytuje se u nich jen
minimální úzkost a nepohoda. (American Psychiatric Association, 1952 in Peřich
2013). ". Můžeme si všimnout, že zatím co první revize DSM klasifikace nemocí
popisuje poruchu osobnosti jako vývojový defekt, pátá revize jí popisuje jako
přetrvávající vzorec, odchylku. Tato změna je následkem změny nazírání na samotnou
poruchu osobnosti, včetně snahy o destigmatizaci poruch osobnosti. Stěžejnější z mého
pohledu ale je posun v chápání poruchy jako takové. Zatím co první revize uváděla, že
se vykytuje pouze malý nebo žádný pocit nepohody u jedince, pátá revize zdůrazňuje
vnitřní prožitky nepohody a tísně. Tato změna pomáhá k zpřístupnění lepší terapeutické
péče a měla dopad na postupy léčby.
DSM V. in Praško, Grambla, Kasalová (2017)
a) Pervazivní vzorec nestability v mezilidských vztazích, sebeobrazu, afektech a
výrazné impulzivity, který začíná v rané dospělosti a projevuje se v nejrůznějších
souvislostech. Porucha je přítomna, pokud je přítomno 5 a více z následujících znaků:


bouřlivá snaha jedince vyhnout se skutečnému či domnělému opuštění



vzorec nestabilních a intenzivních mezilidských vztahů charakterizovaných
kolísáním mezi extrémní idealizací a devalvací



porucha identity – výrazný a trvale nestabilní obraz sama sebe



impulzivita nejméně ve dvou oblastech, které sebou nese riziko sebepoškození
(nadměrné utrácení peněz, sex, zneužívání psychoaktivních látek, bezohledné
řízení, záchvatovité přejídání)



opakující se sucidiální jednání, gesta, pohrůžky nebo sebepoškozující jednání



afektivní nestabilita v důsledku výrazné reaktivity



chronický pocit prázdnoty



nepřiměřeně intenzivní vztek nebo potíže s ovládáním vzteku



v reakci na předchozí stres projevy paranoie nebo závažných disociačních
příznaků

Kritéria jsou odvozena s pětifaktorového modelu osobnosti (Praško, Grambal,
Kasalová, 2017).

DIAGNOSTICKÝ POSTUP
Diagnostické nástroje podle Faldýny (2015) zahrnují:


základní somatické vyšetření např. kognitivních funkcí nebo časoprostorové
orientace



psychiatrické vyšetření se zaměřením na osobní a sociální anamnézu



objektivní anamnéza a informace z okolí pacienta, ptáme se mimo jiné na
prodělání infekcí centrálního nervového systému, průběh porodu a perinatální
zranění



psychologické vyšetření – dotazníkové a projektivní metody. Mezi projektivní
metody řadíme například Rorschachův test (projektivní test osobnosti, který
dokáže zachytit nejširší spektrum jevů. Test předpokládá úzký vztah mezi
osobností a vizuální percepcí.), Tematicko-apercepční test (projektivní test
osobnosti zaměřený na emoce, pudy a osobnostní konflikty. K obrázkům jsou
přisuzovány situace, motivy, témata, aktéři), Asociační test. (test hodnotící
podvědomí jedince, který napíše nebo nakreslí první myšlenku, která jej k
zadanému tématu napadne. Odpovědi na otázky demonstrují hodnoty a ideály
jedince.). (Praško,2010)

Bohus (2005) uvádí Stupňovitý plán klinické diagnostiky hraniční poruchy osobnosti.


Vedoucím symptomem je často náhle vznikající velmi nepříjemné vnitřní napětí
bez rozdílné emocionální kvality



Kritéria DSM 4 (eventuálně nově DSM 5)



SKID-1 pro diagnostiku komortibility a případné vyloučení schizofrenie nebo
schizotypnní poruchy osobnosti



Vyloučení organických faktorů



Diagnostický rozhovor pro hraniční poruchu osobnosti DIB- R



Borderline symptom list

Praško (2010) uvádí, že nejobvykleji se používá kombinace dotazníkových metod a
rozhovoru s pacientem, v klinické praxi obvykle polostruktorovaný. Pouze ve výzkumu
se upřednostňuje strukturovaný rozhovor pro lepší validitu dat.
Praško uvádí, že nejčastější chyby v diagnostice jsou tyto:


přehnaný důraz na aktuální stav, bez dostatečného posouzení minulosti



záměna příznaků specifické psychické choroby (například úzkostné poruchy) se
symptomy poruchy osobnosti nedostatek informací, ze kterých stanovujeme
konečnou diagnózu.

Kenberg in Bohus (2005) uvádí tři intrapsychické charakteristiky stěžejní pro
diagnostiku poruch osobnosti:


porucha identity



primitivní obranné procesy (štěpení, popření, projekce….)



testování reality a vysoká zranitelnost na poli sociálních vztahů

Dynamika a prognóza
Počátky jsou obvykle zřetelné od dětství. Hlavním rysem jsou maladaptivní postoje a
chování v široké oblasti osobních a sociálních situací. Věkem se vyjádření příznaků
spíše mírní, částečně také nabytými zkušenostmi, nebo ochotou zapojit se do
psychoterapie. Praško (2010) upozorňuje: “Že i přes prvotní odhady, onemocnění
obvykle neústí ve schizofrenii.” Milon, v Praško (2010), uvádí, že existují čtyři typy
stupně závažnosti poruch osobnosti. Hraniční / Emočně nestabilní porucha osobnosti je
zařazena do čtvrté kategorie, tedy nejzávažnějších poruchy a to především díky
vysokému ovlivnění jedince ve společnosti - sklony k závislosti a zároveň
sebestřednosti, dochází tedy k ambivalentním postojům. Grambál, Prašo, Kasalová 2017
uvádějí: „Hraniční typ emočně nestabilní poruchy osobnosti je závažnější.“ Léčba
poruchy osobnosti je dlouhodobá až celoživotní záležitost. Zanariny et. Al. 2003 v

Praško, 2017 uvádí: "Později v životě však většina jedinců dosáhne vyšší stability v
sociálním fungování i pracovním životě. "

Léčba
Grambál, Prašo, Kaasová 2017 uvádějí: „Léčba obou typů emočně nestabilní poruchy
osobnosti se opírá o stejné principy.“ Léčbu lze rozdělit do čtyř kategorií (Praško,
2010): Akutní krizová intervence při zhoršení příznaků poruchy (při sucidiálních
tendencích), krátkodobá léčbě komortibilní psychiatrické poruchy (depresivní epizoda),
dlouhodobá léčba komortibilní psychiatrické poruchy (poruchy přijmu potravy,
závislost na omamných látkách) a dlouhodobá léčba poruchy osobnosti (kombinace
léčiv a psychoterapie, která pomáhá zlepšit náhled na vlastní stav a reakce okolí).
Málokdy se setkáváme s pacientem, který by přicházel do dlouhodobé léčby s důvodu
vlastní nespokojenosti, obvykle je k tomu donutí okolnosti či jejich okolí, či aktuální
psychický stav – komortibilní porucha a její náhlé zhoršení. Právě o léčbu akutního
stavu mají obvykle zájem. Léčba emočně nestabilní poruchy osobnosti má dvě těžiště –
psychoterapii a medikaci.
Psychoterapie
V rámci psychoterapie se využívá více směrů, které poskytují různé možné úhly
pohledu na emočně nestabilní poruchu osobnosti. Praško, Kasalová,Grambál (2017)
uvádějí: „U všech směrů lze nalézt podobnosti: důraz na terapeutický vztah,
dlouhodobost, strukturovaný program, důraz na prožitky s dětství, zpracování
traumatických událostí, stanovení hranic, podpora, mentalizace vnitřních prožitků a
zvládání afektu.“
Interpersonální pojetí je zde, vzhledem k charakteru poruchy, nezbytné. Interpersonální
pojetí psychoterapie má základ v 70. letech 20 století, původně byla vyvinuta pro léčbu
deprese. Dnes se ale uplatňuje v širokém spektru psychiatrické problematiky včetně
léčby poruch osobnosti. Základní myšlenka interpersonální psychoterapie spočívá v
konstruktu, že veškeré výše jmenované problémy se objevují v interpersonálním
kontextu. Dále jsou používány techniky a prvky kognitivně behaviorální terapie, a to
především pro řešení aktuálního stavu klienta. Kognitivně behaviorální terapie se
nezaměřuje na minulost, ale na aktuální chování. Speciálním směrem KBT je DBT
terapie – dialekticky behaviorální terapie, která byla definovaná v 80. letech minulého
století Marshou Linehal, profesorkou Washingtonské univerzity. Mimořádný důraz je
kladen na:



přijetí a schválení chování pacientem v daném okamžiku, je důležité vyvážit
změny během terapie tak, aby byl pacient schopný je přijmout je a integrovat
jako součást své osobnosti, příliš rychlé změny, které by nebyly přijaty by se
vlivem adaptačních mechanismů dlouhodobě neudržely



pozorování a eliminaci rušivých vlivů během terapie a to jak ze strany klientů,
tak personálu



důraz na terapeutický vztah



dialektický proces, který je celostní a mezi vztahový. Zohledňuje co nejvíce
prvků klientova života a brání se černobílému vidění problematiky.

(Pastucha 2003).
Studie dokazují, že dialektická behaviorální terapie zmirňuje hyperaktivitu amygdaly na
úroveň jednotlivce bez poruchy osobnosti, čímž mění měření emoční regulace a užívá
emoční regulační strategie. (Mercedes et. al, 2012)
Farmakoterapie
Zda podávat nebo nepodávat psychofarmaka zůstává otevřenou otázkou (Kasalová,
Grambal, Praško, 2017). Antonia, Siever (2002) uvádějí, že pro farmakologickou léčbu
je mnohem efektivnější brát příznaky jako neuropsychické. Farmakologie není jednotná,
její funkcí je zmírnit subjektivní obtíže jedinců – deprese, úzkosti, poruchy spánku.
Dlouhodobá farmakologická léčba se soustředí na čtyři symptomové okruhy
(Praško,2010): agresivita a nedostatečná kontrola impulzů, afektivní poruchy,
dysregulace nálady, úzkost, kognitivní a percepční dysfunkce V rámci užívání medikace
předepsané lékařem se často setkáváme s nedodržováním pokynů k užívání léčiv.
Zneužívání léčiv
Německé centrum pro problémy závislostí (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, DHS)
vydalo následující definici: „Zneužívání existuje, jestliže psychoaktivní látka není užita
podle její základní indikace“ (DHS, 1987 in Nechanská, Popov, Mravčík, 2012). Toto
centrum ale také definovalo zvláště také off labels užívání léků: „Znamená použití léku
pro jiné léčebné účely nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno ve schváleném
souhrnu informací o léku. “. Toto je případ většiny osob s emočně nestabilní poruchou
osobnosti. V knize Zneužívání psychoaktivních léků v České republice - Identifikace a
analýza zdrojů dat pak kolektiv autorů uvádí: „Jeden z problémů při zkoumání
fenoménu zneužívání léků spočívá ve velké variabilitě a nejednotnosti terminologie a
definic používaných při popisu tohoto jevu.“.

Některé léky jsou kvůli svému potenciálu zneužívání a závislosti řazeny Americkou
protidrogovou agenturou (DEA) do stejné kategorie, jako opium či kokain. Mezi tyto
léky patří Ritalin a Dexedrin (stimulanty) a léky proti bolesti OxyContin, Demerol a
Roxanol. Vzhledem k dlouhodobému užívání některých preparátů může docházet ke
vzniku závislosti, především benzodiazepimových medikamentech, které bývají
předepisovány k řešení akutních potíží nebo při zhoršení příznaků jako je úzkost,
agresivita.
Motivace k užívání návykových látek
Důvody k užívání návykových látek jsou různé. Jak uvádí Radimecký (2000), je
oblíbeným stereotyp, že lidé užívají návykové látky, aby unikli nudě nebo aby utekli
před problémy. Z faktorů, které Radimecký (2000) uvádí ve svém článku přicházejí v
úvahu tyto: Prozkoumat vlastní self, změnit náladu, léčit nemoc, uniknout nudě, zlepšit
sociální interakci, stimulovat kreativitu, zlepšit výkon, rebélie, pocit sounáležitosti se
skupinou či vytvoření vlastní identity. Jednotlivé důvody obvykle nefigurují
samostatně, ale vzájemně se potencují. Užívání návykové látky může také mimo
vyjmenované důvody pomoci k uklidnění rozbouřeného emocionálního stavu, čímž
umožňuje lepší interakci jedinců s okolím. Zároveň může být také vzpourou a projevem
nekonvenčnosti, především u mladších osob s emočně nestabilní poruchou osobnosti.
Výzkumy, které na téma emočně nestabilní poruchy osobnosti a užívání návykových
látek proběhly
Znalost charakteristik osobnosti, které disponují jedince k abúzu, je důležitá především
z hlediska prevence. (Sikora, Novotná, 2007). Novotná a Sikora ve svém článku
uvádějí, že: „Poruchy osobnosti disponují ke vzniku závislosti, narušují průběh terapie a
vedou k relapsům abúzu.“
Poruchy osobnosti jsou velmi častá komorbidita pacientů s adiktologickými problémy.
Výroční zpráva za rok 2004: Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku
uvádí, že : „…..nejběžnější psychiatrickou diagnózou u uživatelů drog je porucha
osobnosti, která postihuje 50–90 % uživatelů drog. Komorbiditu – více než jednu
duševní poruchu nebo poruchu osobnosti – vykazuje 10 až 50 % pacientů.“
(EMCCADA,2004). Vyskytují se u 50-60% pacientů, přičemž některé cílené studie
dosáhly výsledků řádově vyšších – až 90%. Článek Borderline Personality Disorder

and Addiction od Mao Clinic, nemocnice v USA, která se na poruchy osobnosti
specializuje, uvádí společné znaky pro závislost a hraniční poruchu osobnosti:


impulzivním, sebedestrukčním chováním (je zmiňováno také Kohoutek, 2007 )



rychlé změny nálad



manipulativní chování a jednání se sociálním okolím



nedostatek zájmů o vlastní bezpečnost a zdraví, naléhavé pokračování v chování
i přes rizika



nestabilita v mezilidských vztazích, zaměstnání, financích

Porucha osobnosti může předcházet jiným psychickým poruchám nebo se s nimi může
vyskytovat současně. Řadou autorů je potvrzován vztah mezi mírou psychopatologie a
sklonem ke zneužívání návykových látek. Kalina (2014) uvádí: „Z psychodynamického
hlediska si lze jen obtížně představit syndrom závislosti bez předchozí poruchy nebo
nepříznivého vývoje osobnosti.“ V otázce osobnostních rysů a dispozic k abúzu
psychotropních látek neexistuje dosud jednotná odborná shoda. (Kalina, 2014) „U
jedinců s emočně nestabilní poruchou osobnosti se často setkáváme s konceptem
užívání návykových látek jako sebe medikace.“ (Harntoll,2004). Jde o pokus ovlivnit ty
symptomy onemocnění, které jsou pro jedince nepříjemné. Regier et al. (1990) uvádí,
že „ … 53 % jedinců, kteří trpí poruchou spojenou s užíváním drog (v MKN 10,
kódovány jako F.10-19), trpí také další, minimálně jednou, psychickou poruchou.“
Vztah mezi emočně nestabilní poruchou osobnosti a závislostí je nejasný (Dual
Diagnosis), kauzalita není dokázána. Obecně známo je, že zneužívání alkoholu a
návykových látek může některé symptomy zhoršovat, nejvíce pak působí na emoce
hněvu a beznaděje. Zároveň osoby trpící emočně nestabilní poruchou osobnosti mají
vyšší pravděpodobnost, že během života některé návykové látky vyzkoušejí. Tato
skutečnost je pravděpodobně dána samotnou povahou této poruchy osobnosti,
především pak jako pokusy zmírnit strach s opuštění, čili užívání návykových látek jako
forma sebemedikace. Kalina (2008) uvádí, že: „Užívání návykových látek u osob s
emočně nestabilní poruchou osobnosti či jinou poruchou osobnosti lze považovat přímo
jako jednu z charakteristik.“ Jde o způsob, jak kontrolovat své prožívání, mírnit napětí,
nebo naopak nejsou díky své impulzivitě schopni tuto činnost kontrolovat či zastavit
( Kernberg 2005).
V českých podmínkách vyšel článek Poruchy osobnosti a závislostní poruchy od
MUDr. RNDr. Jan Sikora a CSc., MUDr. Michaela Novotná (2005), kde uvádí:

„Zatímco v abúzu heroinu nebyly zjištěny rozdíly, ve skupině jedinců s hraniční
poruchou osobnosti byl větší počet polymorfních závislostí, kriminality, zdravotních
komplikací spojených s intravenózní aplikací, předávkování a sebevražedných pokusů.“
Hraniční porucha osobnosti byla u jedinců závislých na heroinu zjišťována ve 45 %.

PRAKTICKÁ ČÁST
METODOLOGIE
Výzkumný problém
Výzkumným problém mé bakalářské práce se stalo téma komorbidity užívání
návykových látek u několika osob s diagnózou emočně nestabilní poruchy osobnosti.
Zabývala jsem se vývojem osobnosti, problémovými úseky vývoje jednotlivců a
samotnou poruchou osobnosti, především pak ve vztahu k užívání návykových látek, a
k interpersonálním vztahům. Zajímalo mne, zdali jsou v příbězích některé nápadné
znaky nebo jevy, které by mohly být pojítkem k užívání návykové látky, a jaká byla
motivace jedinců. Hlavní otázkou bylo, nakolik je užívání návykové látky dominantním
rysem příběhu, a nakolik jde jen o jednu modifikaci chování, která spadá pod emočně
nestabilní poruchu osobnosti.
Ochrana údajů, etická problematika
Etická klausule a ochrana údajů
Podle zákona číslo 101/2000 O ochraně osobních dat byla jména a veškeré další daje,
které by mohly vést k identifikaci jedince, zaměněny. Jakákoliv spojitost obsahu a
osoby s tímto jménem je čistě náhodná. V práci je zcela zajištěna anonymita klienta. Při
rozhovoru s klientem a při zpracování případové práce jsem dbala na etické zásady a
principy. Při rozhovoru jsem se snažila postupovat tak, aby nedošlo k rozrušení či
poškození klienta a tím nebyl zhoršen jeho stav a ohrožen léčebný proces. Rozhovor
proběhl pro klienta v bezpečném a známém prostředí. Zodpověděla jsem klientovi
otázky, které jej ohledně práce zajímaly. Rozhovor jsem nahrávala na audiozáznam se
souhlasem klienta a poté dělala přepis, oboje jsem po dokončení práce smazala. Finální

podobu práce jsem dala přečíst klientovi, ten s jejím použitím souhlasil. Klient byl před
začátkem rozhovoru seznámen se svým právem nedopovídat na otázky, které by vnímal
jako nepříjemné, příliš osobní nebo pro vývoj případu nevhodné, či takové které by
mohly zapříčinit jeho trestní stíhání a to bez udání důvodu.
Cíle práce
Cílem práce bylo v příbězích najít společné a rozdílné znaky u jednotlivých osob s
emočně nestabilní poruchou osobnosti, poodkrýt jejich motivace, postoje, zmapovat
rodinné a sociální zázemí a popsat další faktory, které mohly mít v daném případě podíl
na experimentování, a při vzniku abúzu návykové látky a závislosti. Teze vycházejí s
teoretických východisek, které jsou vlastně znaky této poruchy osobnosti. Jako dílčí cíl
vidím pochopení příběhu jednotlivce, najití pozic a důvodů či motivace k užívání
návykové látky.
Cíle výzkumné části


Rozborem jednotlivých kazuistik popsat nápadné jevy, které by mohly být
pojítkem mezi užíváním návykových látek a emočně nestabilní poruchou
osobnosti.



Popsat možné motivace jedinců s emočně nestabilní poruchou osobnosti k
užívání návykových látek



Zachytit a popsat patologické struktury v osobní, rodinné, sociální anamnéze u
osob s emočně nestabilní poruchou osobnosti

Výzkumné otázky


Existují společné charakteristiky osob z výzkumného vzorku? Které to jsou?
Jaký je vliv těchto charakteristik (charakteristik emočně nestabilní poruchy
osobnosti) ve vztahu k užívání omamných návykových látek?



Jaká byla motivace jednotlivců s emočně nestabilní poruchou osobnosti k
užívání návykových látek?



Jaké pocity doprovázejí konzumaci jednotlivých látek u osob emočně nestabilní
poruchou osobnosti?



Jaké bylo rodinné zázemí a dětství klientů s emočně nestabilní poruchou
osobnosti?



Existují společné rysy v anamnéze, dle Bohuse (viz. Teoretická část)?



Jsou zřetelné nějaké patologické rysy v rodinách klientů s emočně nestabilní
poruchou osobnosti? Případně jaké.

Typ výzkumu
Pro práci jsem zvolila kvalitativní výzkum, který umožňuje nižší strukturovanost a
zároveň větší možnost prozkoumat případ i jeho jednotlivé prvky a souvislosti mezi
nimi. „V kvalitativní výzkumné strategii výzkumník neměří, nevymezuje proměnné
veličiny, ale chce porozumět pojmům, které vytvořili „herci“ (aktéři) na „scéně“
každodenního života“ (Žižlavský 2005). Miovský (2006) uvádí jako charakteristiky
kvalitativního výzkumu jedinečnost a neopakovatelnost. Vybrala jsem si kazuistiku, což
je jeden z útvarů kvalitativních výzkumů. Kazuistika je definována jako popis či výklad
jednotlivého případu, občasně bývá pro označení tohoto typu práce používáno jako
synonymum spojení „případová práce“. Kazuistika se zabývá podrobným výzkumem u
určitého aspektu u jedné osoby. Cílem kazuistiky je demonstrovat určitý prvek či
soubor prvků, nový pohled, možnost léčby.
Popis výzkumu
Sběr dat
Vzorek jsem získala ve skupině pro poruchy osobnosti.
Popis skupiny
O skupině jsem se dozvěděla s internetových stránek, její existenci a funkčnost mi pak
potvrdila jedna z kamarádek, která ve městě konání bydlí. Skupina je zaměřená na
poruchy osobnosti obecně, terapeut mi pomohl vybrat dle diagnóz osoby s emočně
nestabilní poruchou osobnosti. Terapeut je psycholog, který ve městě pracuje a má
zařízenou soukromou praxi. Do skupiny se jedinec může dostat několika způsoby –
obvykle přijdou na první setkání na doporučení lékaře nebo rodinného příslušníka.
Pokud přijdou na doporučení lékaře nebo psychologa, obvykle sebou donesou zprávu
od specialisty (psychiatra, psychologa). Pokud přijdou sami, nebo na tlak okolí,
terapeut se snaží jemně přesvědčit příchozího, aby zašel k lékaři pro zpráv s
diagnostikovanou poruchou a také s doporučením, co by bylo vhodné rozvíjet v rámci
terapeutického plánu. Odejít mohou klienti kdykoliv, terapeut je ale raději, pokud
oznámí svůj odchod na poslední skupině, kde je účasten, případně pokud se rozhodně v
době mezi skupinami, aspoň pošle zprávu, email nebo zavolá.

Sestavení vzorku
Vzorek byl sestaven samo výběrem. Jedinci, kteří měli zájem se na výzkumu podílet se
po výzvě přihlásili. Výzva byla ústní s přítomností výzkumníka. Obsahovala stručný
nástin výzkumu, důvody jeho realizace. Podrobné informace byly předány jednotlivcům
během informační individuální schůzky, která předcházela rozhovoru. Přihlásilo se 5
osob, po úvodním rozhovoru ale dvě od výzkumu odstoupily. Bylo to s důvodu, že se
mylně domnívaly, že půjde jen o dotazník, na rozhovor si netroufly. Zbyly dvě ženy a
jeden muž, kteří do skupiny docházejí po různě dlouhou dobu (3 až 9 měsíců). V době
aktivní činnosti se skupina setkávala každý týden po dobu dvou hodin. Nyní se
intervaly rozvolnily na jedno až dvě setkání měsíčně. V době, kdy jsem skupinu
navštívila poprvé, docházelo 12 osob (8 žen, 4 muži).
Fáze prevýzkumu
Před výzkum sloužil k ujištění výzkumníka ohledně diagnózy emočně nestabilní
poruchy osobnosti. Šlo o set dvou otázek. Aby účastník zařazen do výzkumu a diagnóza
byla považována za ověřenou, bylo důležité, aby obě odpovědi byly kladné. Otázky
jsem sestavila na základě diagnostických kritérií MKN 10 pro emočně nestabilní
poruchu osobnosti.


Cítíte chronické pocity prázdna?



Hodnotíte velkou část nebo většinu Vašich interpersonálních vztahů jako
nestálé až konfliktní?

Odpovědi na tyto otázky jsem doslovně přepsala na začátek kazuistické práce.
Diagnózu jsem si dále ověřovala v průběhu rozhovoru - záměrně jsem se ptala na
romantické vztahy, jejich trvání, ukončení, pocity z těchto nezdařilých vztahů. Dalším
tématem bylo sebe poškozování. Chronické pocity prázdna byly červenou nití celého
rozhovoru a byly obsaženy ve vyprávění, stejně jako sklony jednat impulzivně a bez
zvažování následků.
Fáze výzkumu
Jako výzkumnou metodu jsem zvolila polostruktorovaný rozhovor, který je vhodný
svou kombinací otevřenosti a zároveň okruhů otázek, které jsou společné.

Výzkumné metody


analýza anamnézy s důrazem na osobní, rodinnou a farmakologickou anamnézu



analýza drogové anamnézy s důrazem na počátky, rozvoj a stěžejní okamžiky
vývoje závislosti a související události v rámci rodinné, osobní a psychiatrické
anamnézy.



narativní analýza dat

Vedení rozhovoru
Před začátkem rozhovoru jsem zopakovala informace, které byly předány již na
skupině. Zodpověděla jsem veškeré otázky klientů týkající se výzkumu. Dále byli
seznámeni s možností na otázku bez udání důvodu neodpovídat. Sběr dat měl dvě fáze.
V první fázi jsem se snažila o ověření diagnózy poruchy osobnosti dvěma otázkami.
Podle diagnostických kritérií jsem se snažila jedince posoudit, zdali by mohl splňovat
kritéria pro diagnózu emočně nestabilní poruchy osobnosti. Tento postup sloužil
především k ujištění se výzkumníka. V druhé fázi jsem vedla s respondenty polo
strukturovaný rozhovor. Měla jsem připravený seznam témat (výzkumné otázky této
práce), nikoliv ale seznam otázek. Zabývala jsem se především rodinnou, osobní,
farmakologickou anamnézou, stavy, které doprovázejí konzumaci látek, emočnímu
stavy, motivací a dětstvím. Rozhovor jsem nahrávala se souhlasem respondenta.
Metoda přepisu dat
Nejdříve jsem záznam přepsala slovo od slova do textového editoru. Přepsala jsem si
také značkami, kdy klient udělal pomlku, kdy zvedl hlas, snažila jsem se retrospektivně
zachytit emoci.
Poté jsem barevně vyznačila jednotlivé klíčové či zajímavé pasáže podle vytvořeného
klíče. Po přepsání rozhovoru jsem audiozáznam smazala. V původní formě jsem pak
nechala úvodní diagnostické otázky, které jsou součástí úvodu do případu. Po
zpracování dat jsem nahrávku i doslovný přepis smazala. Respondenti, kteří požádali o
zaslání kazuistiky, aby si jí mohli přečíst, tuto možnost dostali. Případné výtky ke
zpracování životního příběhu jsem s nimi diskutovala.

PŘÍBĚHY

Kazuistika 1 – Anna
Ověření diagnózy (odpovědi jsou uvedeny v doslovném přepisu respondentky).
Máte někdy pocit, že jste chronicky prázdná? Chápete, jaký pocit mám asi na mysli?
„Cítím. Je to jako mít v hrudníku neuvěřitelnou lehkost a zároveň tíží. Je to skutečně
nepříjemné. Ale když jsem byla mladší, měla jsem ten pocit skoro pořád, dneska je to už
trochu lepší, ale nechci to zakřiknout. Je ale pravda, že prázdno je dobrý pojem. Je to
lehká tíže."
Jsou Vaše interpersonální vztahy s lidmi obecně většinou nestálé až konfliktní?
„Myslím, že dost nestálé. A díky léčbě jsem přišla i o poslední kamarády. Byli to taky
hraničáři jako já. Začala jsem chodit na terapie, ale oni říkali, že je to hloupost, že mi
to stejně nepomůže. A mě naštvalo, že vlastně místo toho aby mě podpořili, mi ještě moji
snahu shazují. A najednou jsme si ani neměli co říct, já jsem jim chtěla vyprávět o tom,
co děláme, a co nového jsem zjistila. Ráda je vyslechnu, ale trochu mě děsí, když pořád
mluví jen o řezání. Takže nyní moc kontaktů nemám."
Na základě těchto odpovědí a dle dalšího vývoje rozhovoru si myslím, že s vysokou
pravděpodobností lze říci, že diagnóza byla ověřená a klientka skutečně trpí emočně
nestabilní poruchou osobnosti.
Úvod
Anně je 26 let, pochází ze Zlínského kraje, je svobodná a bezdětná. Docházela do
skupiny pro poruchy osobnosti půl roku, poté léčbu přerušila. Primární je u klientky
polymorfní zneužívání léčiv vázaných lékařským předpisem – opioidních analgetik a
benzodiazepinů, které kombinuje s občasnou, nárazovou konzumací většího množství,
převážně tvrdého, alkoholu. Aktuálně užívá 18 tablet léků denně bez lékařského
předpisu (lactamil, neurol,tramadol). Množství se snaží snižovat, ale jak sama říká, jde
to pomalu. O lékařsky vedeném detoxu neuvažuje.

Příběh
Anna se narodila do rodiny pečovatelky a řemeslníka. Dětství a dospívání, až do
své plnoletosti, strávila na malé vesnici, žila v domě spolu s rodiči a prarodiči.
Příchod na svět byl komplikovaný - narodila se sice v termínu a přirozenou
cestou, ale několik hodin po porodu se projevily příznaky závažné infekce centrální
nervové soustavy, oběhová a dechová nedostatečnost s hypoxií. Byla převezena na
dětskou JIP, kde strávila dva měsíce, než se její stav upravil natolik, aby mohla být
propuštěna do péče matky. Zpočátku odmítala příjmat potravu (Anna se smíchem
dodává, že byla „anorektičkou už odmala“), její, už tak nízká porodní váha tak v
prvních týdnech ještě klesala. Během hospitalizace bylo provedeno několik lumbálních
punkcí. Tyto informace pocházejí z kopie zdravotní zprávy, kterou Anna na naše setkání
přinesla. Po dobu léčby s ní nemohla být matka, protože to neumožňoval ráz oddělení.
Po propuštění domů vývoj poměrně rychle dohnala, sedět začala v 9 měsících, stálá s
oporou ve 14 měsících, chodit v 16 měsících. Už od počátku byly výchovné styly rodičů
rozdílné – otec byl rázný, puntičkářský, autoritářský, matka naopak benevolentní,
liberální a velmi tolerantní, o její výchovu se často hádali, což si vyčítala. Více tíhla k
matce, protože otec měl hodně vysoké nároky, a často měla pocit, že jej pouze zklamává
a nedělá mu žádnou radost, ale i tak se snažila otci přiblížit. Do školky šla ve 4 letech, v
pěti letech prodělala plané neštovice s mírným průběhem. Během školky a prvních
školních let utrpěla několik úrazů hlavy způsobených pády, některé si vyžádaly lékařské
ošetření.
Ve školce byla popisována jako velmi úzkostná, nespolečenská, plačtivá –
nejčastěji seděla bokem od dětí, kreslila si nebo si hrála s plyšáky. K dětem byla
nedůvěřivá. Bála se, že si jí rodiče nevyzvednou, a bude tam muset zůstat přes noc, s
čehož měla hrůzu. Handicapem také byla výrazná deformace horní čelisti, ke které
došlo během porodu, děti se jí posmívaly. Ze strachu se jí zdály noční můry. Často
uprosila prarodiče, aby si jí nechali doma, že bude hodná, bude pomáhat, jen aby do
školky nemusela. Již ve školce matku učitelka opakovaně upozorňovala, že se jí Anna
jeví jako neurotická a úzkostná.
Do školy nastoupila bez odkladu, v 6 letech. Matematické a logické myšlení
bylo hodnoceno jako průměrné, verbální myšlení a slovní zásoba jako vysoce
nadprůměrná (měřena dle zprávy, kterou Anna donesla, Peadbodyho obrázkovým
testem). Školní poradna odklad nedoporučila. Do první třídy se netěšila, měla s ní
obavy. Byla průměrná ve čtení a psaní, vynikala v prvouce. V prvním pololetí si zlomila
nohu při lyžování a byla nutná operace. V nemocnici strávila s přestávkami 2 měsíce.

Odloučení od rodiny nesla těžce, byla plačtivá, ačkoliv se rodiče a další příbuzní snažili
chodit tak, aby každý den u ní někdo byl. V osmi letech se narodila její sestra. Měla a
má jí velmi ráda, ale cítila se opomíjená, někdy žárlila. Matka pro péči o novorozence
neměla čas, otec byl pořád v práci. Útočiště hledala u prarodičů. Rodiče se stále více
hádali, u matky vlivem stresu a porodu propukla úzkostná porucha. Otec si založil
firmu, neměla čas doma příliš pomáhat, matka zůstala na obě děti sama, vypomáhali jí
její rodiče. Otec z práce chodíval nervózní a podrážděný, reagoval vznětlivě. Anna se
naučila být velmi obezřetná a vytratil se přátelský vztah, který měli dříve. Často utíkala
za prarodiči v době, kdy měl otec přijít domů, ačkoliv jí nikdy fyzicky netrestal, bála se
však křiku a celkově atmosféry doma, která byla tíživá a dusivá – když byl otec doma,
matka i děti chodily po špičkách a mluvily šeptem. Rodiče s ní tvořili koalice, brali jí
jako rovnocenného partnera svých bojů, a byli na ní naštvaní, pokud se jasně
nevyjádřila, či názor je podle ní ten správný. Matčiny úzkosti se nastalou konstelací
zhoršily. V 11 letech se poprvé opila na svatbě své tety, možná trochu i ze stresu nebo
na truc – matka měla jet s nimi´, ale na poslední chvíli si to rozmyslela, jela jen ona a
otec, který celou cestu mluvil o matce špatně, a Anna nevěděla, co na to říct. Na první
konzumaci alkoholu si nemohla vůbec rozpomenout, protože už od mala dostávala
drobný přípitek, při narozeninách nebo na Vánoce, stejně jako ostatní. Bydlel s nimi
bratr matky, který trpěl maniodepresí, oběsil se, když bylo Anně 20 let. Agrese a
záchvaty vzteku u něj směřovaly především na něj samotného, ale často křičel
nesouvislé věty, rozbíjel věci.
Jako malá měla strach, že když domov opustí na noc, že se stane něco hrozného –
vyhoří dům, někdo zemře. V dětství odmítala jezdit na tábory či přespávat u kamarádek
- dokonce ani u prarodičů s otcovy strany. Rodiče s otcovy strany nenavštěvovala,
protože sám otec to nechtěl – babička trpěla poruchou osobnosti a dědeček se stahoval
do svého soukromí. Teprve později se dozvěděla, že babiččin otec spáchal sebevraždu
skokem pod vlak v jejich 11 letech, přímo před jejíma očima, když jí vedl do školy.
V té době také začala nosit rovnátka, které její obličejovou vadu výrazně korigovaly a
zlepšily.
První podstatnější problémy se objevily na druhém stupni základní školy, v
sedmé třídě. Psychický stav Anny se zhoršil, dříve mírné úzkosti se staly nezvladatelné.
Nedokázala dávat ve škole pozor, učit se, po příchodu domu vyčerpáním ihned usínala a
spala mnoho hodin, na nic se nedokázala soustředit. Důvodem bylo depresivní
onemocnění a intenzivní sebe poškozování, které si nakonec vyžádalo medikaci. Sebe
poškozování mělo stupňující se tendenci, spočívalo ve škrábání a řezání kůže. Následně

si pořezaná místa polévala různými chemickými přípravky, čímž zvyšovala své utrpení.
Sebe poškozování bylo odhaleno náhodou, když při tělocviku v létě zkolabovala. I přes
parné léto na sobě totiž měla mikinu, aby zakryla řezné rány na rukou. Odmítla jí na
výzvu učitele sundat, argumentovala, že trpí nedostatkem železa a že zima je jí trvale.
Během krátkých mdlob jí mikinu sundali. Spolužáci upozornili učitele tělocviku na
podivné rány na předloktích obou rukou. Tělocvikář nahlásil třídní učitelce podezření
na sebe poškozování. Zavolala rodiče do školy, s Annou si také promluvila. Anna se
snažila vše popírat a tvrdit, že rány má od kočky a větví na zahradě. Třídní učitelka
přesto informovala rodiče. Na její doporučení matka odvedla Annu k psychologovi, ten
doporučil po několika sezeních péči dětského psychiatra. Diagnostikována byla
úzkostná porucha. Docházela na pravidelná sezení k psychologovi i dětskému
psychiatrovi. Byla jí předepsána anxiolytika a malé dávky benzodiazepimů pro případ
dekompenzace. Stav se stabilizoval, do konce základní školy byla bez viditelných
obtíží, a její školní prospěch se výrazně zlepšil. Léčiva užívala právě do konce deváté
třídy. V deváté třídě se objevily první příznaky mentální anorexie. Hubnutí začalo jako
soutěžení s kamarádkami ve třídě, chodívaly běhat, jedly zdravě. Chtěla být lepší než
ony, více zhubnout, vydržet delší běh, jíst zdravěji- stala se vegankou. Rozhodovala se
kam dál, chtěla se stát zahradnicí, nebo pracovat v nějakém řemesle, ač známky měla
dobré. Vždy jí bavily dílny, pozemky, manuální práce. Zajímala jí také občanská nauka,
především blok se základy psychologie, uvažovala o zdravotnické nebo sociální škole.
Otec jí ale přesvědčil, že sociální práci může dělat i s vystudovanou ekonomickou
školou, navíc je jistější uplatnění a mnohem lepší platové podmínky. Na přání rodičů
tedy na střední ekonomickou školu nastoupila. Obor jí moc nevyhovoval, přišel jí příliš
"suchý" a po půl roce přestoupila na Marketing na stejné škole. Možná s důvodu stresu
se změny kolektivu a oboru se u ní projevily migrény. Právě kvůli migrénám poprvé
začala užívat tramadol. Občas si je ale vzala i mimo předpis, především pokud měla
úzkostné stavy, lépe se jí učilo. Ani tento obor jí nebavil, ale měla velké obavy s reakce
rodičů. Celkově přiznává, že jí střední škola zklamala - čekala, že najde lidi, kteří
budou mít zájem o svůj obor, brala přestup jako nový začátek, ale v kolektivu příliš
nezapadla – možná s důvodu odlišného oblékání, možná s důvodu odlišných zájmů. Se
spolužáky mluvila, jen když musela. Začala rapidně hubnout, její váha se snížila pod
BMI 15, byla neustále unavená, padaly jí vlasy a nehty. Ve druhém ročníku si pak našla
v jiných ročnících několik kamarádů, především kluků, což vedlo k tomu, že po škole o
ní kolovaly různé zvěsti, ale to jí nevadilo – probírali zajímavější věci než holky, neptali
se na vztahy, mohla s nimi soupeřit, přít se. Bavilo jí s kluky diskutovat o historii,

politice nebo o vývoji ve zdravotnictví. Začala chodit na volitelné hodiny psychologie,
ke kterým jí přivedl právě jeden s kamarádů, se které se stal jeden z jejích nejtrvalejších
koníčků, která dodnes přetrvává. Také navštěvovala hodiny veřejné správy, práva a
biologie, které sice nebyly jejího oboru, ale bavily jí. Do 16 let byla naprosto
nedůvěřivá k mužům, co se týče vztahů, dotazy spolužaček jí přiváděly k rozpakům,
byla ve třídě jediná single, cítila se podivná. Ona měla pouze platonický vztah s klukem
o 3 roky mladším, který spočíval ve velmi dobrém kamarádství, návštěvě kaváren a
diskuzích. O tom ani spolužačkám vyprávět nechtěla. V této době se zhoršuje porucha
přijmu potravy, pravděpodobně vlivem stresu. Začala hubnout, hodně sportovala, často
do vysílení, omezila jídelníček. Potrava se skládala pouze s několika kousků ovoce či
zeleniny, občasně suchého pečiva. Občasně se přejedla, tento exces provázely silné
výčitky a očistné jednání jako zvracení, užití diuretik, trestající sebe poškozování a
excesivní cvičení. Užívala také projímadla. Tyto dva faktory zhoršily její migrény na
pro ni nesnesitelnou úroveň. Začala brát strýci s lékárničky tramadol. Cítila se
vyčerpaná, unavená. V jednu chvíli se pokusila ze zoufalství o sebevraždu, ale tělo
navyklé na tramadol náraz ustálo. Našla jí sestra, která jí nakonec probudila. Matka jí
odvedla k lékaři, který poslal Annu na dětskou neurologii a po medikaci se stav rychle a
příznivě upravila, v současné době trpí migrénou asi jednou za dva až tři měsíce. Půl
roku to tomto pokusu si našla první vztah. Její přítel byl o dva roky starší, trpěl
poruchou autistického spektra (Asperagův syndrom). Projevoval se jako puntičkář,
schopnost sociálních interakcí byla omezená. Jeho zájmy však byly hodně podobné
Anniným, měli rádi podobou hudbu, zajímala je politika, vojenství, historie. Byli spolu
spokojení – i když nedokázal chápat její emoce, sám měl problém jakékoliv emoce dát
najevo, dokázal právě touto racionalitou její chování korigovat. Problém nakonec nastal
v komunikaci - nedokázal vyjádřit a verbalizovat své pocity, ať pozitivní nebo
negativní, občas ale nečekaně reagoval nepřiměřeně, pokud se negativní podměty příliš
nahromadily. Toto chování bylo pro Annu nečitelné. Cítila se využívaná a prázdná,
přitom jej milovala. Dokázal jí ale pomoci s překonáním nejhorších fází mentální
anorexie. V rámci terapií mentální anorexie poprvé padla zmínka o emočně nestabilní
nebo hraniční poruše osobnosti v souvislosti s jejími problémy. Pro zmírnění symptomů
já byla předepsána opět antidepresiva a anxiolytika. Rodina nepřijala diagnózu
mentální anorexie dobře, odmítla možnost této choroby, a tak Anna, ač nedosáhla věku
plnoletosti, navštěvovala psychiatrickou péči sama či v doprovodu přítele. V době, kdy
začala docházet k psychiatrovi se také rázně proměnil vztah k matce s idealizované

ikony se najednou stává takřka nepřítel. Vinila jí, že jí nepomáhá s léčbou a za křivdy,
které jsou na ní páchány.
Vztah nakonec ukončila velmi rázně - začala si milostný poměr s jeho nejlepším
kamarádem. Důvodem bylo, že nedokázal chápat její stavy, a také to, že se příliš bála –
vztah začínal být „vážný“ - měli spolu odejít na vysokou školu, bydlet spolu, partner
často mluvil o společné budoucnosti. Našla si kamaráda, který trpěl rovněž emočně
nestabilní poruchou osobnosti, zpočátku si velmi rozuměli. Problém nastal, když jí
kamarád vyznal city, ačkoliv byla ve vztahu s jiným mužem. Několikrát jej odmítla,
nedokázala však přestat se s ním stýkat, byl jedním z mála lidí chápajících její pocity.
Annin zdravotní stav si vyžádal vysokou absenci ve škole, musela složit srovnávací
zkoušky. Ještě v posledním ročníku střední školy vystřídala několik nahodilých
známostí. Prázdniny po střední škole strávila na brigádě.

Po střední škole chtěla jít

studovat na vysokou školu, nevěděla ale jaký obor – zajímalo jí vše od politologie, přes
vojenství až po přírodovědné obory. Vzhledem k zaměření střední školy ale pokračovala
v marketingu. První dva roky měla značné problémy se zvládáním studia. To byl první
důvod pro užívání uklidňujících léčiv. Dokázala se díky nim učit bez stresu, a tím
pádem rychleji a lépe. Zároveň ale její absence v domě rodičům a menší kontakt s
rodiči rychle zlepšovaly vztahy s otcem. Na vysoké škole vyzkoušela marihuanu. Měla
po ní pocit naprosté hrůzy a spustila jí panickou ataku, která trvala několik dní. Asi půl
hodiny po požití měla výrazné vidiny, zrakové halucinace, viděla barvy jinak, než byly.
Svět se zdál nestabilní, kostičkovaný nebo naopak protažený, různě se to měnilo.
Nakonec jí bylo hodně špatně, usnula, probouzely jí však noční můry. Znovu pokus
neopakovala. Chtěla totiž úlevu od stresu a vnitřního prázdna, ne halucinace.
Na vysoké škole obhájila bakalářskou práci. Přihlášku na magisterský obor si nepodala,
nevěděla, kam by chtěl jít. Během vysoké školy vystřídala několik známostí. Obvykle
byli partneři ve věku jejího otce. Doufala, že budou stabilní, ale jak sama říká, ukázalo
se, že to byli kluci v mužském těle. Muži jí sice imponovali, ale nedokázali jí
poskytnout oporu, zázemí. Vztahy začínaly a končily bouřlivě, většinou je končila sama
– prostě s nimi přestala komunikovat. Neuměla najít rovnováhu – rychle se
„zamilovala“ a také rychle dokázala najít důvody proč vztah ukončit. Po sérii těchto
vztahů se rozhodla pro askezi, brzy si ale našla přítele. Byl o 5 let starší, trpěl
posttraumatickou stresovou poruchou. Vztah začal velmi rychle, znali se teprve pár
hodin a také rychle a dramaticky skončil. Anna měla strach, jak sdělit tuto skutečnost
rodičům, partnera měli velmi rádi. Po této zkušenosti začala užívat více léčiv - navýšila
opiátová analgetika na 4 x 2 tablety denně – migrénami již netrpěla, brala jej proto, že

se po něm cítila klidná, více soustředěná, neměla úzkosti. Začala trpět trávicími
potížemi, ale nijak to nespojovala s užíváním léčiv. Během týden si našla jiného kluka,
kamaráda od bývalého přítele. Tento vztah nezačal dramaticky, ale zato dramaticky
skončil. Anna mu o svém problému s poruchou osobnosti po nějaké době, asi po půl
roce, řekla, snažila se mu vysvětlit, v čem její problém spočívá. V té době již
navštěvovala individuální terapii. Partner byl přesvědčen, že svou poruchu osobnosti
může vyléčit pomocí vůle nebo, že vlastně ani žádná taková nemoc neexistuje.
Zakazoval jí navštěvovat lékaře, skupinu, zároveň s ní ale nechtěl o jejich problémech
mluvit a zastával teorii, že vše se vyřeší tím, že se řešit nebude. Rozešli se poměrně
drasticky, Anně vyčetl všechno, co mohl, včetně její minulé poruchy přijmu potravy, se
kterou se mu svěřila, a další problémy. Před závěrečnými zkouškami se zvýšilo
množství užívaných léčiv, ale zároveň přestala užívat předepsanou medikaci od
psychiatra, protože měla pocit, že jí utlumuje a brzdí v učení. Vyzkoušela také Ritalin.
Neurol a Ritalin kupovala od kamarádky, která jej měla na předpis, ale odmítala jej
užívat. Domluvily se, že ona si je nechá předepsat a vyzvedne je, Anna jí za balení
zaplatí přiměřenou cenu. Po dokončení vysoké školy si našla místo sekretářky ve firmě
pro zpracování kovů. Firma jí po roce a půl při snižování personálního stavu s důvodu
ekonomického úpadku, pro nadbytečnost propustila. Cítila se velmi zbytečná a dočasně
to zhoršilo její psychický stav, především pak formulace propuštěná pro nadbytečnost.
Odešla na pracovní úřad. V této době navštěvovala psychiatrickou ambulanci častěji,
dostala předepsaný Rivotril. Práci si našla rychle, byť jí nevyhovovala. Prodávala v
supermarketu. Nechtěla však zůstat na pracovním úřadě, doma se nudila a padaly na ní
deprese a úzkost. Práce pro ni byla stresující, neustálý hluk, hodně lidí. Ještě ve
zkušební době si našla místo ve firmě, kde pracuje dodnes.
V zaměstnání je spokojená, byť má pocit, že nemůže využívat všechny dovednosti a
zkušenosti. S kolegy se moc nestýká, řeší hlavně papíry, má oddělenou kancelář. Také jí
vyhovuje pracovní doba, od 8 do 4. Protože měla od počátku strach z propuštění a cítila
ráno se cítila vždy jako na jehlách, začala brát ráno před odchodem do práce pravidelně
užívat léčiva. První půlrok začínala na jednom prášku, během dvou let se dávky zvedly
na 5 tablet ráno před prací Nadřízený nic nepoznal, byl spokojený. Anna díky lékům
zvládala práci rychle a precizně, protože jí netrápily její pocity. Horší to bylo o
víkendech, když byla sama. Neměla v té době žádné přátelé, nikoho komu by krom
rodičů a sestry mohla zavolat. Pocit opuštění zaháněla konzumací alkoholu, ale zalekla
se, a přešla na léky, přišly jí bezpečnější. Mnohokrát během posledních 3 let neodhadla
působení a velikost dávky léčiv, předávkovala se. Popisuje to jako opačný efekt léčiv –

místo uklidnění byla úzkostná, místo dobré nálady ´plačtivá, místo výkonnosti se cítila
jako zpráskaný pes. Další zlom přišel po jednom z rozchodů. S babiččiny lékárničky si
vzala Lactamil, snědla jedno balení, zapila jej alkoholem. Následně měla halucinace, ale
bylo jí vlastně docela lehko. Protože začala také Lactamil užívat, především ve chvílích,
kdy cítí tíhu. Pokud se dostane do krizové situace, léčiva zapíjí alkoholem. Krizová
situace je obvykle vyvolána interpersonální vztahovou tísní jako rozchod, hádky v práci,
nenadálé odvolání schůzky, na kterou se těšila. Napadlo jí zkusit také kombinaci léčiv s
marihuanou, ale jak už bylo uvedeno nahoře, po prvním nepříjemném zážitku se toho
bojí.
Situace výchozího bodu
V současné době se snaží snižovat dávky léčiv. Je si vědoma negativních účinků
vysokých dávek léků na její organismus, sama si o tom vyhledala informace. Bydlí
sama v malé garsonce ve městě, kde platí měsíční činží. Má kočku, kterou má velmi
ráda. Potřebovala se odstěhovat dál od rodičů, aby získala pocit nezávislosti, který ale
jak udává, stejně nemá. K rodičům se často vrací, protože samota ve městě jí přijde
nesnesitelná, navíc ráda zahradničí. Plánuje koupi bytu, ale ještě neví kde, protože by se
ráda odstěhovala do většího města,. Zároveň ale pořád zvažuje, že možná by se měla
přestěhovat k rodičům, protože má dům výhledově zdědit. Vztahy s rodiči se zlepšily,
snaží se jim pomáhat. Vztah se sestrou je dobrý, chce jít studovat do místa Annina
nového bydliště, pravděpodobně budou bydlet spolu. Rodiče spoléhají, že když bude
sestra s ní, bude pod dobrým dohledem a zaručí se za ní, na internát by sestru nepustili.
Navštěvuje 1x týdně individuální terapeutická sezení v modelu kognitivně-behaviorální
terapie. Snaží se o kontrolované užívání s postupným snižováním. Často ale popisuje
stav, kdy si myslí, že jí něco bolí, ale ten stav odezní hned po požití léku, což značí
psychogenní původ. Alkohol v aktuální chvíli konzumuje pouze nárazově – obvykle
zcela abstinuje několik měsíců, poté abstinenci poruší a opije se „do němoty“. V testu
AUDIT měl 4 body. Dá si příležitostně skleničku s kamarády, ale to je málokdy –
obvykle odmítá pít alkohol v přítomnosti lidí, pokud nemá jistotu, že jí někdo bude
kontrolovat.
Kam dál
Anna by se chtěla více věnovat svým zájmům a koníčkům, na které jí nezbývá moc
času, neboť často dělá přesčasy ve firmě. Obvykle má problém nadřízenému říct, že se
jí přesčas nehodí a nemůže zůstat déle, nechce zatěžovat ostatní ženy na oddělení, které

už většinou mají rodinu. Ráda by se vrátila ke keramice, chce zkusit hrát na hudební
nástroj, asi kytaru, a začít chodit na lekce tance. Jednou z úvah je pokračovat v
dlouhodobé psychoterapii, pravděpodobně KBT směru. Pokračuje ve samostudiu
psychologie. Chce jít na magisterský obor, ale zatím ještě neví jaký. Téma, ze kterého
má velký respekt jsou partnerské vztahy. V současné době žádný nechce, protože má
strach, že případné hádky nebo rozchod by její stav opět zhoršily.

Kazuistika 2 – Petr
Ověření diagnózy (odpovědi jsou uvedeny v přímém přepisu respondenta).
Máte někdy pocit, že jste chronicky prázdný? Chápete, jaký pocit mám asi na mysli?
„Taky. Někdy mám zase dojem, že jsem hodně těžký a skoro jakoby mi srdce nemohla
bít, jako bylo v nějaké rakvi nebo tak."
Jsou Vaše interpersonální vztahy s lidmi obecně většinou nestálé až konfliktní?
„Já se moc s lidmi nevídám, obvykle se pohádáme, nemáme o čem spolu moc mluvit.
Vlastně se jim trochu vyhýbám, nevím co od nich čekat, jak zareagují, jsou
nevyzpytatelní. "
Na základě těchto odpovědí a dle dalšího vývoje rozhovoru si myslím, že s vysokou
pravděpodobností lze říci, že diagnóza byla ověřená a klient skutečně trpí emočně
nestabilní poruchou osobnosti.
Úvod
Petrovi je 25 let, je svobodný a bezdětný. Docházel do skupiny pro poruchy osobnosti
asi 3 měsíce. Primární je užívání heroinu, v minulosti se vyskytla závislost na alkoholu.
Časté jsou útěky z léčeb a krátká doba udržení abstinence.

Příběh
Narodil se do rodiny prodavačky a horníka. O svém raném dětství neví nic. Matka
utrpěla před 5 lety amnézii, otec je mrtev, doma se nikdy moc nefotilo a jako mladší se
nikdy na své dětství neptal. Se sourozenci není v kontaktu. Do šesti let podle matných
vzpomínek popisuje dětství jako příjemné – vyrůstal se staršími sourozenci na vesnici,

kde měli velké hospodářské stavení, chovali mnoho zvířat. Nikdy nejezdili na dovolené
nebo delší výlety právě kvůli hospodářství, ale to mu nevadilo. Byl doma spokojený.
Otec už během jeho dětství konzumoval vyšší množství alkoholu, ale jako dítě tomu
nepřikládal větší význam a bral to jako normu. Někdy jej nebo matku pod vlivem
alkoholu napadl, nikdy ale nedošlo k závažnějšímu poškození zdraví. Velmi jej trestal za
drobné přečiny, pokud byl pod vlivem alkoholu. Opilého vídal v dětství otce takřka
každý den, takže to považoval za normu. Petr nikdy do školky nechodil otec jako bývalý
horník byl na penzi, a staral se o něj, matka pracovala. Byl rád, neboť s dětmi se vídal
málo, a to mu vyhovovalo, protože je povahou spíše samotářský, introvertní. Pokud
chtěl, mohl si hrát s dětmi na vesnici. Nástup do první třídy byl tedy pro něj šokem v
pravém slova smyslu. Škola sice byla vesnická malotřídka, ale Petr nebyl schopen chvíli
posedět, udržet pozornost, celkově nebyl na školu připravený. Všechny děti se znaly už
od školky, Petr byl jediný, který s nimi do školky nechodil, a jeho pozice ve třídě byla
nevýhodná, navíc vyčníval z kolektivu - byl drobný, od dětství velmi vyhublý. Stal se
rychlým a snadným terčem šikany nejen pro svůj vzhled ale také pro své zájmy a
nejistotu v sociálních vztazích. Snažil se „zapadnout“ale nešlo mu to. Učení mu
poměrně šlo, bavilo jej. Číst a psát uměl již v předškolním věku, počty rychle dohnal.
Už od dětství, od 8 let, si kůži drásal nehty či ostrými hračkami, cítil se pak klidnější,
zapomínal na stresy ze školy. Rodičům říkal, že je kůže svědí, opakovaně navštívili
kožní specialisty, ale nenašel se jediný důvod. Rodičům bylo naznačeno, že by možná
byla vhodná psychologická péče, že může jít o psychosomatický příznak, ale rodiče
nikdy tuto pomoc nevyhledali. Kolem osmého roku také vyzkoušel první cigaretu,
kterou ukradl matce, dlouholeté kuřačce. Nebylo mu po ní sice dobře, ale stejně jí
ukradl další a záhy kouřil denně. Vesnická škola byla pouze pětiletá, od šesté třídy pak
musel dojíždět do malého města, asi dvacet minut autobusem. Protože všichni jeho
spolužáci šli na stejnou školu s ním, šikana pokračovala a ještě se vyostřila. Už
nedocházelo jen k slovnímu napadání, ale stále častěji také fyzickému. Petr se styděl,
snažil se je přeprat, nebo dokonce je někdy ponoukal, aby se prali, chtěl jim dokázat, že
to sám zvládne, ačkoliv spolužáci byli v přesile.
Po opakovaných neúspěších v těchto šarvátkách začal navštěvovat hodiny bojového
umění, ale matka ho mnohokrát varovala, aby je nepoužíval na ostatní. Dobře věděla, že
Petr neumí odhadnout svou sílu a prudkost reakce. O konfliktech ve škole ale neměli ani
ponětí, Petr se nikomu nesvěřil. Bál se, že by mu otec řekl, že je slaboch, který se
nedokáže sám za sebe postavit. Do školy chodil tedy nerad, občas předstíral nemoci,
aby tam nemusel, stahoval se do sebe, s dětmi nekomunikoval, raději si kreslil nebo četl.

V té době si zamiloval scifi literaturu, jejíž svět byl tak vzdálen od toho, kde žil, že byl
pro něj dobře akceptovatelný. Při přestupu na druhý stupeň začal sebe-poškozování
stupňovat – nejčastěji se řezal kapesním nožem do končetin. Protože jizvy nijak
neschovával, děti na něm křičely, že je blázen. Po deváté třídě nevěděl kam dál. Na
přání rodičů nastoupil na strojní školu, ale od počátku nebyl schopen školu zvládat –
problematické bylo už jen vstávání, bydlel na internátu, se spolubydlícím nevycházel.
Nakonec učitelé navrhli, že by byl vhodný přestup. Přešel na zdravotnickou školu,
protože byla, jako jediná ochotná jej přijmou v pololetí, a přestěhoval se zpět domů.
Rodiče byli naštvaní, že nedokázal zvládnout školu, se, které by měl podle nich dobré
uplatnění, ale zdravotnická škola se jim zdála jako nejmenší možné zlo. Z kolektiv
vyčníval, byl jediným klukem ve třídě a nedokázal se začlenit, sebe poškozování se
stalo denní rutinou. Praxi nenáviděl, měl strach z nemocí, bál se pacientů, nedokázal s
nimi komunikovat. Učivo uspokojivě nikdy nedohnal, protloukal se se čtyřkami. Navíc
měl pocit, že si na něj všichni učitelé zasedli tím, že přišel později. Chtěl znovu
přestoupit, ale příliš se bál reakce otce, tudíž k tomu nedošlo. Navíc ani nevěděl kam –
věděl jen, co dělat nechce.
V posledním pololetí jej učitelka z patologie nepustila k maturitě. Sám přiznává, že
znalost byly tristní, ale nějak spoléhal, že to vyjde. Pokusil se o sebevraždu, spíše by se
dalo říci demonstrativní – probudil se sám o několik hodin později. Pomohla mu
spolužačka, která jej doučovala, nakonec to zvládl za čtyři. Když odmaturoval, měl rok
volno, na vysokou školu studenty, kteří maturovali v září bez závažných zdravotních
důvodů nepříjmali. Během doučování se do spolužačky bláznivě zamiloval- měla také
své problémy, bipolární afektivní poruchu, ale chodila na rozdíl od Petra na terapie už
delší čas. Odmítla jej s tím, že si myslí, že vztah dvou psychicky nemocných lidí by
stejně nemohl fungovat a ona potřebuje jistotu, kterou on nepředstavuje. Navíc měla
přítele. Právě toto sdělení u něj obnovilo pocity nedostatečnosti a nekompetentnosti s
vlastní mužské role. Začal jí pronásledovat, psal jí dopisy, skládal básně, posílal dlouhé
emaily, občas i výhrůžky, že se zabije, pokud neodepíše. Opakovaně se předávkoval
léky s domácí lékárničky a volal jí, že se pokusil zabít kvůli ní. Dívka nakonec nátlak
nevydržela a svěřila se partnerovi, který situaci dořešil (Petr nechtěl říct jak, ale
pravděpodobně šlo o rvačku). Už se s ní nikdy neviděl, bral to a bere to jako zradu.
Našel si práci ve fabrice, jenže práce na noční směny jeho stavy zhoršovala. Vydržel půl
roku, pak se pokusil o sebevraždu, byl hospitalizován, matka jej našla. S prací musel
skončit. Připravil se na příjmací zkoušky, které nesložil. Následoval propad do těžké
deprese. Pracoval znovu ve fabrice, opět na noční, později přešel jako sanitář na

oddělení LDN, což pro něj bylo ještě horší, protože měl pocit, že nemůže nic dělat a
každý den na oddělených někdo umřel. Znovu se pokusil o sebevraždu, byl převezen na
JIP, předávkování léky. Navíc v tuto dobu umírá jeho otec, který se léta léčil s
nádorovými onemocněními. Poté strávil tři měsíce v psychiatrické léčebně, připravil se
na přijímací zkoušky, dostal se na VŠ, angličtina – francouzština v praxi. Jeho
psychický stav je však natolik paralyzoval, že v prvním semestru nesložil jedinou
zkoušku a musel studium ukončit. Následoval další sebevražedný pokus, tentokrát
prášky v kombinaci s alkoholem a výrazným pořezáním. Matka jej našla za pět dvanáct.
V léčebně podepsal revers, začal více pít – bál se ale, že skončí jako otec, který zemřel
na rakovinu žaludku. Nedařilo se mu ale přestat, proto nastoupil léčbu, kterou po 4
týdnech ukončil, protože měl pocit, že není taková troska jako alkoholici na oddělení.
Chodí do anonymních alkoholiků, ale občas si dá skleničku, a jednou za měsíc, obvykle
v pátek se opije.
Po této léčbě s alkoholismem přichází stěžejní drogová epizoda – heroin. V obci, kde
Petr s matkou žije je stálá komunita uživatelů heroinu – porůznu přespávají pod
mostem, občas kradou železo. Heroin poprvé vyzkoušel v 23letech. Byl mu nabídnut
jeho mladší kamarádkou, která je dnes již po smrti – dala si zlatou ránu, zda úmyslně
nebo pouze odhadla dávku, neví. Byla obeznámena s jeho psychickými stavy a
přesvědčovala jej, že heroin mu pomůže mnohem lépe než antidepresiva od lékaře.
Zpočátku měla pravdu – heroin skutečně vyvolat kýžené pocity, klid, úlevu, zmizelo
mnohaleté napětí, strach, bolesti. „Poprvé za svůj život jsem cítil, že žiju, najednou
nebyla úzkost“. Následovalo však zvracení, nevolnosti a celkově příznaky podobné
chřipce. I přesto si ale dobře zapamatoval, že mu heroin ulevil od úzkostí. Dával si od
počátku injekčně, ze zdravotní školy věděl velmi dobře jak na to. Navíc mu vyhovovala
bolest, kterou způsobila zapichující se jehla. Frekvence byla zpočátku jednu za dva
týdny, většinou mu heroin donesla ona, on jí za to dal něco, co potřebovala – odešla od
rodičů, byla bezdomovkyně – jídlo, oblečení, peníze, prostě co si řekla. Toto trvalo asi
půl roku - Jenže poté zmizela – neví, jestli se rozhodla léčit, nebo co se stalo, jenom
později se dozvěděl, že zemřela na předávkování. Začal ke skupině lidí, kteří heroin
užívali v obci docházet. Občas jim donesl potraviny z obchodu, který jeho matka
provozovala, výměnou za to dostával dávku. Čistou injekční stříkačku neměl, půjčoval
si nevyvařené. Vzhledem k těmto podmínkám dostal zánět povrchových žil a později i
hlubokých protože situaci neřešil. Skončil v nemocnici. Zde se jej lékař pokusil
přemluvit k léčbě závislosti, ale bezúspěšné. Matka mu ale dala ultimátum – buď se
půjdeš léčit, nebo jdeš s domu. Protože neměl kam jít, rozhodl se nakonec pro léčbu.

Nastoupil do PN. Detox byl pro něj takřka nesnesitelný, léky které dostával pro
zmírnění abstinenčních příznaků mu nezabíraly. Trpěl křečemi, bolestmi hlavy, bylo mu
neustále horko, chtěl zvracet, měl průjem a celkově jej bolelo celé tělo, nemohl spát.
Chtěl podepsat revers ale bál se, co by tomu řekla máma. Poté přestoupil na otevřené
oddělení, skupinový program a mluvení o svých pocitech mu celkově dělalo velký
problém. Provázela ho chuť na alkohol a heroin, měl flashbacky. Matka jej pravidelně
navštěvovala, jednou přijela i kamarádka z dětských let, kterou matka vzala sebou.
Neměli si spolu ale o čem povědět, styděl se, kde je, a vlastně skoro nepromluvili.
Program dokončil po 12 týdnech. Ale ještě v týdnu po odchodu z učebny opět vyhledal
starou partu ve vesnici. Tentokrát se pokusil heroin kouřit, ale zdaleka mu to nepřineslo
kýžený účinek. .Po propuštění vydržel bez heroinu dva dny. Snažil se o kontrolované
užívání – ne více jak tři injekce týdně, ale ani tento přístup nedošel kýženého výsledku.
Matka se jej snažila kontrolovat, pomáhala mu sehnat práci, podporovala jej a plánovala
budoucnost, co by mohla být. A neviděla, že znovu bere. Velmi záhy byl tam kde před
léčbou – vyhublý, nemocný, ve špatném psychickém stavu. Užíval heroin intravenozně
každým den nebo nebo i několikrát denně. Občas měl pocit, že slyší hlasy, které jej
přemlouvají, aby si dal zlatou dávku nebo si podřezal žíly. Matce se vymluvil, že trpí
chronickou nespavostí a celou noc oka nezamhouří. Stříkačky a veškeré náčiní měl
dobře schované v pokoji pod vyviklaným prknem, matka o této skrýši nevěděla. Matka
jej donutila jít k praktickému lékaři, ten jej odeslal k psychiatrovi, kterému o užívání
heroinu neřekl a on to pravděpodobně nepoznal – pravděpodobně se ptal, jestli Petr
neužívá návykové látky, ale zapřel. Předepsal Rivotril a Neurol, vyslovil podezření na
schizofrenii, ale dál s ním možnost tohoto onemocnění nerozebíral.
V současné době se snaží heroin snižovat samostatně, mění si stříkačky v KC. Peníze
získává krádežemi drobných věcí nebo kovošrotu a jiných sběrných komodit. Petrovým
chováním výrazně trpí jeho matka – vážně nemocná žena. Má uznaný plný invalidní
důchod, s mnohým by potřebovala od syna pomoci, sama mu oporou být nemůže.
Do skupiny pro poruchy osobnosti se dostal přes psychiatrickou léčebnu, kde se o ní
lékařka zmínila. Chodí půl roku, ale obvykle přijde jen na jedno setkání měsíčně. Na
skupině se mu líbí jedna dívka a rád by s ní navázal blízký vztah, ale ona jej odmítá.
Chodí částečně na skupiny kvůli ní a ani ne tak z léčebného důvodu. Doufá, že se mu
povede „jí zlomit, když mu to v léčbě půjde“.

Situace výchozího bodu
V současné době užívá intravenózně heroin ve frekvenci 2-4x týdně, a o další léčbu
nezvažuje, o abstinenci nejeví zájem. Nemá také zájem o léčbu poruchy osobnosti.
Jeho chování je rizikové – navazuje často krátké sexuální známosti, heroin užívá
sdíleným, nesterilním aplikačním náčiním. V pravidlech skupiny je dáno, že klient
nesmí přijít na schůzku pod vlivem omamné a psychotropní látky, to Petr dodržuje.
Další členové skupiny mu navrhli detox a následný přechod do TK Sejřek, která je
specializovaná na poruchy osobnosti. Alkohol pije pravidelně, jednou za týden se
zpravidla opije. Toto chování nevidí jako problém a abstinenci od alkoholu nepovažuje
za nutnou i přes předchozí syndrom závislosti a vysoké skóre v testu AUDIT. Petrovo
užívání drog začíná být zjevné také vzhledově – nezdravě vypadající kůže, propadlé oči,
vyhublost.
Kam dál
Petr by chtěl abstinovat až časem, není to pro něj nyní hlavní téma. Jako hlavní téma
vidí opuštěnost, rád by si našel partnerku, ale nechce, aby měla poruchu osobnosti nebo
cokoliv užívala.

Kazuistika 3 – Karolína
Ověření diagnozy (odpovědi jsou uvedeny v přímém přepisu respondenta).
Míváte někdy pocit chronického prázdna?
Jenom černo a nic
Jsou Vaše interpersonální vztahy s lidmi obecně většinou nestálé až konfliktní?
Mám ráda své přátelé a nenávidím je, za to že jsou zdraví. Nikdo mě nechápe, nikdo mi
nerozumí.

Úvod
Karolína je vymodlený jedináček dvou úspěšných, vysokoškolsky vzdělaných
podnikatelů. Je jí 18. Do skupiny docházela krátce, ale do výzkumu se zapojit chtěla.
Primární je užívání pervitinu, které je jen součástí dalšího komplexu chování –

promiskuita, užívání alkoholu ke zvládání stresových situací, sucidiální chování a
sebevražedné jednání.
Příběh
Narodila se matce až ve 45 letech, po umělém oplodnění, které přišlo po 4 letech snah,
které končily potraty. Důvodem neplodnosti i potratů byl pravděpodobně stres z práce
na straně obou partnerů, především matky. O adopci ale nechtěli rodiče ani slyšet.
Karolína se narodila předčasně, ve 32 týdnu, s důvodu vysokého pracovního nasazení
matky po celou dobu těhotenství. Matka pracovala v podstatě až do porodu a hned po
šestinedělí nastoupila opět do práce. Měla nízkou porodní váhu, dýchání nebylo
optimální, a proto byla dispenzarizovaná v inkubátoru. Matka zůstala s Karolínou doma
jen 16 týdnů, poté se vrátila do práce a najala jí chůvu. S chůvou vyrůstala až do 4 let.
Matka jí obvykle ráno oblékla a večer uložila do postele, případně si s ní chvíli
povídala. Jen o nedělích měla na Karolínu více času, oba rodiče bývali doma, ačkoliv
často se věnovali dodělávání úkolů do práce. Byla ale ráda, že s nimi aspoň může trávit
čas v jedné místnosti. Prarodiče vídala zřídka – oba dědečkové již byli mrtví, otcova
matka nesnášela Karolíninu matku a na návštěvy jezdit odmítla, stejně jako její matka se
odmítla s tchyní vůbec kontaktovat. Babička s matčiny strany bydlela daleko, a proto jí
vídala jen příležitostně. Často vídala strýce, bratra s matčiny strany, který měl dvě
holčičky v jejím věku, občasně si s nimi hrála. Matka jí však vtloukala do hlavy, že je
lepší než tyto dvě dívenky. Poté nastoupila do mateřské školky. Zde se jí nelíbilo, byla
zvyklá, že chůva se ní starala neustále, splnila všechna její přání, ve školce se musela
podřídit pravidlům. Karolína byla malé děvče s duší čertíka. Opakovaně a vytrvale
napadala své spolužáky ve školce a později ve škole s neobvyklou agresivitou a zároveň
připraveností. Dokázala přesně pochopit, na čem jednotlivým dětem záleží a to zničit.
Jedné holčičce, která ráda kreslila důmyslně strhala všechny obrázky vystavené po třídě
i chodbě, další zase namočila do inkoustové barvy oblíbeného plyšáka. Nebála se ani
podrážet nohy klukům. Opakované výtky ani domlouvání nezabíraly. Rodiče se jí často
ptali, zdali jí děti ublížily, ale vše popírala. Byla ale hodnocená jako bystré děvče,
dokázala rychle pochopit princip úkolů, udělat je rychle a precizně. Na co sáhla, šlo jí
od ruky. Nejen, že nebyla schopna si sama zvyknout ale dokázala ponoukat ostatní děti,
aby učitelky neposlouchaly, ignorovaly nebo jim činily problémy a zlobily. Rodiče
vinili spíše školku, než že by viděli vlastní příčinu. Ze státní školky tedy Karolínu
přehlásili do soukromého zařízení. V tomto prostředí se ustálila, počet dětí byl menší a
tak na ní vychovatelky měly více času. Rodiče jí přihlásili do jazykové přípravky,

chodila na balet a do piána, na které hrála osm let. Rodiče jí v první třídě přihlásili do
soukromé školy s rozšířenou výukou jazyků. Od první třídy se učila angličtinu, od 4
třídy němčinu a od 7 třídy navíc ještě ruštinu. Školní prospěch byl skvělý, chování se
ustálilo na snesitelné mezi a učitelé jí drobné výstřelky tolerovali pro její preciznost.
Dva roky chodila do houslí, ale odmítala cvičit a proto nedělala žádné pokroky, rodiče
tuto snahu nakonec vzdali. Ve 13 letech si poprvé našla milence. Byl to 23 letý
bratranec jedné s kamarádek. Na jeho naléhání s ním měla pohlavní styk po poměrně
krátké době vztahu. Hned poté jí opustil. Karolína našla doma matčiny léky na
uklidnění a spolykala 60 tablet. Probudila se v nemocnici na dětské JIP. Následoval
převoz do dětské psychiatrické nemocnice. Rodičům neřekla, co se stalo, cítila stud.
Svedla to na neúspěch ve škole. Do konce školního roku byla doma a měla individuální
vyučování, do osmé třídy nastoupila běžně. I přes tento stav dokázala zvládnout školu
na samé výborné. Protože cítila hanbu, ponížení, začala si pálit kůži zapalovačem.
Kradla matce cigarety, kouření jí pomáhalo uvolnit stresy. Po deváté třídě jí rodiče
zapsali na gymnázium s rozšířenou výukou jazyků, byť Karolína sama o to zájem
neměla. Chtěla jít na výpočetní technologie, bavila jí fyzika a matematika, už na
základní škole vyhrála několik soutěží a olympiády. Jazyky jí sice šly taky, ale nebavily
jí. Po přestupu na střední školu byli rodiče, hlavně matka neústupní, co se týkalo
školních výsledků., dvojka byla dovolená pouze z tělocviku. Byla neustále ve stresu,
měla strach. Každý den se učila do noci. Po prvním pololetí se pokusila opětovně o
sebevraždu, tentokrát s důvodu vysokého přetížení školními povinnostmi. Rodině byla
navržená rodinná terapie ale matka jí odmítla, otec by byl i pro, měl v té době s
manželkou silné rozpory. Místo toho vzali Karolínu na půl roku pryč, na cestu po
Americe, aby přišla na jiné myšlenky. Dostala individuální studijní plán, po návratu
složila zkoušky a postoupila do druhého ročníku, o prázdninách mezi prvním a druhém
rokem gymnázia navázala několik krátkých známostí, které obvykle končily sexuálním
stykem.
Právě jeden z muž náhodné známosti jí nabídl pervitin – to bylo ve chvíli kdy neměla na
sex chuť. Poté pervitin dostávala od toho muže ještě půl roku, pokaždé když se vídali,
což bylo asi jednou týdně. Po pervitinu byla mazlivější, aktivnější, ale také více
manipulovatelná. Jenže poté jí muž řekl, že má rodinu a manželku, která se o ní
dozvěděla a dala mu na výběr. Buď ona s dětmi, nebo mladá milenka. Muž nechtěl, aby
se mu rozpadla rodina a vztah s Karolínou skončil. Měl dceru stejně starou jako ona. V
té době již Karolína byla zvyklá užívat pervitin aspoň 5x týdně. Peníze začala brát s
kapesného, ale to jí nestačilo. Příležitostně rodičům něco málo nebo malého ukradla, ale

tak aby nebylo moc poznat. Brzy však nebylo co vzít a přišly první abstinenční
příznaky. Rodiče si mysleli, že má chřipku, o užívání neměli ani ponětí. Lékařka také
neměla sebemenší podezření, na drogy se neptala a nikoho nenapadlo jí na drogy
testovat. Stín podezření nepadl, protože se stále věnovala svým koníčkům, byť méně,
prospěch ve škole se také nezhoršil, občasně se vídala i s bývalými kamarády, sníženou
frekvenci obhajovala množstvím práce, pečlivě schovávala cokoliv spojeného s drogou
– stříkačky, drogu, vatové filtry. Nosila je v krabičce na dámské hygienické potřeby,
které vyrobila falešné dno. Nastoupila do druhého ročníku. Dávky pervitinu se
zvyšovaly a teprve nyní se projevil problém ve škole, byť jen mírně. Karolínu si zavolal
školní poradce. Ptal se jí i na užívání drog, ale všechno negovala a popírala – vše svedla
na stres a velkou zátěž, zalhala, že se chystá na soutěž, a je s tím hodně starostí.
Nakonec s i třídní učitelka zavolala do školy rodiče. Navrhla individuální studijní plán,
protože Karolína je přetížená, zvláště když se chystá na soutěž.
Problém byl v tom, že rodiče o žádné soutěži nevěděli. Matka jí hodně vynadala,
vyčetla jí, že lhářku vychovat nechtěla. Také jí obvinila, že s nich dělá krkavčí rodiče,
kteří dceru nutí do něčeho, co nechce, kdežto ona, jako její matka chce pro ni jen to
nejlepší – v čím více oborech bude dobrá, tím větší šance je, že se jednou uplatní.
Zároveň ale navrhla, že by možná individuální plán nebyl špatný nápad. Karolína by se
mohla vrátit k piánu nebo baletu. Právě po jedné s hodin baletu se vše konečně
provalilo. Karolínina matka totiž dceru úzkostně vyzvedávala z kroužků, i když jí bylo
17. Karolína odešla dříve s baletu, protože začínala pociťovat abstinenční příznaky a
nemohla se již soustředit. Ten den s jí navíc nedařilo, učitelka jí několikrát okřikla nebo
napomenula, nedokázala si dobře zapamatovat několik nových, složitých kroků. V
tašce měla vše potřebné. Protože jí bylo už opravdu špatně, nehledala nijak dobrý úkryt,
schovala se v zahradě tanečního studia za keře. Zrovna když vytahovala jehlu s žíly,
bůhví kde se objevila matka. Karolína neslyšela nikoho přicházet, neboť byla plně
zaujata aplikací. Ve vzteku jí vrazila pár facek, odtáhla do auta. Karolína už ale nic
nevnímala, matka jí pravděpodobně nadávala. K sobě přišla až doma, další den ráno.
Ležela ve své posteli a skláněl se nad ní lékař, kterého matka zavolala. Ačkoliv se
snažila vše popírat, matka odhalila Karolíninu skrýš a našla i další jehly, psaníčka s
drogou a věci pro aplikaci. Matka jí hned po kontrole lékaře odvezla do dětské
psychiatrické léčebny. Detox byl dle jejich slov hrozný, odmítali jí dát více prášků a to,
co jí dávali, nestačilo ke snížení příznaků abstinenčního syndromu. Na psychiatrickém
oddělené poprvé padla zmínka o možnosti, že by Karolína eventuálně mohla trpět
poruchou osobnosti, což rodiče okamžitě smetli ze stolu. Na první návštěvě Karolíně

vyčetli, že zkazila všechno, co budovala a zbytečně se komplikuje život a ničí svůj sen.
Karolína se jim snažila vysvětlit, že její sen je být matematičkou nebo pracovat ve
fyzikální laboratoři či kybernetice, ale matka neposlouchala. Dělala si hlavně starosti,
aby nic s toho, co se dělo nebylo znát na přihlášce na vysokou školu právní. To docela
logicky Karolínu rozzuřilo. V noci se po návštěvě se jí povedlo s oddělení utéct. Protože
ale nepromyslela, kam půjde, zůstala v areálu nemocnice, kde jí ráno našli zaměstnanci.
Nic nechápala, především proto, že na terapiích se mluvilo o kdečem, ne o drogách.
Poslouchala sice pozorně, ale sama mluvit nechtěla, zapojovala se do programu, ale tak,
aby nemusela nic říct o sobě. Všechny problémy v sobě kumulovala. Po třech měsících
byla propuštěna. Dle svých slov říká, že se naučila mluvit tak, jak doktoři chtěli.
Upřímné to sice nebylo, ale léčba nikam nevedla, a nepomáhala jí, byl to ztracený čas.
Na oddělení si s nikým nerozuměla. Byly tam převážně mladší děti s ADHD a několik
dívek s poruchou přijmu potravy, které ale docela úzkostlivě držely pospolu a moc jí k
sobě nepustily. Spolužačky ze školy za ní nepřišly, možná si myslely, že je zase někde
pryč na cestách.
Když se vrátila do školy, zjistila, že pozadu příliš není, v nemocnici v přípravách do
školy pokračovala v rámci individuálního studijního plánu. Matka jí nosila všechno
potřebné. Dodělala zkoušky. Svět se jí ale zdál zcela prázdný, bez barev, bez zvuků,
jako tiché, pusté místo. Postupem času si zvykla. Půl roku docela dobře vše zvládala,
jednou za měsíc jezdila na kontroly na dětskou psychiatrickou kliniku, užívala medikaci
na zmírnění úzkostí. Rodiče byli ukolébaní, průměr byl dobrý, Karolína se chovala
slušně, mile, začala hrát znovu na klavír, který měla doma, účastnila se rodinných výletů
a večerů před televizí, netrávila většinu času zalezlá v pokoji Mysleli si, že vše je za
nimi a brali celý souběh událostí jako takovou divočejší pubertu. Problém byl v tom, že
Karolína neměla zajištěnu žádnou psychologickou návaznou péči, jednou za čas jí
pouze lékaři zvedli při kontrole léky, nebo změnili, ale to bylo vše, neměla s kým
mluvit. Někdy se snažila mluvit s rodiči, ale ti jí odbývali, aby na špatné již
nevzpomínala a nehrabala se v tom, zvláště teď, když už je konečně zase všechno v
pořádku. Aby se vypořádala se svými emočními stavy, občasně vzala rodičům s baru
lahev vína, ale ani to nepokládali na exaktní problém. Do té doby alkohol vůbec
nekonzumovala, a ani nyní to nebylo příliš časté. Zpočátku vypila dvě až tři sklenice
večer, zvláště po náročném dni, když nemohla usnout. Občasně také zapila své chutě na
pervitin, alkohol jí pomohl se jich na chvíli zbavit nebo aspoň myšlenky utlumit tak, že
se mohla soustředit na jiné věci. Co se zdálo být záchranou, nakonec se stalo dalším
problémem. Rodiče jí pomalu začínali věřit, takže jí pustili s kamarádkou na diskotéku

– bylo jí přesně 18. Měla jasně stanové podmínky – žádné drogy, a domů měla dojít po
svých. Napila se vína a dostala silnou chuť na pervitin. Šla je po diskotéce shánět a
skutečně sehnala. Jeden kluk jí nachystal dávku. Prý na chvíli zapochybovala ale touha
po klidu a úlevě byla silnější. Ráno měla výčitky a kocovinu, myslela si, že zůstane u
jedné dávky, jako poslední výlet. To se stalo v týdnu mezi dvěma skupinami, na té
druhé jsem s ní mluvila.
Situace výchozího bodu
Karolína je necelý týden po relapsu, během tohoto týdne si další dávku nedala a na
skupině přišla s tímto tématem. Je vyděšená, má strach, aby dokončila školu a mohla jít
na vysokou školu, kde by chtěla pokračovat. Také je smutná, že to pokazila, má výčitky.
Na druhou stranu uvažuje, jestli už není vše ztracené, že by si dala znovu, má bažení.
Karolína měla na jaře maturovat, ale s důvodu pobytu v léčebně bude maturovat na
podzim. Rodiče Karolíny by byli rádi, kdyby nastoupila na právní školu, nebo ještě lépe
na diplomacii. Ona sama se však nevzdává naděje na studium výpočetních technologií,
především kyberobrany.
Kam dál
Karolína plánuje jít na matematicko-fyzikální fakultu. Ještě neví, jak rodiče přesvědčit,
ale na práva si odmítá i podat přihlášku, protože si myslí, že by se dostala a pak by je
zklamala, kdyby nenastoupila. Zvažuje také možnost, že by nastoupila na práva, ale pak
rodiče přemluvila a šla na kyberobranu.

Souhrn a interpretace získaných dat
METODA FIXACE DAT
Při výzkumu jsem použila kvalitativní metodu – kazuistiku. Kazuistika je překládána
jako případová práce s jedincem. Tato metoda byla vhodná vzhledem k složitosti
případů klientů a mnoha prvkům, které přímo či nepřímo souvisely s užíváním
návykové látky. Bez znalosti kontextu by byly příběhy pouze plochou výpovědí.
Data jsem podrobila narativní konstrukci.

INTERPRETACE DAT
Interpretace dat probíhala jako přepis rozhovoru a následné seskupení dat a
převyprávění v kazuistice. Použila jsem metodu rozboru a komparace jednotlivých
případů. V závěru kazuistické části jsem umístila sumarizační souhrnnou tabulku
případů. Tuto formu jsem zvolila pro lepší orientaci a souhrn příběhů. V porovnávací
tabulce jsem použila kritéria, které uvádí Kenberg (2005): ženské pohlaví, raný zážitek
sexuálního násilí - Herman a Cloitre in Bohus, 2005, uvádí, že 60% pacientek mělo
zážitek sexuálního zneužití s raného dětství, tělesné násilí, zanedbávání ze strany
primárních vztahových osob a zážitky násilí v dospělosti Dále jsem sestavila přímo
během rozhovoru s účastníky časovou osu případu, která je pak součástí přílohy.

ROZBOR KAZUISTIK

ANNA
Annin příběh je bezesporu zajímavý. Rysy poruchy osobnosti se na první pohled
prolínají celým příběhem – nestálé interpersonální vztahy, idealizace a následná
devalvace lidí, touha zkoušet nové, celkově vyšší emotivita a porucha její kontroly,
sklony k sebepoškozování, nadměrná citlivost vůči kritice své osoby nebo práce.
Anna se narodila jako první dítě do rodiny a celé dětství strávila na vesnici. V útlém
dětství neměla moc kontaktu s dětmi, a ani o něj moc nestála. Její příchod na svět,
stejně jako Karolínin, byl komplikovaný – byla odloučena od rodiny s důvodu
komplikací. Její porod ale na rozdíl od Karolíniny nebyl předčasný. Na JIP strávila dva
měsíce, matka si jí takřka nesměla vzít s inkubátoru. To může mít vliv na pozdější
potřebu velmi úzkých vztahů s partnery, protože takto úzký vztah nemohla zažít s rodiči
v dětství pro své zdravotní komplikace. Infekce CNS bývá také považována za jeden z
důvodů pro vznik poruchy osobnosti obecně. Vidíme tedy hned v dětství dva rizikové
faktory enviromentálního původu. V rodině je navíc v obou větvích psychiatrická
diagnoza – matka s úzkostnou poruchou, strýc s manio depresí, babička s poruchou
osobnosti, babiččin otec spáchal sebevraždu. Existuje tedy určitá rodinná zátěž, a to
včetně matky trpící úzkostnou poruchou.
Bylo jí provedeno několik lumbálních punkcí dle informací matky. Po propuštění domů
a stabilizaci stavu vývoj rychle dohnala. Výchovné styly rodičů byly rozdílné, což může

být dalším rizikovým faktorem pro vznik jejich psychických potíží, především pro
úzkostnou poruchu. Otec je pedantský, Anna měla a dodnes možná díky tomuto má
neustálý pocit vlastní nedostatečnosti. Otec jí takřka nikdy nechválil, matka jí chválila
úplně za vše. Proto je pro ni dodnes pochvala od matky bezcenná, od otce
nedosažitelná. Úzkosti byly zesíleny ještě hádkami rodičů o její výchovu, cítila se
velmi vina jejich problémy. Navíc úzkostná porucha matky zesilovala v Anně pocit, že
nesmí zaváhat a zakolísat, aby její stav nezhoršila. Celé dětství žila v domě se strýcem,
který měl maniodepresi. Jeho stavy byly silně nevyzpytatelné, a tak se Anna bála krom
otce i změn nálad strýce. Během mladých let prodělal několik úrazů hlavy, které mohly
se dále přičinit k pozdějším problémům. Možná pro svou separaci od matky v raném
dětství byla později velmi úzkostná, bála se kontaktů s dětmi, školku snášela velmi
špatně. V té době se objevil magické myšlení a strach z katastrof. To ale přetrvalo
dlouho po běžné době, až do 19 let. Vidíme, že vztahu odpovědnost na dění v rodině na
sebe.
Školku snášela velmi špatně, měla strach z odloučení. Bavily jí pouze tvořivé činnosti
jako kresba, keramika. Její třídní učitelka matku upozorňovala opakovaně, že se
domnívá, že je Anna neurotická. Proto byla vzata k psychologovi. Hned v první třídě
strávila v nemocnici další dva měsíce, tentokrát s návštěvami matky, která byla již
těhotná a nemohla na oddělení s ní zůstat. Opětovně zažívala separační úzkost. O půl
roku později se jí narodila sestra. Silně na ní žárlila, zazlívala jí také to, že s ní matka
nemohla být v nemocnici. Matka pro péči o novorozence na Annu již neměla tolik času,
otec byl v práci a Anna se stahovala k prarodičům. Matce navíc vypukla úzkostná
porucha, přestala být pro Annu pravděpodobně bezpečnou osobou, nechtěla jí ještě
zatěžovat svými starostmi, když měla pečovat o dítě a domácnost. Otec chodíval z práce
podrážděný a vznětlivý, Anna se od něj stahovala. Nakonec si založil firmu, což
znamenalo, že byl doma ještě méně, než doposud a kdykoliv se vracel, Anna jen
obezřetně čekala jeho náladu. Pokud měl dobrou, byl skvělý společník ale to se dělo
málokdy. Proto trávila hodně času s prarodiči a upnula se na ně. Anna byla jako
prvorozená vznikla mít veškerou pozornost okolí pro sebe, což příchodem sestry opadá.
Rodiče se hodně hádali a brali Annu jako rukojmího svých hádek, často jí zatahovali do
svých problémů. Můžeme vidět, že vznikal perverzní triangl. Anna byla s této role
zmatená, měla větší moc nad rodiči v u chvíli než chtěla. První opití můžeme dávat do
souvislosti právě s tímto. Matka odmítla jet na oslavu, která byla pro otce velmi
důležitá, a ten byl celý den naštvaný. Tlak na ní byl po celý den natolik silný, že se
rozhodl pro opití, aby se uklidnila. Možný důvod mohl také být, že chtěla otci

poukázat, že je jí tato situace, kdy matku napadá, a ona se nemůže bránit, nepříjemná.
Na počátku sedmé třídy dostala rovnátka, což je pro její život zdá se důležitý bod. Četné
studie dokazují, jak hendicap v oblasti hlavy působí problémy se sociálním začleněním
jednotlivce. Anně rovnátka přece jen trochu zvedly sebevědomí a také asi vnesly do
života řád – kontroly, čištění, utahování.
Úzkosti provázely Annu od útlého dětství. Annin psychický stav se zhoršil v sedmé
třídě, nepodařilo se ale zjistit co k tomuto vedlo. Možná šlo o počátky poruchy přijmu
potravy. Porucha přijmu potravy je pro Annu pravděpodobně bezpečnější téma, o
kterém mluvila dlouho. V sedmé třídě se také dostala k dětskému psychiatrovi, kdy jí
byla předepsána poprvé medikaci. V 9 třídě začínají dominovat nad úzkostí příznaky
poruchy přijmu potravy – konkrétně mentální anorexie. Toto bimodální rozložení
příznaků zmiňuje také Bohus, 2005 s odkazem na Jerschke a kol. (1998), kdy uvádí, že:
„Vyskytuje se bimodální rozložení příznaků. – ukázaly se nápadné znaky přibližně v
průměrném věku 14 let (sebe poškozování, poruchy přijmu potravy, sucidiální pokusy,
nápadné abnormality v sociální interakci), a druhá fáze znaků, už typičtějších pro
hraniční poruchu osobnosti se objevuje přibližně od 18 let.“. Byla otcem přesvědčena o
jiné střední škole, než původně vyhledala, nakonec obor změnila byť spíše kosmeticky.
Můžeme zvažovat, zdali Anna nesomatizovala svou nespokojenost ze školy do
rozličných tělesných problémů, aby rodiče upozornila, že jí není dobře tam, kde je.
Zároveň jí to poskytovalo možnost být ve škole méně času.
Zůstal jí ale zájem, dobrovolně navštěvovala hodiny psychologie. Stres ze školy měl za
následek migrény, které řešila užíváním tramadolu (opiátové analgetikum). Tramadol
měli doma kvůli dědečkovým bolestem. Protože se jí po něm také lépe učilo, užívala jej
občasně před zkouškou nebo testem. Léky jí tedy pomáhaly zvyšovat její výkon. Na
střední škole, ač jí ráda neměla, si našla pár přátel, se kterými pak strávila celou střední
školu. Našla si přítele, autistu, to je také zajímavý znak Annina příběhu. Ten jí pomohl s
mentální anorexií, ale později jej podvedla. Jako jedne z důvodů udává, že přítel hodně
mluvil o společné budoucnosti, plánoval společné bydlení a vysokou školu, ale Anna se
na takový závazek cítila příliš mladá. Zároveň jej ale nechtěla zklamat a říct mu to.
Vidíme snahu o násilnou separaci od někoho, kdo jí pomohl a udělala to impulzivně a
velmi jednoduše. Zajímavé je spojení jejich rysů a chlapce s autismem, možná jí
pomáhá tento vztah regulovat své emoce, Anna sama to popsala – ona cítila i za něj.
Prolíná se strach ze změny – na střední škole byla s oborem nespokojená, ale stejně na
vysoké škole v něm pokračuje. Skokově navýšila pak léčiva po zkušenosti s rozpadem
vztahu s mladým mužem, který měl post-traumatickou stresovou poruchu. Zdá se, že

Anna si vybírá muže, kteří mají sami nějaké duševní problém. Léčiva užívala hlavně v
kontextu vysoké zátěže školy a následně práce. Ke své práci má v současnosti
ambivalentní postoj, sice jí vyhovuje nenáročnost, zároveň by ale potřebovala větší
výzvy. Možná by těžší práce byla také lepší pro její sebevědomí, které má už takto
nízké. Anna je kreativní žena, kterou účetnictví a marketing sám o sobě příliš nebaví.
Možná by mohla najít uplatnění v nějaké firmě zabývající se vytvářením kreativních
marketingových kampaní. Na to si ale příliš nevěří. A to je problematické, setrvává v
práci, protože nevěří tomu, že by mohla dělat to co chce, ačkoliv na to má talent, a
přitom svou práci nesnáší a frustruje jí. Vidím také, že pro ní je velmi složité nemít co
dělat, potřebuje neustále nějakou činnost. Práce je také důvodem pro pokračování
užívání léčiv. Anna užívá léčiva ráno před prací, aby se pak přes den mohla v klidu
soustředit, a pracovat. Pomáhají jí zlepšovat její výkon což je jeden z důvodů, proč se
jich nechce vzdát, můžeme vidět malou víru ve vlastní schopnosti, která se ale proplétá
celým příběhem Anny. To také odpovídá jejímu trvalému strachu s propuštění. Je si
však vědoma toho, že zatím jí léčiva pomáhají, ale je to jen otázkou času a proto se
snaží sama dávky léčiva snižovat. Pomáhá jí také KBT terapie, kde řeší mi jiné i svůj
vztah k jídlu, úzkosti a další témata. Pro řešení složitých rodiných vztahů se ale tento
přístup mo neřeší. Pocit odloučení, uložený jako raná vzpomínka se pak projevuje
celým dětstvím – Anna se nadměrně bojí opustit domov. Je možné, že její vize o
požárech či smrti rodiny při opuštění domu byla určitá nevědomá obrana na nevědomé
úrovni, která měla předcházet prožívání pro Annu nebezpečných pocitů. Anna mohla
mít pocit, že vlastně nejde ke kamarádce s principu vyšší věci, s nějakého důvodu.
Jakási úzkost s opuštění interpersonálního vztahu je patrná dodnes a zasahuje do
Aninných , především partnerských, vztahů. Domnívám se, že Anně by značně prospělo
najít si více kontaktů s lidmi bez poruchy osobnosti. Nebudou sice možná tak dobře
chápat její myšlenkové pochody a pocity, zároveň by ale mohli Anně pomoci překonat
některé zábrany a strachy, které jí sužují (například, ačkoliv má velké spektrum zájmů
od hry na hudební nástroje, přes politiku, četbu, tanec, zahradničení po astronomii, stále
má pocit, že nemůže být pro okolí konverzace s ní obohacující či zábavná). Anna
potřebuje nové podměty pro vývoj socializace. V tom vidím jako vhodný její plán začít
chodit do sboru nebo do tanečních. Myslím, že toto by byl dobrý krok – mohla by mít
dobrý pocit, že dělá něco, co chce a zároveň navázat kontakty. Přátelské vazby byly
léčbou přetrhány, protože její přátelé, kteří také trpěli poruchami psychiky stagnují,
případně se zhoršují. Zároveň ale není schopna zatím navázat vztahy se zdravými
osobami. Částečně své kontakty nahrazuje na sociálních sítích, ale nemá žádnou blízkou

přítelkyni. To je dle mého mínění poměrně rizikové, pokud bude trávit většinu volného
času sama. Možná si to uvědomuje, a proto chce nastoupit na vysokou školu. Jako
problematické se jeví, že každý koníček je časem považován za povinnost a to zvyšuje
její úzkost. Nové vztahy jsou důležité také pro udržení pozitivních změn a její další
posun. Obávám se, že kdyby k navázání nových vztahů s lidmi nedošlo, Anna by se k
rizikovému chování vrátila ve větší míře, mohlo by také dojít k opětovnému sebe
poškozování, eventuálně k další atace mentální anorexie nebo bulimie. Nyní je však
Anna na přechodu mezi těmito dvěma typy vztahů. Jako důležitý prvek se ukazují
partnerské vztahy, které po značnou část byly ústředním tématem Annina života. Tyto
vztahy odpovídají projekci rodičů, kteří nemohou pomoci nebo odmítají pomoci,
zklamávají důvěru. To vede k tendencím prožívat vztek, opuštění, devalvaci a užívání
primitivních osobnostních obran (Večeřová – Procházková). Přesně k těmto obranným
reakcí u Anny dochází. Díky pokrokům v terapii si nyní teoreticky uvědomuje, že vztah
nikdy nebude dokonalý a vždy se v něm budou nějaké chyby, je ale otázkou, jak dokáže
tento svůj poznatek uplatnit v reálném vztahu. Přijde mi, že její život vypadal značnou
část trvání jako rozbouřené moře, které nemá moc pevných bodů a možná proto se tolik
upnula na školu a práci. Má zde pocit, že pokud bude dobře pracovat, je to bezpečné
území. Anna přijímá fakt, že má poruchu osobnosti a o své nemoci si už ledacos
přečetla. Je v tomto směru velmi poučená.
Nestabilita v interpersonálních vztazích je pak spouštěčem konzumace, případně situací
pro zvyšování konzumace návykové látky.
V terapii by tedy bylo vhodné zaměřit se na očekávání, zvládání interpersonálních
vztahů se zvláštním důrazem na vztahy partnerské. V budoucnu by pak možná byla
vhodná párova terapie, která by mohla partnerovi Annin svět přiblížit, pokud by o ní
měli zájem. To je take jedna s Anniných obav, jeslti vůbec někdy potká někoho, kdo
bude chápat jaká je.

PETR
Petrovy odpovědi byly méně obsáhlé než odpovědi obou žen, během rozhovoru s ním
byla přítomna Anna, což byl jeho požadavek a jediná podmínka, aby rozhovor
absolvoval. Na základně úvodních otázek pokládám diagnózu za ověřenou
Petr vyrůstal v rodině alkoholika. Otec měl dvě tváře – pokud byl střízlivý, byl hodný,
chápající, oporou. Pokud se opil, byl nesmírně krutý a také napadal matku a starší
sourozence. Otec se o Petra v útlém dětství staral, matka pracovala. Jde tedy říci, že role
byly přehozeny a osoba pečují se stává také osobou, která je týratelem. Dochází u něj k

viditelně rozštěpené projekci, kdy otce, který jej trestal je prezentován jako jedna osoba
a pečující otec je prezentován jako druhá postava. Tato disociace a fúze je typická pro
lidi, kteří v dětství byli pod vlivem fyzického násilí blízké osoby.
Matka byla postižena amnézií, na minulé si mnoho nevzpomíná, ale její současný život
choroba příliš neovlivňuje, Petr ale proto nic moc o svém dětství neví. Dětství bylo dle
jeho vzpomínek příjemné, do předškolního zařízení nechodil, a proto pro něj byl nástup
do školy složitým obdobím. Starší děti i spolužáci si jej vyhlédli a stal se obětí
dlouhodobé šikany, o které nikomu neřekl, protože to pokládal za vlastní zkrat, myslel,
si že je něčím provokuje, nebo že je slaboch, když se nedokáže ubránit. Problémem bylo
také to, že nebyl na školu psychicky připravený a odklad jednoho roku by mu možná
býval prospěl.
Problémy s kolektivem se pak projevují somatizací – škrábe si a drásá kůži, stěžuje si ne
nevysvětlitelné svědění, pálení, které není somaticky vysvětlitelné. Mohlo jít o signál,
volání o pomoc okolí v době, kdy se stal obětí šikany, což se bál rodině sdělit, zvláště ze
strachu, že by nevyhověl otcovým představám o sobě jako o synovi. Dalším důvodem
mohlo být otcovo nadměrné pití alkoholu. První cigaretu vyzkoušel brzy – v osmi
letech. Ačkoliv mu po n nebylo dobře, opakoval to, a nakonec začal kouřit denně.
Gradace problémů s kolektivem nastává v 6 třídě, kdy musí odejít z vesnické malotřídní
školy do města. Šikana, dříve spíše psychický se stává fyzickou. Proto začal
navštěvovat bojová umění. Protože byl snadným terčem pro ostatní, vzhledem k
vychrtlému vzhledu, přihlásil se do bojového umění. Matka, která o problémech
nevěděla. jej varovala, ať jej nepoužívá proti ostatním. Obecně se doma tvrdilo, že lepší
je nechat se zbít a nahlásit to učitelce, než se bránit. Možná tak činila, protože věděla, že
má problémy se zvládám agrese, nedokáže odhadnout svou sílu a měla strach, aby jim
neublížil. Nevěděla ale, že je Petr šikanovaný. Otci to neřekl, protože otec považoval za
důležité, aby se kluk uměl rvát, jeho bratr byl typický rváč. Vidíme, že aby se vyhnul
Petr škole, předstíral nemoci, utíkal k literatuře, do fantasy světů. Na druhém stupni se
začal sebepoškozovat, a dával to velmi najevo, rány nezakrýval. Přijde mi, že se snažil
na sebe a své psychické stravy upozornit, žádal o pomoc, ale kromě dětí si toho nikdo
jiný nevšiml, nebo si tohoto chování všimnout nechtěl a proto problémy neřešili, což je
rozdíl od Anny, kdy když došlo k objevení manifestace sebepoškozování učitelkou, byla
jí nabídnuta pomoc. Na střední škole strojní bydlel na internátu, kde nedocházel
vycházet se spolubydlícím, škola jej nebavila. Ani další škola nebyla pro Petra vhodná.
Nebavila jej, dokonce se bál nemocí. Sebepoškozování se vyhrocenou situací
stupňováno. Mohlo sloužit jako volání o pomoc a proto jej možná neschovával. Zdálo

se, že školu zvládne, ale v poslední zkoušce neuspěl a byl nucen jí opakovat. Proto
nebyl připuštěn v řádném termínu k maturitě. Následující sebevražedný pokus může mít
stě vysvětlení - prvním je zkratkovité jednání pod vlivem stresové situace. Druhé
vysvětlení může být strach z dalšího vývoje, ale vzhledem k vývoji předpokládám spíše
první možnost. Spolužačka mu pomohla, zamiloval se do ní, ale ona jej odmítá, protože
je sama nemocná a Petra zná. Obává se, jak by jejich vztah fungoval. Petr jí začal
pronásledovat, psal jí dopisy, doufal, že jí přesvědčím, že on je pro ní ten nejlepší a
vhodný partner. Nebral vůbec potaz na to, že již přítele má. Vidíme zde epizodu
stalkingu. Petr jí chtěl získat jako partnerku, pročež vůbec nebral v potaz, že přítele má
a je s ním šťastná. Jde o projev určité bezohlednosti v interpersonálních vztazích.
Maturitu složil, začal pracovat a připravoval se na přijímací zkoušky, které bohužel
nesložil. Bohus, 2005 uvádí: „V první řadě jsou osoby s hraniční / emočně nestabilní
poruchou osobnosti zaměstnáni zdravotní sestry, ošetřovatelky či vychovatelky.“ Pro
Petra je jeho povolání rizikové – nedokáže dobře vyjádřit negativní emoce a zpracovat
je, denně se setkává se smrtí a utrpením. To je také důvod proč někdy konzumuje
alkohol. Práce na LDN byla pro jeho psychický stav vyčerpávající, a jako jediný únik
vidí opět pokus o zabití se. Po tomto pokusu absolvoval 3 měsíční ústavní léčbu. Znovu
si podal přihlášku, zkoušky složil, ale musel ze školy odejít, protože pro své psychické
stavy nezvládal učivo. Zde vidíme vysoké navrstvení pokusů během velmi krátké doby.
Pro psychické stavy začal pít, což si uvědomoval jako problém. Dobrovolně nastoupil
do léčby, bál se že dopadne jako otec. Léčbu ale opustil, protože měl pocit, že nemá s
pitím takový problém jako ostatní, což je asi i pravda. Teprve po alkoholu přichází
opiát. Můžeme vidět stupňující se tendenci, heroin má vyšší a rychlejší klidný potenciál
než alkohol za užití nižších dávek. Na heroin si zvykl, při injekční aplikaci dostal
povrchový zánět žil a celkovou sepsi, skočil v nemocnici a matka mu dává ultimátum.
Léčbu dokončil, ale relaps proběhl ve velmi krátké době (týden). Nechtěl s užíváním
skončit. Matka doufala, že nejhorší mají za sebou, ale Petr tajně v užívání pokračuje.
Matka Petra mi trochu připomíná Michalovu matku s Mementa od Radka Johna, také
plánovala rodinnou dovolenou, pomáhala mu sehnat práci. Dle mého názoru by pro
léčbu bylo vhodné, aby se Petr dokázal vyvázat s hyperprotektivní péče matky, která se
na něj nezdravě uplynula po smrti svého manžela. Potřebuje možná také změnit
prostředí, malá obec, ve které žije, není pro něj bezpečným místem pro abstinenci.
Zvažovala bych, zda by pro léčbu nebyla vhodná Terapeutická komunita Sejřek, která se
na duální diagnózy specializuje. Časté výpadky v léčbě mohly být způsobeny jak nízkou
motivací Petra k léčbě, tak také rysy poruchy osobnosti- Petr se velmi těžce

přizpůsobuje strukturovanému programu, bodovému systému či otevřenému mluvení na
velkých skupinových sezeních. Vzhledem k vunerabilitě by byla vhodná dlouhodobější
rezidenční léčba s následným doléčováním. Tím, že tato komunita je mimo místo
dosavadního pobytu a je dost vzdálená, mohl by pobyt v ní pomoci přetrhat sociální
kontakty. Dále by to pomohlo separaci od matky.
I přes léčbu alkoholismu alkohol nadále konzumuje. Užívání by se tedy dalo označit
jako polymorfní. Klient sice vidí jako primární problém závislost na heroinu, avšak
alkoholismus je také tématem. Nepodařilo se mi bohužel zjistit, nakolik jsou tyto dvě
závislosti jsou provázány. Petr v AUDIT testu dosáhl skore 21. což značí vysoké riziko
a znatelný problém. Ambulantní léčbu nepovažuje za vhodné řešení situace, protože
není dostatečně intenzivní, ústavní léčbu odmítá znovu absolvovat.
Jeho tendence nadměrně se vázat na partnerku prostupují celým jeho příběhem – v
partnerství zastává pak dětskou roli, hledá pečovatelku, matku, která se o něj bude
starat. Petr chápe vztah jak svou záchranu, na partnerku se váže příliš těsně, což je
může vyděsil. Vytváří závislý vztah. Petr je zmítán svými problémy a neustálou touhou
po heroinu, že zkrátka netuší, jak vyváznout a navázat kontakt. I porucha pro skupiny
osobnosti je tím pádem dobrý pokrok.
Vidíme časté výpadky v léčbě, je zřejmé, proabstinenčně orientovanou léčbu není Petr
motivován. Také je zřejmé, že rysy hraniční poruchy osobnosti ovlivňují Petra natolik,
že není schopen zvládnout systém a řád oddělení, stejně jako skupinovou terapii. Jako
možnost bych viděla již zmiňovanou terapeutickou komunitu Sejřek, pokud by se Petr
rozhodl abstinovat. Nyní by byla vhodná motivační terapie, případně KBT směry.
U Petra se tedy vyskytuje hned několik problémů – závislost na alkoholu a heroinu,
nezpracovaná smrt otce, porucha osobnosti. V anamnéze vidíme mnohonásobné pokusy
o sucidium, nejčastěji pokud jde o zklamání nebo opuštění vztahů.

KAROLÍNA
Karolínina matka celé těhotenství pracovala až do porodu, byla vystavena vysokému
stresu a požadavkům na výkon. To je pravděpodobně důvod předčasného narození
Karolíny. S Karolínou pak byla jen šest týdnů na mateřské dovolené, jakmile se
zotavila, ihned se vrací do práce a Karolíně najala chůvu. Je otázkou proč, když o dítě
tolik stála, podstoupila umělé oplodnění pak odkládá dceru do péče chůvy, se kterou
vyrůstá až do 4 let. Napadá mě, zda matka uvážila, co mateřství obnáší. Možná doufala,
že bude vše zvládat jako předtím, jen k tomu bude mít dítě. Karolína se ovšem od mala

potýkala se zdravotními komplikacemi, což bylo časově náročné. Karolína byla šťastná,
když rodiče byli s ní doma, byť oba pracovali a nevěnovali jí moc pozornosti, stačilo jí
pobývat s nimi v jedné místnosti. Matka Karolínu od ostatních dětí víceméně
separovala. Školka pak byla stresující prostředí, kdy najednou nebyl pokaždé někdo,
kdo by na ní měl čas. S toho důvodu se snažila upoutat pozornost učitelek, zlobila. Také
možná chtěla upoutat pozornost rodičů, aby se jí věnovali. Viditelné je značné přetížení
už od dětství, nedostatek volného, neorganizovaného času, tlak na výkony. Rodiče, oba
vysokoškolsky vzdělaní měli na Karolínu vysoké požadavky, co se týče školních
známek i mimoškolních aktivit. To mohl být jeden z důvodů agrese v předškolním
zařízení, která byla velmi přesně řízená (strhala obrázky dívce, která ráda kreslila a
kreslila lépe než ona). Také mohlo jít o nevybitou agresi, či kombinaci obou faktorů.
Následné studium na základní škole s rozšířenou výukou jazyků bylo možná zbytečně
zatěžující. Její volný čas vyplňovalo velké množství kroužků, cvičení baletu a hra na
piáno. Měla velmi málo volného, neřízeného času. Rodiče nedokázali vidět vlastní
příčinu problémového chování a raději vinili spolužáky Karolíny, školní systém nebo
učitelky.
Ačkoliv se Karolínino chování neupravilo, bylo tolerováno, protože dosahovala
skvělých školních výsledků i vítězství v mnoha soutěžích. Ve 13 letech si našla o 10 let
staršího muže, se kterým měla intimní poměr, a ten jí později opustil. Navázání vztahu v
takto nízkém vztahu se starším mužem, které je navíc doprovázeno sexuálním stykem
můžeme dávat do souvislosti s pocitem nedostatečné péče od rodičů v dětství, citovou
prázdnotou. Karolína hledala přijetí a rodičovskou ochranu nepodmíněnou výkony.,
jakožto i blízkost. Bohužel tento muž nebyl schopen toto chápat, místo toho
upřednostňoval fyzický styk, což rozhodně nepodpořilo Karolínin pocit bezpečí. Jde o
narušení konceptu -Karolína toužila po přijetí, které jí tento muž mohl nabídnout, ale
víceméně otcovském. Tento muž ale nechtěl být otcem, ale milencem. Ona, doufaje, že
získá otcovskou roli v něm, souhlasila s intimním stykem. Muž jí poté opustil a
Karolína, zklamaná s jeho chování a navíc ještě s pocitem ponížení sahá ke krajnímu
řešení, spolykala prášky. Vzhledem k velkému množství bylo štěstí, že přežila bez
následků. Protože věděla, že by nebylo bezpečné přiznat, co se stalo, svedla celý
sebevražedný pokus na problémy ve škole. Pro pocit hanby a nečistoty vlastního těla se
pak trestala sebe poškozováním. Rodiče při výběru střední školy příliš nepreferovali
Karolínino přání jít na výpočetní techniku, zapsali jí na gymnázium, kde v technických
předmětech excelovala. Aby si udržela prospěch, učila se každý den do noci a byla
přetížená. Rostl v ní pocit nejistoty, strach, že ostatní zklame, že se rodiče budou zlobit

a opětovně se pokusila o sebevraždu. Vzhledem k tomu, že rodiče měli v té době
manželské rozpory, mohlo jít také o podvědomou snahu vyřešit jejich problémy
stržením pozornosti na sebe. Rodiče, místo aby řešili nastalý problém a jeho příčinu,
vzali Karolínu na půl roku do Ameriky, což byl, způsobe řešení poněkud
nekonstruktivní. Po návratu se vrhala do krátkodobých vztahů s muži, s nichž jeden jí
nabídl pervitin. Stýkali se spolu asi měsíců, dával jí pervitin, protože po něm byla
povolnější. Po pěti měsících jí ale řekl, že má rodinu, Karolína, naštvaná na něj i na sebe
se opětovně pokusila o sebevraždu. Chtěla jej možná k sobě přilákat, ukázat mu, jak jí
na něm záleží. Karolína, ač věděla, že dávat mu na vybranou mezi sebou a manželskou s
dětmi je nesmysl, udělala to. Problémem bylo, že Karolína již byla n pervitin navyklá,
brala jej až 5x týdně. Aby měla možnost pokračovat, začala krást peníze rodičům. Při
abstinenčních příznacích nenapadlo nikoho Karolínu na návykové látky zeptat se nebo
testovat, považovali odvykací stav za chřipku. Rodiče přistoupili na individuální
vzdělávací plán, aby Karolínu měli více pod dohledem, začala znovu tančit, chodila na
klavír. Pervitin užívala, a rodiče o ničem zatím nevěděli. Je trochu k zamyšlení, jak
proběhlo odhalení závislosti. Je možné, že Karolína chtěla, aby jí rodiče našli a konečně
se problém ukázal a začal řešit, chtěla jejích pozornost. Proto možná asi aplikovala
dávku na zahradě baletního studia, příliš to neskrývala. Matka jí odvezla na psychiatrii.
To mi trochu připomíná koncept: Máme zde pokažené dítě, opravte jej. Karolínini
rodiče jí také vyčetli, že zkazila všechno, co mohla, matka se příliš nestarala o její
zdraví, ale o to, aby nebyl záznam o hospitalizaci na přihlášce na právnickou fakultu. Je
viditelné, že matku Karolínin názor, že by chtěla pracovat jako fyzička vůbec nezajímal
dokonce ani v takového chvíli. Po tomto konfliktu impulzivně a bez rozmyslu utekla z
oddělení. Uvědomila si, že doma se nemůže objevit a na oddělení se sama vrátit
nechtěla, takže jí našli až další ráno v nemocniční zahradě.
Na terapiích se nezapojovala, později se naučila přesně citovat vše, co lékaři chtěli
slyšet. Byla dost chytrá na to, aby našla cesty co k nejlepšímu zkrácení své léčby.
Oddělení neposkytovalo speciální léčbu závislosti, nemohla s nikým o svých tématech
mluvit. Rodina nalhala ve škole, že je na cestách a proto za ní nepřišly ani spolužačky.
Cítila se opuštěná a sama, ale na druhou stranu, kdyby jí spolužačky viděly v nové roli
na psychiatrii, možná by to bylo pro Karolínu horší. Neměla po propuštění zajištěnou
návaznou terapii, rodiče považovali léčbu za dostatečnou a nebrali v potaz, že Annin
svět se změnil. Vrátila se do kroužků a do školy. Jediné s kým mohla o svých
problémech mluvit byli lidé s kliniky, kontroly a jejich frekvence však řídly. Doma se o
problému vůbec nemluvilo a kdykoliv Karolína téma začala, rodiče jí okřikli ať

nevzpomíná na ošklivé, celou situaci víceméně popřeli, odsunuli ,depersonovali stavu
své dcery na něco, co se stalo kdysi. Přitom to ani tak dávná minulost nebyla. Protože
nemohla s nikým o problému mluvit, a potřebovala si ulevit od zátěže ve škole i s
psychických pocitů, začala, konzumoval alkohol po večerech doma. V současné době
toto chování není problém, ale bylo by vhodné jej sledovat, protože by mohlo dojít k
relapsu na pervitinu nebo by konzumace alkoholu jako "bezpečné látky" mohla přerůst
ve škodlivé užívání nebo závislost. Potenciál pro vznik závislosti je tím vyšší, že
nahrazuje jinou návykovou látku a také tím tlumí negativní emoční stavy. Navíc pod
vlivem alkoholu zrelapsovala v uživání pervitinu. Alkohol by tedy měl být tématem
terapie, určitě by byla vhodná časná intervence. V testu AUDIT se zatím potíže
neprojevily.
Karolína je si dobře vědoma, že studium kyberobrany se neslučuje s užíváním
návykových látek a je to jedna z jejich motivací, proč by ráda s užíváním skončila. Má
ale strach, že jí rodiče budou nutit na právnickou školu, která jí neláká. Možná by byla
vhodná rodinná terapie, kde by se tento problém mohl otevřít. Přijde mi, že Karolína
pociťuje tlak, který by mohl později vést k dalším relapsům, protože se školy, kterou jí
vybrali rodiče bojí. Také se obává, že rodinu zklame, když na školu nenastoupí, nebo jí
nedokončí. Téma ale doma nemůže otevřít, rodiče netuší ani o relapsu.

Diskuze

Problémy výzkumu
První otázkou je, zdali byla diagnóza emočně nestabilní poruchy osobnosti skutečně
správná. Všichni tři respondenti měli emočně nestabilní poruchu osobnosti
diagnostikovanou odborným lékařem – psychiatrem. Anna a Petr dokonce opakovaně
několika nezávislými zdroji. Dále jsem si informaci ověřovala u terapeuta skupiny,
který respondenty zná delší dobu než já. I přesto jsem ještě použila krátký screening
skládající se ze dvou otázek, které vycházely s diagnostických kritérií MKN10
klasifikace. Přímý přepis odpovědí respondentů je součástí každé kazuistiky. Během
rozhovoru jsem pak zachycovala důležitá témata, která se k poruše osobnosti emočně
nestabilního typu váží – vztahy, časté změny zaměstnání, psychiatrická komorbidita.

Další otázkou je, zdali byla data správně interpretována. Obecně rizikem kvalitativního
výzkumu ve formě kazuistik je zkreslení na straně výzkumníka a efekt prvního dojmu
případu. Nabídla jsem respondentům možnost si závěrečný produkt – kazuistiku,
přečíst, abych tak ošetřila soukromí jedinců. To mi zároveň pomohlo částečně
eliminovat efekt prvního dojmu na straně výzkumníka. Této možnosti využili Anna a
Petr, Karolína tuto možnost odmítla.
Během rozhovoru se mohla vyskytnout retraumatizace účastníků vzpomínkami na
minulé události. Tento fakt jsem se snažila ošetřit seznámením s možností na otázku
neodpovídat bez udání důvodů a také sledováním emocí respondenta během rozhovoru.
Respektovala jsem hranice stanovené respondentem. To bylo důležité pro dodržení
pocitu bezpečí během rozhovoru a důvěru mezi výzkumníkem a respondentem. Dále
jsem toto řešila také s terapeutem skupiny, kterému mohou v případě krize účastníci
sezení zavolat. Domluvila jsem se s ním, že i pro komplikace spojené s výzkumem se
budou účastníci obracet na něj a on pak bude kontaktovat mě. Jednou ze zásad výzkumu
je, že by účast v něm neměla respondenta poškodit.
Během rozhovorů jsem narazila na etický problém u Karolíny. Šlo o sexuální styk před
15 rokem věku, což je podle zákonů České republiky čin trestný – Trestní zákoník,
40/2009 Sb: „Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm
let.“.
Postižen by měl být pak pachatel, tedy Karolín milenec. Karolína o tomto tématu
nemluvila ani na skupinách. Případ jsem s důvodu důvěry mezi výzkumníkem a
respondentem neoznamovala orgánům činným v trestném řízení, pouze jsem Karolínu
trestnost jednání upozornila a nastínila jsem jí, jaký by mohl být průběh vyšetřování.
Karolína však o možnosti nahlášení policii neuvažuje. Další eticko-právní problém byl,
že Karolíně nebylo v době podání látky 18 let, tudíž by podání návykové látky mohlo
být klasifikováno jako ohrožení mravní výchovy mládeže, případně podněcování
toxikománie u zvláště zranitelných osob- mladistvých. Přesněji: byla splněna podstat §
287, Šíření toxikomanie: “ Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než
alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje
nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.”. Ani
tato událost nebyla orgánům činným v trestním řízení oznámena.

Zjištěná data
Na počátku výzkumu jsem si položila výzkumné otázky, které jsem se snažila
zodpovědět.

Teze 1
Existují společné charakteristiky osob ve výzkumném vzorku? Které to jsou? Jaký
je vliv, (nebo by mohl být), těchto charakteristik (charakteristik emočně nestabilní
poruchy osobnosti) ve vztahu k užívání omamných návykových látek?
Vliv charakteristik emočně nestabiní poruchy osobnosti na užívání návykových látek u
respondentů je zřejmý. Na malém vzorku jsem identifikovala několik společných
charakteristik. Jde o emoční vznětlivost, chronické pocity prázdna, nestálé
interpersonální vztahy zatížené idealizací a následnou devalvací, sklony k agresi,
zkreslené sebepojetí směrem k degradaci vlastní osobnosti. Chronické pocity prázdna se
pak linuly rozhovory jako pomyslná červená nit. Odhalit vliv těchto charakteristik na
užívání návykových látek již bylo těžší. Vysoká emoční vznětlivost vede ke snížení
kvality interpersonálních vztahů. Idealizace a devalvace druhých, jako patologické
vidění osobnosti, může vést k pocitům zklamání, osamocení a následně prohloubit pocit
prázdna. Chronické pocity prázdna pak mohou být důvodem pro touhu zkoušet nové
věci, často nekonvenční, kam se řadí také návykové látky, především ilegálního
charakteru. Nestálé personální vztahy pak mohou zvýšit intenzitu, nebo být spouštěčem,
užívání. Degradace vlastní osobnosti se pak podepisuje na pocitu vlastní
sebekompetence v životě, který může být nahrazen užíváním návykové látky, stejně
jako pak na snaze s užíváním návykové látky skončit. Dá se tedy říct, že veškeré
charakteristiky popsané jsou typické pro emočně nestabilní poruchu osobnosti, a mohou
mít vliv na užívání návykových látek či být spouštěčem. Všechny tyto vlivy jsou
rizikové.
Spojovacím znakem těchto případů, který je naopak protektivní, je kreativita těchto
mladých lidí. Umění, ať v jakékoliv formě, může pomoci vyjádřit vlastní emoce, pohled
na svět, cítění. Může být komunikační spojnicí, ale také pomocí arteterapeutických
technik může jedincům pomoci osvětlit vnitřní, podvědomé fantazie, myšlenky či
obavy. Jejích kreativita je jednou z možností jak žít se svou nemocí a přetvářet jí, či
vyjádřovat vlastní pocity, potřeby a vnímání světa, a to tak aby je okolí lépe pochopilo.
Může tedy být dalším komunikačním kanálem.

Teze 2
Jaká byla motivace jednotlivců s emočně nestabilní poruchou osobnosti k užívání
návykových látek?
Motivace jednotlivců nebyla jednotná. U Anny a Petra jde primárně o tlumení
negativních emočních pocitů nebo eliminace vnitřního pocitu prázdna. Anna si navíc
užíváním léků zvyšuje pocit vlastní schopnosti v práci, pomáhá jí zvládat stres a zvyšují
její výkonost. Výkonost je pro Annu jeho z hlavních měřítek sebeposuzování. Petr
možná potlačuje několikanásobné selhání v životních rolích. Karolína se možná snažila
užíváním návykové látky vzbouřit se přísné rodinné výchově, nabourat obraz hodné
holky, stejně jako útěk před vysokými nároky rodičů. Návyková látka také mohla
stimulovat její výkonnost, tím podávala lepší výkony a lépe se zavděčila rodičům. možná se tak stala prostředkem pro dosažení cílů či mohla být určitým signálem pro
rodiče o vlastní existenci. Karolína možná užívá návykovou látku, protože potřebuje s
rodiči navázat určitý vztah a je pro ni lepší vztah negativní, špatný, než vůbec žádný.
Určitě je důležité, že použila látku pro vyrovnání se s emočním stresem, který jí přinesl
konec vztahu s ženatým mužem. Dále mohlo jít o vyjádření rebélie vůči rodičům, což
je v Karolínině věku poměrně běžná záležitost. U všech tří pak jde o náhražkovité
sebevědomí, určitou možnost, jak se cítit dostatečně sebejistě.
Zajímavé je, že u Anny byl důvod počátku užívání jiný než u Karolíny a Petra. Anna se
snažila především zvládnout své povinnosti, Karolína a Petr vnímají látku jako úlevu,
ale není tam již pozitivní efekt na zvládání sociálního života, snížení sociální dysfunkce.
Jde však o principy sebemedikace.
Motivací je také začlenění se do většinové společnosti – užívání návykové látky mírní u
Anny projevy poruchy osobnosti a pomáhá jí zvládat životní styl, práci. Proto se také
bojí, jak by vypadala celková abstinence, protože tyto léčiva užívá již od doby střední
školy. Další motivací jsou příjemné pocity spojené s konzumací.
Může jít také o projev nekonvenčnosti, možnost porušovat pravidla a hranice.

Teze 3
Jaké pocity doprovázejí konzumaci jednotlivých látek u osob emočně nestabilní
poruchou osobnosti?
Co se týká pocitu během konzumace látek, zde musíme rozlišit dvě fáze, které se
vyskytly u každého ze sledovaných. V první fázi užívají návykovou látku, ale dokáže
běžným způsobem fungovat bez ní. Je tedy pomocníkem, tlumí negativní emoční stavy,
pomáhá sociální interakci, zvyšuje pocit vlastní sebedůvěry a sebe hodnoty. V druhé
fázi je pak látka nezbytná vůbec k fungování na určité úrovni. Pocit euforie nebo
pomoci se již tolik nevyskytuje, případně již není dostatečně silný. To je běžný jev,
který se vyskytuje u závislosti. Závislost jako diagnóza pak byla stanovena pouze u
Karolíny a Petra. Kritéria pro závislost ale splňují všichni tři respondenti. (viz,
závěrečná tabulka v příloze) Lékařsky stanovená závislost nebyla u Anny. U všech tří
respondentůse ale projevují pocity vinny, určitá lítost, těsně před aplikací zažívají
napětí, očekávání. Pro Annu je tento pocit lepší než samotná látka – je zde vidět silná
psychická závislost, tělesná je z mého pohledu s otazníkem. Můžeme zde vidět také
poměrně zajímavé rozložení, Karolína jako nejmladší respondentka, užívá stimulancia.
Petr a Anna užívají spíše látky na bázi tlumení. Je otázkou, nakolik toto odpovídá
věkovému rozložení. Karolína je blízko věku puberty, její vývoj ještě není dokončen.
Anna si dlouho neuvědomovala, že konzumace léčiv by mohla být také problém,
srovnatelným s užíváním nelegálních návykových látek.
Petr měl pod vlivem návykové látky nutkání sebepoškozovat se - slyšel hlasy, které jej
přemlouvají, aby si dal zlatou dávku nebo si podřezal žíly.
Všichni užívají návykovou látku jako projev nejistoty ze sebe sama, u Petra a Karolíny
může být nyní dokonce tvořícím prvkem jejich osobnosti, něco, co přijali za své. U
Anny tuto roli zastává spíše porucha přijmu potravy. Návyková látka částečně nahrazuje
jejich sebevědomí, pomáhá jim, nebo pomáhala v interpersonálních vztazích.

Teze 4
Jaké bylo rodinné zázemí a dětství klientů s emočně nestabilní poruchou
osobnosti?
Co se týče rodinného zázemí respondentů, u každého bychom našli některé znaky, které
by mohly být brány jako vybočující nebo abnormální – Anna byla na svou rodinu až
příliš vázána, odmítala přespávat mimo domov, měla pocit, že její selhání může rodině
ublížit. Zároveň vztah s otcem byl velmi nejistý a v podstatě závislý na jejím výkonu ve
škole. Protože ale neměla ani měřítko, kterým by byl výkon poměřován, nebylo vlastně

možno ideální mety nikdy dosáhnout (jednoduše proto, že nebyla stanovena). K matce
byla citově velmi upnutá, později, snad možná v rámci separace jí pak naopak nadměrně
kritizuje, a vyčítá jí, že jí odmítla pomoci s její nemocí v dospívání. Dá se říci, že matka
je hyperprotektivní, a zároveň úzkostná, což Anně znesnadňovalo separaci. Je možné, že
separace byla násilná a rychlá, protože nemohla proběhnout běžným způsobem kvůli
matčině úzkostné chorobě. Anna cítila výčitky, že se od matky vzdaluje, ale nemohla
zároveň setrvávat již s ní, neboť cítila silnou emoční nepohodu.
U Anny se také objevuje žárlivost na mladší sestru, kterou vnímá jako ve všem lepší,
úspěšnější, u rodičů oblíbenější. Jako velmi výrazný rys vnímám Annino vyprávění o
prarodičích. Se ztrátou prarodičů se srovnávala těžce. Petr, který je nejmladší dítě, byl
naopak více opečováván, sestra a bratr jsou starší než on. Zároveň jako abnormální rys
vidíme dlouhodobou nemoc matky, a alkoholismus u otce, který byl zároveň pečující
osobou. První sebepoškozování se vyskytlo již v osmi letech, což je velmi brzy.
Otázkou je, zda tak činil, aby ulevil svým pocitům, nebo šlo o signální volání o pomoc
rodiny, upozornění na problémy ve škole. Karolínino prostředí také vykazuje známky
určité patologie – první otázkou snad je důvod, proč si rodiče dítě přáli, dále vysoké
nároky na výkon. Všichni tři pak šli skrze vysoké nároky svého okolí, nejviditelněji
Karolína, nejméně viditelně pak Petr. U Anny mám dojem, že spíše sama na sebe
vytváří velmi vysoké nároky, které je pak těžké splnit. Zatím co Anna a Karolína byly
částečně vůdčí osobnosti kolektivu, Petr se setkává se šikanou na základní škole, na
střední škole pak s posměšky.

Teze 5
Jsou zřetelné nějaké nápadné rysy v rodinách klientů s emočně nestabilní
poruchou osobnosti? Případně jaké.
U všech tří respondentů jsme mohli pozorovat určité zvláštnosti a nápadné rysy v
rodinném prostředí. V rodinné anamnéze je u Anny duševní choroba hned u několika
člunů – babička s otcovy trpěla poruchou osobnosti, strýc s matčiny strany trpěl
maniodepresí a spáchal sebevraždu, matka trpí úzkostnou poruchou. Otec je vznětlivý a
perfekcionalistický, matka naopak silně ochranářská, otec měl na Annu velmi vysoké
nároky, které nebyla schopna splnit, matka pro změnu neměla nároky vůbec žádné.
Příklon k matce u Anny tedy znamenal nečinnost, a příklon k otci pak znamenal velmi
silný tlak, který nebyla schopna zvládat. Tento rozdíl v povahách vedl k častým hádkám
doma, kterých se Anna bála a také měla za ně pocit vinny – hádali se obvykle o její
výchovu. Jako jeden z faktorů pak můžeme uvažovat o narození sestry v Anniných

osmi letech, kdy měla pocit, že se rázem octla na druhé koleji, a nikoho v rodině již
nezajímá. Tyto důvody mohly vést k rychlé a násilné separaci a později také ke
komplikovaným interpersonálním vztahům, protože Anny hledá částečně partnera, ale
částečně také rodiče, který jí provede. Anna je také nadměrně zaměřená na výkon a
povinnosti, má problém vytvořit si volný čas, odreagovat se. Někdy cítí výčitky, které jí
sužují, pokud se věnuje svým koníčkům a zájmům, nikoliv práci nebo pomoci druhým.
U Petra vidíme výchovu otcem, matka pracovala. Zároveň otec byl již v době, kdy o
dítě pečoval závislý na alkoholu. Jeho vysoká vznětlivost, stejně jako u otce Anny,
způsobila strach s kontaktu. Měl jakoby dvě tváře – hodný pečující otec přes den, večer
vzteklý, opilý, Petr se jej bál. Je nejmladším dítětem, rodičům se narodil pozdě. Matka
byla dlouhodobě nemocná. Karolína je vymodlené dítě, které ale pak následně bylo
ihned svěřeno do výchovy k chůvě, se kterou vyrůstala a do čtyř let. Vidíme velký
rozpor mezi rodičovskou a pracovní rolí matky – dítě si velmi přála, podstoupila kvůli
němu lékařské zákroky, ale později s ním takřka netráví čas. Rozhodla se pro roli v
práci, ačkoliv finanční situace rodiny to podle všeho nevyžadovala. Rodiče byli
pedantští, zaměření na výkon, ambiciózní. Kladli na Karolínu velké nároky. Karolína
navíc nemá kam utéct- se zbytkem rodiny se nevídají, brání jí v kontaktu, pomlouvají
zbytek rodiny, očerňují. Vysoké požadavky, které na ní kladli rodiče utvářely její
sebeobraz jako osoby nedostatečné, nehodné lásky. Karolína pravděpodobně právě
proto vyhledávala vztah se starším mužem, který jí v jistých ohledech nahrazoval otce a
přijetí rodičů. Považuje výkon a dosažení úspěchů za jednou cestu ke vztahu s lidmi.
Můžeme tedy vidět následující – vyskytuje se hyperprotektivita, která je střídána
obdobími nezájmu, případně hyperptotektivita jednoho z rodičů (častěji matky, ale u
Petra to byl otec). Rodiče kladou na děti vysoké nároky, cíl je však nejasný a
nedosažitelný, neurčitý. V rodinách se často vyskytuje závislosti, případně jiné
psychiatrické onemocnění. Při pohledu na rodinu Karolíny se nemohu obránit dojmu,
že rodiče zastávají v jejím životě pouze roli dozorců, nezabezpečují však přijetí a
pochopení.
Teze 6
Existují společné rysy v anamnéze, dle Bohuse (viz. Teoretická část)?
U Anny a Karolíny vidíme zmiňované bimodální rozložení příznaků, které u Petra není
tolik zřetelné. Jako společné rysy jsem identifikovala následující: sebepoškozování (pod
vlivem návykové látky i bez její přítomnosti) a sucidiální pokusy v anamnéze, nestálé
krátké, interpersonální vztahy, nedostatečný náhled na vlastní osobu. To jsou vlastně
charakteristiky obecně platné pro emočně nestabilní poruchu osobnosti. Návyková látka

je pak užívána k potlačení negativních pocitů, které jsou vyvolány samotnou chorobou a
nestálými mezilidskými vztahy. S rizikových faktorů popsaných Kembrusem (ženské
pohlaví, rané sexuální násilí, tělesné násilí, zanedbávání, násilí v dospělosti, porucha
identity, primitivní obranné procesy, testování reality, vysoká zranitelnost na poli
sociálních vztahů) se jako společné jeví testování reality, poruchy identity a vysoká
zranitelnost v sociálních vztazích. Lze ale zvažovat, že například rané sexuální násilí
nemuselo být vůbec odhaleno, vzhledem k povaze výzkumu. Násilí v dospělosti je
diskutabilní. Rozhodně je prokázáno, pokud jako násilí v dospělosti budeme označovat
také násilí proti své osobě, kam by pak spadalo i sebe poškozování, poruchy přijmu
potravy a další typy rizikového chování. Petr pak pravděpodobně koriguje, nebo spíše
dříve korigoval své násilné chování skrze bojová umění, kde mohl relativně bezpečně
proměnit svůj vztek a další pocity. Sebe poškozování se dělo pod vlivem i bez vlivu
návykové látky. U Anny se dělo převážně bez vlivu návykové látky, u Karolíny a Petra
pak docházelo k oběma možnostem bez možnosti bližšího určení četnější varianty.
Krom užívání návykové látky se také vyskytlo u všech osob ve vzorku sebe
poškozování v různých stupních závažnosti od škrábání kůže nehty po pálení
zapalovačem. Dalším společným znakem byla vysoká osobní nejistota, včetně nejistého,
neúplného poznání vlastního self. Nestabilita v interpersonálních vztazích je pak
spouštěčem konzumace, případně situací pro zvyšování konzumace návykové látky.
Všichni tři také mají další psychiatrickou komortibiditu, která může mít vliv na jejich
další vývoj a směřování.
U Petra a Anny lze vypozorovat také epizody somatizace duševních problémů.

ZÁVĚR
V bakalářské práci jsem se zabývala tématem emočně nestabilní poruchy osobnosti a
jejího vlivu na užívání návykových látek. Popsáním jednotlivých případů jsem se snažil
ukázat na variabilitu projevů nemoci i užívání návykové látky v jedné skupině, která se
skládá s jedinců jednoho kraje. Snažila jsem se zachytit životní příběhy jednotlivců a
výrazné prvky, které mohou mít vliv na další vývoj.
Důraz jsem kladla na rozbor rodinné, sociální, drogové a psychiatrické anamnézy se
snahou rozpoznat a pospat nápadné struktury jednotlivých případů.
Jako společný znak jsem pak identifikovala vysokou osobní nejistotu, která je červenou
nití příběhů. Tato nejistota může být u jedinců s emočně nestabilní poruchou osobnosti
velmi dobře maskována, bývá ale jedním z důvodu krachů interpersonálních vztahů.
Snažila jsem se zobrazit užívání návykové látky v kontextu rodiny, školy, společnosti či
jiného prostředí, kde se jedinci vyskytovali a najít situace, které mohly být s počátkem a
vývojem užívání spojeny a to jak v rámci poruchy osobnosti, tak v rámci širšího
kontextu.
Hraniční porucha osobnosti i užívání návykových látek jsou témata nesmírně široká.
Budoucnost podle mě leží v neurovědách, výzkumu amygdaly a emočních center, které
by mohly pomoci vyvinout lepší léčbu, která by byla vhodnější pro takto handicaované
pacienty.

PŘÍLOHY
Příloha 1- Časová osa Anny
Věk Událost
0

narození , infekce, CNS, pobyt na JIP

4

nástup do školky, adaptační krize, několik úrazu hlavy

6

nástup do školy,pobyt v nemocnici

8

narození sestry

11

první opití

13

depresivní ataka , sebepoškozování , diagnostickována úzkostná porucha

15

první příznaky mentální anorexie , první zkušenost s tramadolem

16

zhoršení anorexie, tramadol , pokus o sebevraždu, první vztah

19

užívá tramadol v jiné indikaci

20

oběšení strýce

21

vyzkoušela marihuanu, spuštění panické ataky

23

dokončení vysoké školy , postupné navyšování léčiv

25,5 začíná docházet na skupinu pro poruchy osobnosti
26

opouští skupinu , další vývoj neznámý

Příloha 2- Časová osa Petra
Věk

Událost

6 let

Nástup do školy

8 let

První náznaky sebepoškozujícího chování, první cigareta

12 let

přestup do jiné školy, fyzická šikana , regulérní sebepoškozování

15 let

Přestup na střední školu, neuspěl

16 let

přechod na střední zdravotnickou školu , sebepoškozuje se denně

18 let

pokus o sebevraždu

19 let

první práce , těžká deprese, pokus o sebevraždu , pobyt v psychiatrické léčebně

20 let

přijat na VŠ, sebevražedný pokus, počátky zvyšování konzumace alkoholu , nástup
do léčby, odchod z léčby

23

první zkušenost s heroinem

24

povrchový zánět žil, nemocnice, ultimátu , detox , 12 týdnů léčby, recidíva

25

snaha o kontrolované užívání

Příloha 3- Časová osa Karolíny
Věk

Událost

0

Předčasné narození

4 měsíce

Péči o Karolínu přebírá chůva

4 roky

Nástup do státní mateřské školy, baletu, piána, první projevy agresivity

6

Soukromá jazyková škola

11

Klasické tance

13

první vztah a sexuální zkušenost
první pokus o sucidium
psychiatrické oddělení

15

Přestup na gymnázium

16

pokus o sucidium , cesta po Americe , krátké známosti
první zkušenost s pervitinem

17

první abstinenční stav , krádeže, zvyšování dávek matka odhaluje, že karolína
užívá, detox, útěk z nemocnice,

17,5

po návratu s léčebny alkohol

18

opětovné užit pervitinu - zatím relaps

Příloha 4 – Test závislosti
Anna

Petr

Karolína

Silná touha látku užívat Ano

Ano

Ano

Potíže v kontrole

Ano

Ano

Ano

Užívání k odstranění

Ne

Ano

Ano

Vzerstup tolerance

Ano

Ano

Ano

Zanedbávání zájmů

Ne

Ano

Ano

Pokračování před

Ano

Ano

Ano

4

6

6

tělesných příznaků

průkaz škodlivost.

Všichni respondenti splňují kritéria pro diagnozu závislosti.

Příloha 5 - Informovaný souhlas
Účast v šetření k závěrečné práci
Komorbidita poruch osobnosti a užívaní návykových látek
- Analýza příběhů klientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Prohlašuji, že jsem byla poučena o následujících skutečnostech:
1. Účast v tomto šetření je dobrovolná
2. Účel tohoto výzkumu je čistě akademický, data nebudou použita k jinému účelu,
nežli zpracování bakalářské práce.
3. V případě, že některé otázky, či okruhy otázek budou nepříjemné, je možno na ně
neodpovědět a to bez udání důvodu. Výzkumník tento postoj plně respektuje a nebude
žádnými prostředky zasahovat.
4. Byl jsem seznámen/a s průběhem a účelem výzkumu.
5. Souhlasím s nahráváním rozhovoru, po zpracování bude audio záznam smazán. V
případě závažných důvodů tuto skutečnost ohlásím před začátkem rozhovoru, rozhovor
pak bude slovo od slova zapisován na notebook, na místě vytisknut a podepsán.
6. Jméno rodinných příslušníků, účastníků a dalších osob bude změněno, stejně jako
veškkeré údaje, které by mohly vést k odhalení identity respondenta.

7. Před uveřejněním si lze vlastní kazuistiku přečíst a dodat případné poznámky, či v
relevantních případech zažádat o vyškrknutí uričté části, především pokud by
a) mohla vést k odhalení identity b) byla infromace špatně interpretována

Datum:

Podpis

Příloha 6 - Srovnávací tabulka četnosti znaků ve
výzkumném vzorku
Anna

Karolína Petr

Ano

Ano

Ano

Zneužívání léčiv

Ano

Ano

Ne

Psychoterapie

Ano

Ano

Ne

Farmakoterapie

Ano

Ne

Ano

Funkční rodinné prostředí

Ano

ano

Ne

Psychiatrické onemocnění v rodině

Ano

Ne

Ano

Užívání NL v rodině?

Ano

Ne

Ano

Zneužívání návykových látek vyjma
léčiv

Kembrus – rizikové faktory


ženské pohlaví

Ano

Ano

Ne



rané sexuální násilí

Ne

Ne

Ne



tělesné násilí

Ne

Ne

Ano



zanedbávání

Ne

Ne

Ne



násilí v dospělosti

Ne

Ne

Ano

Poškození CNS

Ano

Ne spíše

Spíše ne

Psychiatrická komorbidita u jedince

Ano

Ne

Ano

Sucidiální chování

Ano

Ano

Ano

Sebe poškozování bez vlivu NL

Ano

Ano

Ano

Sebe-poškozování pod vlivem NL

Ano

Ano

Ano

Kriminalita

Ne

Ano

Ano
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