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Souhrn 

Časová perspektiva se v posledních letech stala predmetem mnoha výzkumných 
studií po celém svete. Značná část z nich se zabývá jejím vztahem k nejruznejším 
formám rizikového chování. V empirické části jsme srovnávali dve skupiny - klienty 
protialkoholních oddelení PL Šternberk a jedince, u nichž byla pomocí Škály závis
losti na alkoholu (ADS) závislost na alkoholu vyloučena. Smyslem bylo predevším 
zjistit, zda mezi sledovanými skupinami v jednotlivých druzích časové perspektivy 
byl signifikantní rozdíl. K overení stanovených výzkumných otázek a hypotézy jsme 
použili Zimbarduv inventár časové perspektivy (ZTPI). 

K l í č o v á s lova: časová perspektiva - závislost na alkoholu - Zimbarduv do
tazník časové perspektivy (ZTPI) 

3 



E. BAZÍNKOV Á ČASOVÁ PERSPEKTIVA A ZÁVISLOST 
NA ALKOHOLU: VLASTNÍ ZJIŠTENÍ 

E. Bazínková: TIME PERSPECTIVE AND ALCOHOL 
DEPENDENCE: OWN FINDINGS 

Summary 

Time perspective has become the subject of many research studies all over the 
world in the last few years. The majority of this study deals with its relationship to 
various forms of risk behavior. We focused on the relationship between time per
spective and the risk of drinking initiation and development of alcohol dependence. 
In the empirical part, we compared the two group s - clients of the Detoxification 
Ward PL Šternberk and individuals who were excluded by using Alcohol dependen
ce scale (ADS). The purpose was to explore whether among group s of different types 
time perspective is a significant difference. To test the set of research questions and 
hypotheses, we used the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). 

Key w o r ds: time perspective - alcohol dependence - Zimbardo Time Perspec
tive Inventory (ZTPI) 

Úvod 

Pojem časová perspektiva (jinak také časová orientace) odráží zpusob, 
jakým človek usporádává všechny své osobní zkušenosti do časových kate
gorií nebo zón, čímž jim dává rád, strukturu a smysl. Ovlivňuje prakticky 
všechna rozhodnutí a odráží postoje a presvedčení jedince. Je to relativne 
stabilní osobnostní charakteristika získaná v prubehu života pusobením 
mnoha faktoru (kultura, vzdelání, náboženství, rodinné modely, sociální 
vrstva a podobne) (Holman a Zimbardo, 2009). 

V této práci jsme vycházeli z konceptu časové perspektivy Philipa Zim
barda, protože práve ten byl behem posledních let nejvíce rozvíjen jak po 
teoretické stránce, tak i v oblasti výzkumu. 

DIe Zimbarda lze rozlišit tri základní druhy časové perspektivy, a to 
p:fítomnou, minulou a budoucí. Prítomná se pak dále delí na p:fítomnou hé
donistickou a prítomnou fatalistickou, minulá na minulou pozitivní a minu
lou negativní. Prítomná hedonistická časová perspektiva odráží požitkárský 
a lehkovážný p:fístup k životu. Fatalistická prítomná časová orientace je 
spojena s pocity bezmoci a beznadejnosti a s presvedčením, že život človeka 
ovlivňují vnejší síly, které nelze ovlivnit. Minulá negativní časová perspekti
va odráží obecne negativní postoj k vlastní minulosti, minulá pozitivní nao-
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pak vrelý až nostalgický pohled na vlastní minulost. Budoucí časová per
spektiva souvisí s obecnou orientaci jedince na budoucnost. Dá se ríci, že jde 
o tendenci pnzpusobovat své aktuální chování na základe jeho očekávaných 
následku (Zimbardo a Boyd, 2009). 

V ideálním prípade jsou zmínené typy časové perspektivy v rovnováze -
hovoríme o tzv. vyvážené časové perspektive, která je optimáIní pro dobré 
psychické fungování jedince. Výrazná prevaha nekterého ze zmínených ty
pu na nej naopak muže mít negativní vliv (Boniwell a Zimbardo, 2004). 

Napríklad u psychiatrických pacientu nacházíme silnejší orientaci na ne
gativní minulost a fatalistickou prítomnost, současne také nižší orientaci na 
pozitivní minulost než je tomu v bežné populaci. Silná orientace na fatalis
tickou prítomnost a negativní minulost mohou souviset se smýšlením o se
bevražde či sebevražedným jednáním. Silná orientace na hédonistickou prí
tomnost a současne nízká orientace na budoucnost jsou spojeny s impul
zivním jednáním. Pnmerená orientace na budoucnost úz ce souvisí s otázkou 
motivace a schopností odložit uspokojení svých potreb. 

Mnoho z uskutečnených výzkumu se týká časové perspektivy ve vztahu 
k rizikovému chování - nadužívání alkoholu, drog, rychlá jízda autem 
(napr. Keough a spol., 1999; Levy a Earleywine, 2004; Fieulaine a Martinez, 
2010 a další). 

Presto, že se časová perspektiva behem posledních let stala predmetem 
mnohých studií a výzkumu, neustále je potreba dosavadní poznatky overo
vat, upresňovat a rozširovat. V mnoha prípadech byli účastníky výzkumu 
vysokoškolští studenti či akademičtí pracovníci, prípadne jedinci s roz
ličnými psychiatrickými diagnózami. Jelikož se v techto prípadech jedná 
o velmi specifické skupiny, nelze ríci, do jaké míry lze výzkumná zjištení 
zobecňovat a aplikovat na celou populaci. 

Obdobne tomu tak je i v oblasti výzkumu časové perspektivy ve vztahu 
ke konzumaci alkoholu a riziku vzniku a rozvoje závislosti. Již nekteré ze 
studií z let 1965-1986, jejichž výsledky shrnuli Hulbert a Lens (1988) pro
kázaly vyšší orientaci na prítomnost a nižší orientaci na budoucnost u je
dincu nadužívajících alkohol než u kontrolní skupiny. Mely však ruzná teo
retická východiska a jako kontrolní skupinu často používaly psychiatrické 
pacienty. Nejnovejší výzkumy sice také prokázaly vztah mezi prítomnou ča
sovou orientací a vyšší mírou konzumace alkoholu a budoucí časovou orien
tací a menší konzumací alkoholu, napríklad Keough a spol. (1999), Wills 
a spol. (2001), Fieulaine a Martinez (2010), žádná z nich však již neovero
vala, zda jsou tyto poznatky platné i pro jedince, u nichž byl syndrom závis
losti diagnostikován. V České republice nebyly výsledky obdobných výzkum
ných šetrení publikovány do sud vubec. 

Hlavním cílem výzkumné studie bylo overení toho, zda by prítomná ča
sová perspektiva skutečne i v našich podmínkách mohla souviset s rozvojem 
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závislosti na alkoholu. To v našem prípade znamenalo, zda jedinci s diagno
stikovaným syndromem závislosti na alkoholu dosahují signifikantne vyš
ších skóru v oblasti prítomné časové perspektivy, tzn. v dimenzích hédoni
stická a fatalistická prítomnost, než jedinci z bežné populace. 

Metodika 

Výzkumné studie se zúčastnilo celkem 70 osob (34 žen a 36 mužu), polo
vina z nich patiiIa k výzkumnému souboru a druhá ke kontrolní skupine. 

Sber dat probehl formou dotazníkového šetrenÍ. Dotazníkovou baterii 
tvorily česká verze Zimbarduva inventáre časové perspektivy (ZTPI) a Šká
la závislosti na alkoholu (ADS). 

ZTPI vznikl v roce 1997, v prubehu následujících let byl rozvíjen a zdo
konalován. Konečná verze dotazníku prokázala dobré psychometrické vlast
nosti - vnitrní konzistenci, test-retest reliabilitu, predikční a konstriktivou 
validitu. Český preklad inventáre pro účely této práce poskytla Kateiina 
Lukavská, která se podílela na české standardizační studii této metody 
(Lukavská a kol., 2011). 

Konečná verze ZTPI obsahuje 56 polož ek, které jsou rozčleneny do 5 sub
škál, a to negativní minulost, pozitivní minulost, hédonistická prítomnost, 
fatalistická prítomnost a budoucnost. Jednotlivé položky mají podobu ozna
movacích vet v první osobe, dotazovaný jedinec pak na petistupňové škále 
hodnotí, nakolik s daným výrokem souhlasÍ. 

Ukázka polož ek české verze ZTPI: 
18. Zneklidňuje mne, kdyžjdu nekam pozde. 
19. Nejradeji bych žil každý den, jako by to byl múj den poslední. 
20. Snadno mi mysl zaplaví vzpomínky na šťastné chvíle. 
21. Své závazky vúči pŤ'átelúm a úŤ'adúm plním včas. 

Výzkumnému souboru byly inventáre administrovány hromadne, jedin
cum z kontrolní skupiny pak individuálne. Vzhledem k tomu, že byla v rám
ci této studie použita česká verze Zimbardova inventáre časové perspektivy, 
která v dobe sberu dat nebyla standardizována, byl zvolen mezisubjektový 
výzkumný design. 

Jelikož hlavním cílem studie bylo srovnání jedincu s diagnostikovaným 
syndromem závislosti s jedinci reprezentujícími bežnou populaci, pracovali 
jsme s daty v podobe hrubých skóru, která byla vyhodnocována kvantita
tivne. 

Výzkumný soubor byl vybrán metodou prostého zámerného výberu, jehož 
základním požadavkem bylo získat respondenty, u nichž je prokazatelná 
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závislost na alkoholu, to znamená osoby s diagnostikovaným syndromem 
závislosti. Zvolená metoda byla výhodná nejen časove a ekonomicky, ale 
hlavne zaručovala získání potrebného množství účastníkil výzkumné studie 
splňujících výše zmínené kritérium. 

Tvorili jej klienti oddelení drogových závislostí Psychiatrické léčebny 
Šternberk, celkern 35 respondentu, z toho 17 žen a 18 mužu, se základní 
diagnózou F10.2 (dIe MKN-10). Z puvodního celkového počtu 42 respon
dentu, jich bylo 7 vyrazeno pro neúplnost údaju, které uvedli v inventánch. 
Prumerný vek výzkumného souboru byl 43,71 let, pfičemž minimum bylo 23 
a maximum 71 let. Nejvyšší dosažené vzdelání výzkumného souboru bylo 
stredoškolské. 

Kontrolní skupina z bežné populace, tím jsou v tomto pnpade myšleni je
dinci, u nichž byla na základe vyhodnocení škály ADS závislost na alkoholu 
vyloučena, byla získána metodou samovýberu. Kontrolní skupinu tedy rov
než tvofilo celkern 35 respondentu, 17 žen a 18 mužu. Vekový prumer sku
piny byl 43,54 let, pfičemž minimum bylo 22 a maximum 70 let. Stej ne jako 
u výzkumného souboru se jednalo o osoby s nejvýše stredoškolským vzde
láním. Mezi výzkumným souborem a kontrolní skupinou nebyl signifikantní 
rozdíl ve veku respondentu. 

Všichni účastníci studie byli predem seznámeni s jejím účelem a vyjádfi
li souhlas se svojí účastí. 

Získaná data byla zpracována v programu Statistica 7. Vzhledem k to
mu, že byly ke sberu dat použity standardizované metody, byly pfi vyhodno
cení vedIe popisné statistiky použity následující statistické metody. Fishe
ruv F-test, Studentovy T-testy. Ke zjišťování signifikantnosti vztahu mezi 
jednotlivými promennými pak parametrická Pearsonova korelační analýza. 

Výsledky 

Abychom vyloučili vliv veku, jakožto možné nezávisle promenné, na cel
kový výsledek studie, zamefili jsme se nej prve na to, zda existuje statisticky 
významný vztah mezi vekem respondentu a hrubým skórem dosaženým 
v ZTPI v jednotlivých dimenzích časové perspektivy. 

U výzkumného souboru byla prokázána pozitivní korelace mezi vekem 
a budoucí časovou perspektivou. Dále pak mezi vekem a minulou pozitivní 
časovou perspektivou. Lze tedy nci, že jedinci vyššího veku dosahují záro
veň vyšších skóru v budoucí a minulé pozitivní časové perspektive, viz 
tab. 2. 

Z tab. 3 je patrné, že u kontrolní skupiny nebyl prokázán žádný statistic
ky významný vztah mezi vekem a hrubými skóry v jednotlivých druzích ča
sové perspektivy. 
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V zhledem k tomu, že byla u výzkumného souboru prokázána statisticky 
významná korelace mezi vekem a budoucí a minulou negativní časovou per
spektivou a u kontrolní skupiny nikoli, provedli jsme následne výpočet 
Pearsonovy korelace také pro celý netrídený soubor (tzn. výzkumný soubor 
a kontrolní skupinu společne). Jak je patrné z tab. 4, v tomto prípade žádná 
statisticky významná korelace mezi vekem a hrubými skóry v jednotlivých 
oblastech časové perspektivy prokázána nebyla. 

Následne jsme srovnávali hrubé skóry výzkumného souboru a kontrolní 
skupiny dosažené v ZTPI v jednotlivých druzích časové perspektivy (viz 
tab. 1). Jak je zrejmé z následující tabulky, mezi výzkumným souborem 
a kontrolní skupinou jsou vysoce signifikantní rozdíly v oblasti prítomné 
hédonistické, prítomné fatalistické, minulé negativní a minulé pozitivní ča
sové perspektivy. Statisticky významný je také rozdíl v budoucí časové per
spektive. 

Jinak rečeno výzkumný soubor v prítomné hédonistické, prítomné fatali
stické, minulé negativní a minulé pozitivní časové perspektive dosahuje 
vyšších skóril než kontrolní skupina. V oblastí budoucí perspektivy je tomu 
naopak, výzkumný soubor zde dosahuje nižších skóru než kontrolní skupi
na. 

Tabulka 1. Porovnání hrubých skóru výzkumného souboru 
a kontrolní skupiny v jednotlivých druzích 

časové perspektivy 

Časová perspektiva 

Minulá negativní 

Prítomná hédonistická 

Budoucí 

Minulá pozitivní 

Prítomná fatalistická 

* p<0,05 
** p<O,Ol 

F 

1,558 

4,000 

1,178 

1,137 

1,536 

t 

5,77** 

3,440** 

2,288* 

2,579** 

2,617** 

Statisticky významné korelace mezi jednotlivými druhy časové perspek
tivy u výzkumného souboru, kontrolní skupiny a celého netrídeného soubo
ru ukazují následující tabulky (tab. 3 - 5). 
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U výzkumného souboru je to vysoce signifikantní pozitivní korelace pfí
tomnou fatalistickou a pfítomnou hédonistickou časovou perspektivou, a ta
ké mezi minulou negativní časovou perspektivou a pfítomnou fatalistickou 
časovou perspektivou (viz tab. 3). 

Obdobne je to u kontrolní skupiny vysoce signifikantní pozitivní korelace 
mezi pfítomnou fatalistickou a minulou negativní časovou perspektivou 
a také signifikantní negativní korelace mezi budoucí časovou perspektivou 
a pfítomnou hédonistickou časovou perspektivou (viz tab. 4). 

V celém netfídeném souboru byla prokázána vysoce signifikantní pozi
tivní korelace mezi minulou negativní a pfítomnou fatalistickou časovou 
perspektivou, dále pak mezi pfítomnou fatalistickou a pfítomnou hédonis
tickou časovou perspektivou a mezi minulou negativní a pfítomnou hédonis
tickou časovou perspektivou. Vysoce signifikantní negativní korelace pak 
mezi budoucí a pfítomnou hédonistickou časovou perspektivou. Statisticky 
významné negativní korelace byly prokázány také mezi minulou pozitivní 
a minulou negativní a mezi budoucí a pfítomnou fatalistickou časovou pers
pektivou (viz tab. 5). 

Tabulka 2. Popisná statistika výzkumného souboru 
a kontrolní skupiny 

Minulá Prítomná Budoucí Minulá 
negativní hedonistická pozitivní 

Výzkumný soubor 

Prumer 3,611 3,318 3,365 3,136 

Medián 3,6 3,267 3,384 3,111 

Modus 4,3 3 3,846 3,222 

SD 0,765 0,641 0,414 0,462 

Kontrolní skupina 

Prumer 2,654 2,901 3,582 3,413 

Medián 2,7 3 3,538 3,444 

Modus 3,2 3 3,692 3,444 

SD 0,613 0,321 0,381 0,433 

Prítomná 
fatalistická 

2,956 

3,111 

3,556 

0,737 

2,536 

2,778 

3 

0,595 
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Tabulka 3. 

Promenná 

Vek 

Minulá 
negativní 

Pfítomná 
hedonistická 

Budoucí 

Minulá 
pozitivní 

Pfítomná 
fatalistická 

* p<0,05 
** p<O,Ol 

Tabulka 4. 

Promenná 

Vek 

Minulá 
negativní 

Pfítomná 
hedonistická 

Budoucí 

Minulá 
pozitivní 

Pfítomná 
fatalistická 

* p<0,05 
** p<O,Ol 

10 

Vek 

1,000 

Vek 

1,000 

Pearsonovy korelace - výzkumný soubor 

Minulá Prítomná Budoucí Minulá 
negativní hedonistická pozitivní 

-0,127 -0,292 0,358* 0,404* 

1,000 0,206 0,159 -0,105 

1,000 -0,278 0,067 

1,000 -0,024 

1,000 

Pearsonovy korelace - kontrolní skupina 

Minulá Pfítomná Budoucí Minulá 
negativní hedonistická pozitivní 

-0,019 -0,113 0,114 0,039 

1,000 0,000 -0,333 -0,260 

1,000 -0,372* 0,149 

1,000 -0,105 

1,000 

Pfítomná 
fatalistická 

-0,294 

0,526** 

0,514** 

-0,109 

0,145 

1,000 

Pfítomná 
fatalistická 

-0,076 

0,580** 

0,249 

-0,329 

-0,138 

1,000 
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Tabulka 5. 

Pearsonovy korelace 

Promenná 

Vek 

Minulá 
negativní 

Prítomná 
hedonistická 

Budoucí 

Minulá 
pozitivní 

Prítomná 
fatalistická 

* p<0,05 
** p<O,Ol 

Vek 

1,000 

Pearsonovy korelace - netrídený soubor 

Minulá Prítomná Budoucí Minulá 
negativní hedonistická pozitivní 

-0,032 -0,178 0,214 0,195 

1,000 0,330** -0,192 -0,305* 

1,000 -0,366** -0,036 

1,000 0,023 

1,000 

Prítomná 
fatalistická 

-0,167 

0,601 ** 

0,493** 

-0,267* 

-0,069 

1,000 

Na základe zjištených výsledku bylo prokázáno, že jedinci s diagnózou 
syndrom závislosti na alkoholu dosahují v oblasti prítomné časové perspek
tivy (jak prítomné hédonistické, tak i prítomné fatalistické) signifikantne 
vyšších skóru než jedinci z kontrolní skupiny, kterí v našem prípade repre
zentují bežnou populaci. Současne byla jak u výzkumného souboru, tak 
u kontrolní skupiny a celého netrídeného souboru prokázána také pozitivní 
korelace mezi výší skóru v prítomné hédonistické a prítomné fatalistické ča
sové perspektive. Tato zjištení korespondují s výsledky nejnovejších zahra
ničních studií, které se zabývaly časovou perspektivou a jejím vztahem k ri
zikovému chování, zejména pak k závislostem. Mužeme se tedy domnívat, 
že je prítomná časová perspektiva také v našich podmínkách jedním z pred
pokladu vzniku a rozvoje závislosti na alkoholu. 

Jedinci s diagnózou syndrom závislosti na alkoholu sice dosahovali v ob
lasti budoucí časové perspektivy signifikantne nižších skóre než kontrolní 
skupina, negativní korelaci mezi skórem v budoucí časové perspektive a prí
tomné hédonistické časové perspektive se podarilo prokázat u kontrolní 
skupiny a celého netrídeného souboru, nikoli však u výzkumného souboru. 
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Zároveň byla u celého netrídeného souboru prokázána také negativní kore
lace mezi prítomnou fatalistickou a budoucí časovou perspektivou. Mužeme 
se tedy domnívat, že by budoucí časová perspektiva mohla pusobit jako pro
tektivní faktor rozvoje závislosti, na základe našich zjištení to však nelze 
potvrdit jednoznačne. 

Současne studií nebyl prokázán signifikantní vztah mezi skóry v jednot
livých druzích časové perspektivy a vekem respondentu. Skór v budoucí ča
sové perspektive u výzkumného souboru sice pozitivne koreluje s rostoucím 
vekem, u kontrolní skupiny se však tuto skutečnost prokázat nepodarilo, 
proto toto zjištení nelze zobecňovat. 

Jsme si vedomi toho, že výsledky této výzkumné studie mohou být zkres
leny, a to i presto, že jsme se pokoušeli sledovat co nejvíce promenných, 
které je mohly ovlivnit (pohlaví, vek, místo bydlište a nejvyšší dosažené 
vzdelání respondentu). Významnou promennou, kterou nebylo možné kon
trolovat a která se na konečných výsledcích jiste projevila je efekt terapie. 
Všichni klienti protialkoholních oddelení PL Šternberk, kterí v našem prí
pade predstavovali výzkumný soubor, již absolvovali určitou část léčby. 
Použití sebeposuzovacích metod také samo o sobe vždy predstavuje určité 
riziko zámerného ovlivnení výsledku respondenty. 

Záver 

Tato výzkumná studie pnnesla základní poznatky z oblasti časové per
spektivy, zejména pak jejího vztahu ke vzniku a rozvoji závislosti na alko
holu. Ačkoli byla tato problematika predmetem již mnoha zahraničních stu
dií, v České republice do sud výsledky z této oblasti nebyly publikovány. 

N a základe statistického zpracování získaných dat bylo potvrzeno, že je
dinci s diagnostikovaným syndromem závislosti dosahují signifikantne vyš
ších skóru v oblasti prítomné časové perspektivy a zároveň signifikantne 
nižších skóru v oblasti budoucí časové perspektivy než kontrolní skupina. 
Mužeme se tedy domnívat, že je prítomná časová perspektiva jedním z mož
ných predpokladu vzniku a rozvoje závislosti na alkoholu. Je tedy možné 
uvažovat o práci s časovou perspektivou v rámci širšího kontextu terapie 
závislosti na alkoholu. 

Domnenku, že je vyšší skór v oblasti budoucí časové perspektivy naopak 
protektivním faktorem závislostí, se nepodarilo jednoznačne potvrdit. 

U obou skupin byl prokázán statisticky významný vztah mezi minulou 
negativní časovou perspektivou a negativními strategiemi zvládání stresu. 
Nebyla prokázána souvislost mezi vekem respondentu a výší skóri:t v jednot
livých oblastech časové perspektivy. 
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