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BACKGROUND: Research regarding the art production of

patients addicted to alcohol and non-alcohol drugs focuses

on the quality of execution; the numbers of certain symbols

are looked into only sporadically. No quantitative research

concerned with the use of the basic colours of the spectrum

has been presented yet (according to the available sources).

AIMS: This work is an attempt to verify the hypothesis that

quantitative research into art production is possible. We

also tried to determine whether the study sample may show

differences in the use of colours between the group being

treated for alcohol dependency and the group of

non-alcohol drug users. In addition, we sought to determine

whether there was a difference between female and male

patients in their use of colours. SAMPLE/DATA: We chose

the first paintings created by all the patients immediately af-

ter their entering the therapeutic process (art therapy) at

one of the departments in the current year. METHODS:

Paintings of the same subject matter (as assigned) and for-

mat are painted on the same surface using the same tech-

nique. They are then scanned under the same light

conditions, digitalised using the RGB system and modified

by means of the Python 2.5 program in order to obtain the

number of pixels for each of the three colours. Statistically,

the results were processed using the PAST 05.02 program.

RESULTS: a) Quantitative methods can also be used to

evaluate the artistic production of addicted patients. b) In

their art work, the patients addicted to alcohol used statisti-

cally significantly more red then the patients addicted to

non-alcohol drugs. c) Gender differences in the use of spe-

cific colours (RGB) were not statistically significant in the

study sample. CONCLUSIONS: The results show that the

non-verbal expressions of people addicted to alcohol are

different in certain aspects from those of people addicted to

drugs other than alcohol. Why it is so and what areas of

neuronal networks may be responsible for these differ-

ences could be the subject of further examination.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ARTETERAPIE – KVANTITATIVNÍ VÝZKUM – ALKOHOL – NEALKOHOLOVÉ DROGY –

FENOMENÁLNÍ PROSTOR – BARVA – RGB – HISTOGRAM

VÝCHODISKA: Výzkumy výtvarné produkce pacientù
závislých na alkoholu a nealkoholových drogách se sou-
støeïují na kvalitu provedení, jen ojedinìle na množství
urèitých symbolù. Kvantitativní výzkum užití základních
barev spektra dosud nikdo (podle dostupných zdrojù) ne-
pøedložil. CÍLE: Práce je pokusem o ovìøení hypotézy, že
kvantitativní výzkum výtvarné produkce je možný. Záro-
veò jsme se pokusili zjistit, zda zkoumaný soubor odhalí
možné rozdíly v barevnosti u skupiny léèící se ze závislosti
na alkoholu a skupiny, která užívá nealkoholové drogy.
Také jsme chtìli zjistit, zda je rozdíl v užití barev u žen-
ských a mužských pacientù. SOUBOR / DATA: Vybrali
jsme první obrázky, které pacient namaluje pøi svém vstu-
pu do léèebného procesu (arteterapie), a to od všech pa-
cientù, kteøí nastoupili na jedno z oddìlení v bìžném roce.
METODY: Obrázky stejného zadání jsou malovány na
stejném podkladu, formátu, stejnou technikou. Jsou dále

sejmuty skenerem za stejných svìtelných podmínek, digi-
talizovány v RGB normì a upraveny programem Python
2.5 tak, abychom dostali poèet pixelù každé ze tøí barev.
Statisticky se výsledky zpracovaly programem PAST 2.05.
VÝSLEDKY: a) K vyhodnocení výtvarné produkce závis-
lých pacientù lze použít také kvantitativní metody. b) Pa-
cienti závislí na alkoholu užívají ve svém výtvarném proje-
vu statisticky významnì více èervenou barvu nežli pacienti
závislí na nealkoholových drogách. c) Rozdíl mezi muži
a ženami v užívání nìkteré barvy (RGB) nebyl ve zkouma-
ném vzorku statisticky významný. ZÁVÌRY: Z výsledkù
plyne, že osoby závislé na alkoholu se neverbálnì (v arte-
terapii) vyjadøují v nìkterých aspektech odlišnì nežli oso-
by závislé na nealkoholových drogách. Proè tomu tak je
a jakých oblastí neuronální sítì se odlišnost týká, by mohlo
být tématem dalšího zkoumání.
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� 1 VÝCHODISKA

� 1 / 1 Obecnì
Výzkumy výtvarných prací osob s diagnózou F10 – F19, (dg.

podle MKN-10 – Mezinárodní statistická klasifikace nemo-

cí a pøidružených zdravotních problémù), tj. osob závislých

na alkoholových a nealkoholových drogách, (pokud byly

publikovány) se zabývaly a zabývají jednotlivými symboly,

barevností, kompozicí atp., a to vždy z hlediska kvality. Po-

kud je užito kvantitativní hledisko, vztahuje se sice obvykle

ke konkrétnímu symbolu, znaku, ovšem jeho pojetí, výklad

a zaøazení podléhají subjektivnímu hodnocení pozorovate-

le. V profesním èasopise Arteterapie publikoval Èermák

(2009) pokus o orientaèní výzkum s titulem: Výtvarná pro-

dukce osob závislých na alkoholu a nealkoholových drogách.

Autor se pokoušel ovìøit, zda kvantitativní výzkum výtvarné

produkce má nadìji na efektivní výsledek.

Pøedpokládal, že závislost na alkoholu patrnì ovlivòu-

je jinak a jiné neuronové spoje a asociaèní centra nežli neal-

koholové drogy, a to se pak odráží na výsledném výtvarném

produktu, trvalém záznamu, mrtvé metafoøe autorova vní-

mání svìta. Oèekával, že se dá prokázat i rozdíl mezi arte-

produkcí žen a mužù, a také recidivujících autorù od tìch,

kteøí se pokouší o léèbu prvnì. Byl si pøitom vìdom rizik vy-

plývajících z odlišností osobních anamnéz jednotlivých pa-

cientù (délka užívání, sociální skupina, charakter drogy,

vìk, atp.).

Výsledky by mohly být využity v dalším mapování

funkènosti lidského mozku, zvláštì pak ve sféøe asociací

a emocí. Také by mohly nabídnout nìkteré odpovìdi na

otázky týkající se funkce pamìti a vztahu mezi fenomenál-

ním prostorem a realitou u osoby poškozené alkoholem a ne-

alkoholovými drogami na rozdíl od osoby bez této diagnózy.

Tato práce se pokouší na citovaný pøedvýzkum navázat.

Výzkum vychází ze zkušeností, že závislí pacienti pøi-

cházejí do léèebny (do programu arteterapie) emoènì v re-

gresi a jejich projevy výtvarné (ale i osobnostní) se velmi

blíží biologické dobì, kdy k emoènímu „zámrazu“ došlo

(u závislých osob kolem 12–15 let). Mezi dvanáctým až

pìtadvacátým rokem si obvykle vytváøíme dospìlou identi-

tu. Mnohé situace zažíváme poprvé. A právì jejich novost

a relativní stabilita pomáhají vytváøet silné vzpomínky.

Stabilita nám totiž v budoucnu poskytne možnost použít

naši „první vzpomínku“ jako model, manuál, podle nìhož se

mùžeme orientovat. A pokud se s nìjakou zkušeností potká-

me poprvé, musíme opìt vynaložit vìtší úsilí pro její zapa-

matování a vkládáme do prožitku mnohem více emocí. Také

proto pracuje arteterapie s konkrétními tématy, která pro-

žitek aktivují.

Nás v této práci zajímá, nakolik je jedinec (v našem pøí-

padì osoba závislá na alkoholových a nealkoholových dro-

gách) schopen efektivnì pracovat se svými osobními pøed-

stavami (fenomenálním svìtem ve své mysli) a nakolik je

svým verbálním, ale hlavnì neverbálním projevem dosta-

teènì srozumitelný svému okolí, své sociální skupinì, nuk-

leární èi osobní rodinì, svým blízkým i sám sobì. Pokud

nejsou poškozeny receptory, pokud není organicky naruše-

ná neuronální síť (fyzické poškození, zánìty, infekce, nedo-

statek kyslíku atp.) ukládá se ve fenomenálním prostoru

množství informací, které jedinec mùže použít jednak k øe-

šení nových, dosud nezažitých situací, avšak je také scho-

pen o svém vnitøním svìtì podat svému okolí dostateènì

pøesnou a srozumitelnou výpovìï o tom, jaký je, co preferu-

je, jak vnímá svìt, sebe, jaké hodnoty jsou pro nìj prioritou,

nakolik je schopen (ochoten) rozlišovat dobro a zlo. Co je pro

nìj etické a co je již mimo jeho toleranèní hranice.

� 1 / 2 Arteterapie
Arteterapie se (v rožnovském pojetí) zabývá nejen samot-

ným procesem tvorby artefaktu (mrtvé metafory), ale také

výsledkem, neboť ruka (motorika) je koneèným nástrojem

autorova zámìru, jeho snahy reagovat na zadání, na dané

téma. Je nezbytné vybudit, oživit do té doby získané a ulože-

né informace (fenomenální prostor-obraz) a pokusit se je

pøenést na dvourozmìrnou plochu. U závislých osob èasto

dochází k neschopnosti potøebné téma v mysli rekonstruo-

vat, pøípadnì se autor s tématem vypoøádá tak, že unikne

do abstrakce, znaku, symbolu nebo podá nesrozumitelné,

pro jiného neèitelné sdìlení, které na téma nereflektuje.

Zjednodušenì øeèeno, pacienti jsou emoènì na nedo-

spìlé úrovni. Lze to dokumentovat nejen jejich neodpovìd-

ností, nesamostatností, existenèní závislostí na rodièích, ale

i jejich výtvarnou tvorbou, která se blíží klasifikaci dyspin-

xie, tedy poruchy kreslení.

� 1 / 3 Dyspinxie
Dyspinxie se vyznaèuje pomalostí, estetickou i obsahovou

chudobou a neobratným zacházením s tužkou, perem nebo

štìtcem. Je specifickou poruchou kreslení. Jde o vývojovou

poruchu, která víceménì izolovanì postihuje schopnost na-

uèit se pøimìøenì kreslit. Specifické tìžkosti v kreslení se

zpravidla nevyskytují samostatnì, ale tvoøí souèást syndro-

mu LMD. Jsou jedním z jeho nejèastìjších pøíznakù. Prob-

lémy pøetrvávají také v usmìròování pohybù ruky, napø.

pøi kreslení èar, zmìnì smìru. Èáry jsou èasto pøetahová-

ny, pohyby ruky jsou nejisté, až køeèovité a autoøi mají také

problém dodržet vymezenou plochu, napøíklad pøi vybarvo-

vání. Další výraznou neschopností pøi dyspinxii je imitace,

tedy zobrazovaní konkrétních pøedmìtù (dùm, strom, slun-

ce atd.). Výtvarný projev je na velmi nízké úrovni, nìkdy až

hranièící s bizarností, a èasto prozrazuje narušení názorové

orientace. Pùvodem této poruchy mùže být oblast vizuální

nebo motorická.

Také Øíèan et al. (1991, 1995, 1997) rozdìluje pøíznaky

a pøíèiny dyspinxie podle oblasti, kterých se týkají – vizuál-
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ní a motorická oblast (v motorické oblasti je pøíèinou dys-

praxie, ve vizuální oblasti dysgnózie).

Nás, v kontextu této práce, zajímá zvláštì vizuální

dyspinxie – neschopnost vytvoøit si vlastní vizuální pøed-

stavy. Autor pak obvykle hledá jiné podnìty, které by tyto

pøedstavy zastoupily. Èasto není schopen objekty ani repro-

dukovat. Nedokáže zachytit objem a ani tøetí rozmìr. Chybí

mu tedy prostorová pøedstavivost. Práce pùsobí neuspoøá-

danì, chaoticky a chybí v nich detaily. Celková úroveò fan-

tazie a pøedstavivosti je velmi omezená. Kolem roku 1970

se v odborné literatuøe objevuje pojem alexitymie, který

oznaèuje, zjednodušenì øeèeno, chudý fantazijní život a ma-

lou schopnost popsat (a také si uvìdomovat) vlastní emoce

(blíže napø. Procházka, 2009). Alexitymie byla sice pùvodnì

popsána u psychosomaticky nemocných, ale zdá se, že je

èastìjší i u nìkterých skupin závislých pacientù a že pøed-

stavuje komplikaci pøi jejich léèení. Pro závislého se zhorše-

nou schopností sebeuvìdomování je dùležité nauèit se lépe

vnímat své tìlo (napø. za pomoci nìkterých relaxaèních

technik), psychiku a zejména emoce (napø. za pomoci psy-

choterapie, relaxaèních a meditaèních technik a dalších po-

stupù). Když autor vizuálnì nevnímá vlastní chybný never-

bální projev (mrtvou metaforu), mùže jít o nedostatky v ob-

lasti zrakové (èi jiné) percepce. Pokud si je však vìdom

rozdílu, problém by mìl být v oblasti motoriky.

� 2 CÍLE VÝZKUMU A HYPOTÉZY
1/ Zda lze pøi vyhodnocování výtvarných produktù pa-

cientù závislých na alkoholu a nealkoholových drogách užít

kvantitativní metodu.

2/ Ovìøit, zda subjektivnì vnímané rozdíly v kvalitì vý-

tvarných produktù osob závislých na alkoholu a osob závis-

lých na nealkoholových drogách mají objektivní, kvantita-

tivnì mìøitelné markanty.

Na základì teoretických východisek jsme formulovali

následující hypotézy:

H1: Výtvarný projev pacientù léèících se ze závislosti

na alkoholu se významnì liší od výtvarného projevu pa-

cientù, kteøí se léèí ze závislosti na nealkoholových drogách

nebo nedrogové závislosti.

H2: Existuje významný rozdíl mezi výtvarným proje-

vem pacientù v závislosti na pohlaví.

� 3 VÝZKUMNÝ SOUBOR A METODIKA

� 3 / 1 Výzkumný soubor
Do výzkumu bylo zaøazeno 150 mužù a 150 žen (dále ozna-

èovaných jako pacienti), kteøí byli vybráni na základì tìch-

to kritérií: léèí se v psychiatrické léèebnì pro závislost na al-

koholu (dg. F.10x) nebo ze závislosti na nealkoholových dro-

gách (F.11x – F.19x) vèetnì patologických hráèù (F.63x)

a dalších nedrogových diagnóz a jsou ochotni zapojit se do

výzkumu. Pod skupinu nealkoholových diagnóz jsme zaøa-

dili i pacienty s diagnózou závislosti na alkoholu kombino-

vanou se závislostí jiného typu. Skupina závislých na

alkoholu èítala 116 osob (39 % všech pacientù), z toho bylo

52 mužù a 64 žen. Ve skupinì s nealkoholovou závislostí by-

lo zaøazeno 184 osob (61 % z celkového poètu pacientù), z to-

ho bylo 98 mužù a 86 žen.

Diagnóza F.63x se mnohdy vyskytuje ve spojení s dia-

gnózou závislosti na nìkteré z drog. Proto se tito pacienti

obvykle zaøazují do stejného typu léèebného zaøízení a stej-

ného léèebného programu.

Vìk respondentù se pohyboval ve skupinì žen závis-

lých na nealkoholových drogách v rozmezí 19–48 let, prù-

mìrnì 26 let, a v rozmezí 20–61 let, prùmìrnì 41 let u sku-

piny žen závislých na alkoholu. Vìk ve skupinì mužù závis-

lých na nealkoholových drogách se pohyboval v rozmezí

20–55 let, vìkový prùmìr 29 let; ve skupinì mužù závislých

na alkoholu bylo zjištìno vìkové rozmezí 24–62 let s prù-

mìrnou hodnotou 42 let.

� 3 / 2 Výzkumné metody

Zkoumané objekty
Jedná se vždy o první výtvarné práce pacienta, který prošel

detoxifikací (ta trvá obvykle jeden až tøi týdny) a stabilizo-

vaný nastoupil støednìdobou léèbu na nìkterém z komunit-

ních oddìlení Psychiatrické léèebny Èervený Dvùr. Obráz-

ky (promìnné) jsou malovány na jednotném podkladu (bílý

kreslicí karton A3, 420x297 mm, 220 g/m2) vodovými barva-

mi (akvarel). Jako první téma je pacientovi pøedkládáno

vždy stejné zadání: namalujte Adama a Evu, neboli Ráj. Vý-

tvarná produkce je skenována (na rozdíl od fotografického

snímání pøi orientaèním výzkumu v roce 2009, které neza-

ruèovalo stejné svìtelné podmínky pro každý artefakt)

(Skener Mustek ScanExpress 1200 Pro, A3, USB 2.0) a ulo-

žena v PC v digitální podobì.

Obrázky jsou rozdìleny na ty, které vytvoøily osoby zá-

vislé na alkoholu (A), a na obrázky vytvoøené závislými na

nealkoholových drogách (T). Další dìlení je možné (G = pa-

tologiètí hráèi, ATG = smíšené závislostí) a také lze odlišit

první hospitalizace (Z) od recidiv (R), tìmito detaily jsme se

ovšem nezabývali, ale posuzovali jsme i rozdíly výtvarné pro-

dukce u osob ženského a mužského pohlaví (obr. 1, obr. 2).

Histogramy jednotlivých obrázkù (program Zoner 12)

byly dále zpracovány programem Python 2.5 tak, abychom

dostali poèet pixelù každé ze tøí barev (RGB) v celé ploše na-

skenovaného obrázku. Tedy, kolik pixelù je „èervených, žlu-

tých a modrých“. Znamená to, že program vyhodnotí z kaž-

dé barvou pokryté plochy, kolik obsahuje procent èervené,

modré a žluté barvy (v našem pøípadì pracujeme

v 32bitovém rozlišení, ve ètyøech kanálech). Kombinací tøí

základních barev mùžeme namíchat miliardy odstínù.

Lze polemizovat, zda by nebylo vhodnìjší užít pøevodu

do CMYK, neboť výsledný produkt (plošný obrázek) je ma-
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Obrázek 1 / Figure 1
Žena

Woman A/Z

Obrázek 2 / Figure 2
Muž

Man A/Z



teriální, fyzické povahy. Stejnì tak lze barvu pojmenovat

normou LAB, nebo HSB. Domníváme se však, že RGB nor-

ma je pro tento výzkum pøirozenìjší. Je to nejjednodušší

a prakticky nejužívanìjší zpùsob zobrazení na poèítaèi. Na-

ším cílem je sledování celého procesu; od prvotního vjemu

(k jehož záznamu je nezbytné svìtlo), pøes receptor (lidské oko

má citlivost kolem 32 bitù, stejnì jako bìžný monitor). Ten

pøijímá vjem prostøednictvím tyèinek citlivých na èervenou,

modrou a žlutou barvu. Tedy stejným systémem, kterým

pracuje i monitor a skener. A informaci pak ukládá do moz-

ku, do jeho pamìťové, asociaèní i emoèní sítì. Pokud mozek

potøebuje uložené informace vybavit, vybudí potøebná úlo-

žištì a pøenese zkompletovaný fenomenální obraz prostøed-

nictvím motoriky (rukou) na dvojrozmìrnou plochu (obrá-

zek). Nás zajímá, zda je „zpráva“, od prvotního vjemu do ko-

neèného produktu (obrázku), stále totožná, èi nìjakým

zpùsobem zkreslená. Otevírá se pak celá øada hypotéz

a úvah, cest, kudy dále ve zkoumání pokraèovat (jaký vliv

která droga na uložené informace má, zda poškozuje ulože-

né soubory èi „dráhu“, po které informace proudí, nakolik

a èím je ovlivnìna motorika atp.). A v neposlední øadì se na-

bízí i možnost cílené intervence ve snaze poškozenou „drá-

hu“ opravit. To už ale patøí spíše do oddílu Závìry.

� 3 / 3 Statistické zpracování
Statistické zhodnocení výsledkù bylo provedeno progra-

mem PAST v 2.05 (Hammer et al., 2010).

Získaná data byla zpracována nástroji popisné statis-

tiky (zde se sluší podìkovat Mgr. Danieli Janovskému za

konzultace v užití nejnovìjších verzí statistických progra-

mù). Pomocí testù mnohorozmìrné normality a shody

varianènì-kovarianèních matic jsme dále ovìøovali pøedpo-

klady o datech.

Vztah mezi jednotlivými sledovanými závisle promìn-

nými a zkoumanými faktory jsme testovali pomocí nepara-

metrické mnohorozmìrné analýzy rozptylu (NPMANOVA)

jednoduchého tøídìní na 10 000 permutací pøi volbì eukli-

dovské vzdálenosti (Anderson, 2001; Hammer et al., 2010).

NPMANOVA porovnává vektory prùmìrù (tìžišť) ve skupi-

nách podle úrovnì jednotlivých faktorù. Tento permutaèní

test je založen na opakovaném znáhodòování experimentál-

ních dat a srovnávání mnoha souborù znáhodnìných dat

s daty skuteènými. Na rozdíl od klasických testù mají per-

mutaèní testy obecnì jen minimální požadavky na charak-

ter rozdìlení pøíslušných dat a jsou pøitom co do své síly

èasto srovnatelné s odpovídajícími testy parametrickými

(Adams, Anthony, 1996). V pøípadì, že NPMANOVA nalez-

la signifikantní vliv faktoru, použili jsme na zjištìní, které

z promìnných zpùsobují významnost faktorù, následnì

neparametrický ANOVA test jednoduchého tøídìní

(Kruskalùv-Wallisùv). Tento test porovnává mediány výbì-

rù a vrací hodnotu P pro nulovou hypotézu, že všechny vzor-

ky jsou ze stejného rozdìlení.

U všech použitých statistických metod je používána 5%

mez statistické signifikance, tedy koeficient P je významný,

je-li jeho hodnota nižší než 0,05.

� 4 VÝSLEDKY
V grafu 1 je ukázáno zastoupení barev ve výtvarném arte-

faktu v rámci diagnózy. V grafu 2 prezentujeme prùmìrné

hodnoty výsledného zastoupení barev u pacientù léèících se

ze závislosti na alkoholu a pacientù se závislostí na nealko-

holových drogách1. Permutaèní neparametrická mnohoroz-

mìrná analýza rozptylu odhalila malý, ale statisticky prù-

kazný vliv diagnózy (NPMANOVA; F = 4,301; P = 0,0299).

Samostatný Kruskalùv-Wallisùv test provedený pro jednot-

livé vysvìtlované promìnné odhalil statisticky významné

rozdíly v zastoupení všech barev s výjimkou modré.

Pøedpoklady pro použití parametrické metody – mno-

horozmìrná normalita závisle promìnných (Doorni-

kùv–Hansenùv test; Ep = 76,79; P < 0,0001) a shoda

varianènì-kovarianèních matic v rámci faktoru pohlaví

(Boxùv M test; M = 260,51; P < 0,0001) – splnìny nebyly.

V rámci faktoru diagnóza nemohl být Boxùv M test prove-

den z dùvodu nekladného determinantu kovarianèní matice

(Hammer et al., 2010).
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Graf 1 / Graph 1
Zastoupení barev ve výtvarném artefaktu v rámci diagnózy. Hodnoty jsou

uvedeny jako prùmìr a chybové úseèky vymezují ± SE od prùmìru

Representations of colours in visual artefacts according to diagnosis. Mean

values are indicated, with the error segment lines defining the average ± SE

1/ Pozn. V grafu jsou používány èinitele jednotek ve tvaru s písmenem E. Te-

dy napø. údaj 5,0E8 odpovídá hodnotì 5,0 × 108 apod. Toto znaèení vychází

z výpoètového programu a není upraveno do bìžného exponenciálního tvaru.

Jde pouze o formální zpùsob znaèení, bez vlivu na reálné hodnoty.



� 5 DISKUZE VÝSLEDKÙ
Arteterapeuty, kteøí léta pracují s klienty a pacienty s dia-

gnózami závislostí, výsledky pøedkládaného kvantitativní-

ho výzkumu nejspíše nepøekvapí. Je pravidlem, že práce al-

koholikù se vyznaèují vìtší peèlivostí, smyslem pro detail,

prostorovým øešením a také odlišnou barevností. Práce

osob závislých na nealkoholových drogách se naopak (obec-

nì) vyznaèují zúženou barevností, výraznou, až agresivní

kresbou a ponecháním èástí formátu bez zásahu štìtcem.

Osoby závislé na alkoholu se i pøi zvládání režimového sys-

tému, pøi pracovních terapiích, chovají jinak, nežli jejich

spolupacienti, kteøí jsou diagnostikováni jako osoby závislé

na nealkoholových drogách. Jsou odpovìdnìjší, pracovitìj-

ší, jsou schopni delšího soustøedìní se na urèitý úkol. (Tyto

závìry vycházejí jednak z vlastní klinické praxe, ale také ze

zjištìní kolegù-arteterapeutù, kteøí se setkávají každoroènì

na pravidelných konferencích a odborných pøednáškách.)

Pøihlédneme-li k teoretickým úvahám o funkci feno-

menálního obrazu svìta ve vìdomí a schopnostech tuto in-

dividuální pøedstavu sdìlit svému okolí, mùžeme se dobrat

nìkterých odpovìdí na otázky, proè se osoby závislé na alko-

holu chovají jinak, nežli osoby, které dlouhodobì užívají

drogy nealkoholové. Již výsledky pøedváleèných výzkumù,

poukazují na statisticky významné užití èervené barvy

u skupiny alkoholikù. Ta podporuje motorickou aktivitu

smìrem ven. Zelená barva pak aktivity dovnitø, smìrem

k tìlu (Goldstein, Rosenthal, 1930).

Lze poukázat na to, že výzkum postrádá srovnání vý-

sledkù závislých osob s výsledky (mrtvá metafora) osob bez

výše uvedených diagnóz. Jsme si toho vìdomi. V pøedvýzku-

mu jsme s kontrolní skupinou pracovali, ovšem dospìli jsme

k závìru, že ve vztahu k cíli výzkumu (potvrzení, èi vyvráce-

ní úvahy o kvantitativnì mìøitelném rozdílu mezi výtvar-

ným projevem skupiny A a T) je kontrolní skupina nepo-

tøebná. Tehdy jsme, v dobré víøe, použili materiál od stu-

dentù, stážistù, kteøí byli tak laskaví a dali své výtvory

k dispozici. Tato kontrolní skupina byla natolik specifická

jak vzdìláním, vìkem i sociálními podmínkami, že pro øád-

né porovnání výsledkù ztratila validitu i reliabilitu. Uvìdo-

mili jsme si také, že pokud bychom chtìli prokazovat kvan-

titativnì mìøitelný rozdíl mezi výtvarnou tvorbou závislých

osob a osob bez této diagnózy, mìli bychom velké problémy

takovou reprezentativní kontrolní skupinu sestavit.

V prùbìhu práce na výzkumu jsme se dotkli nìkolika

otázek, které sestavený vzorek nabízel. Jednak jsme si uvì-

domili, že by bylo možné hledat další statisticky významné

vztahy, napø. mezi vìkem respondentù, ale i mezi jednotli-

vými diagnózami u osob závislých na nealkoholových dro-

gách (opiáty, stimulancia).

V grafech i tabulkách (tabulka 1, tabulka 2) jsou také

(mimo RGB) užity hodnoty pro zelenou barvu. Je to jen do-

plòková informace (složenina modré a žluté), prokazující

další možnosti této metody. Stejnì tak bychom mohli vyge-

nerovat fialovou, oranžovou atp. To ovšem nebylo cílem

výzkumu.

Pøi vyhodnocování obrázkù jsme dospìli k závìru, že

dùležitou informaci o stavu vìdomí autora dává také nepo-

malovaný prostor, bílá prázdná plocha. Aèkoliv jsme tento-

krát použili pro digitální pøevod obrázku skener, a tím sní-

žili na minimum promìnlivé ukazatele ovlivnìné kvalitou

osvìtlení, zjistili jsme (pøi maximálním rozlišení), že ani po-

užitý skener nedokáže pøesvìdèivì podat èistou bílou, nepo-

malovanou plochu. Pro vylouèení takovýchto chyb (byť mi-

nimálních) by bylo zapotøebí užít vysoce kvalitní profesio-

nální techniku snímání. Možná, že by tato práce mohla být

potøebným podnìtem pro pøípadný grant. Ten by mohl po-

dat ještì pøesnìjší a obsahovì podnìtnìjší výsledky.

� 6 ZÁVÌR
Bylo provedeno statistické zhodnocení za použití permutaè-

ní neparametrické vícerozmìrné analýzy rozptylu jednodu-

chého tøídìní. Za faktory mající vliv na výtvarný projev

jsme považovali typ závislosti a pohlaví.

ADIKTOLOGIE222 ÈERMÁK, B.

Muži
Ženy

p
rù

m
ìr

n
é

ho
d

no
ty

2,1E+09

2,2E+09

2,3E+09

2,4E+09

2,5E+09

2,6E+09

2,7E+09

2,8E+09

2,9E+09

3,0E+09

èervená zelená modrá žlutá

barvy

Graf 2 / Graph 2
Zastoupení barev ve výtvarném artefaktu v rámci pohlaví. Hodnoty jsou

uvedeny jako prùmìr a chybové úseèky vymezují ± SE od prùmìru

Representations of colours in visual artefacts according to gender. Mean

values are indicated, with the error segment lines defining the average ± SE



Z výsledkù práce vyplynulo, že výtvarný projev pa-

cientù léèících se ze závislosti na alkoholu se signifikantnì

liší od výtvarného projevu pacientù, kteøí se léèí ze závislos-

ti na nealkoholových drogách nebo nedrogové závislosti.

Statisticky významný vliv pohlaví prokázán nebyl.

V tom se výsledek shoduje se závìry testování hypotéz

vyšší citlivosti žen ve vztahu k úzu alkoholu (Kubièka, Csé-

my, 2006) a nepotvrdil jejich vyšší zranitelnost, pouze pot-

øebu odborné pomoci pøi nižším rozsahu úzu alkoholu oproti

mužùm.

Studie byla schválena etickou komisí Psychiatrické lé-

èebny Èervený Dvùr.

Poznámka autora: Dyspinixie není v ÈR oficiálnì dia-

gnostikována ani ve speciální pedagogice – oproti Slovenské

republice. Ale i tam se prakticky pøepisuje to, co v èlánku

o dyspinixii uvádím. Žádný fundovaný materiál k dispozici

není (pouze Øíèan, viz kapitola Literatura).
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Tabulka 1 / Table 1
Popisná statistika

Descriptive statistics

Zastoupení
barev

Skupina Prùmìr Smìrodatná
odchylka

SE Minimum Maximum Poèet

èervená nealkohol., žena 2,432 × 109 7,053 × 108 7,605 × 107 7,871 × 108 3,958 × 109 86

nealkohol., muž 2,457 × 109 7,514 × 108 7,591 × 107 8,067 × 108 4,030 × 109 98

alkohol., žena 2,729 × 109 5,767 × 108 7,208 × 107 1,233 × 109 3,861 × 109 64

alkohol., muž 2,511 × 109 6,727 × 108 9,329 × 107 5,990 × 108 3,979 × 109 52

zelená nealkohol., žena 2,751 × 109 5,618 × 108 6,058 × 107 1,461 × 109 4,087 × 109 86

nealkohol., muž 2,834 × 109 6,095 × 108 6,157 × 107 1,419 × 109 4,188 × 109 98

alkohol., žena 2,989 × 109 5,482 × 108 6,853 × 107 1,122 × 109 3,911 × 109 64

alkohol., muž 2,859 × 109 5,916 × 108 8,204 × 107 7,886 × 108 4,073 × 109 52

modrá nealkohol., žena 2,440 × 109 6,671 × 108 7,193 × 107 8,779 × 108 4,072 × 109 86

nealkohol., muž 2,572 × 109 6,279 × 108 6,342 × 107 1,073 × 109 3,930 × 109 98

alkohol., žena 2,670 × 109 6,392 × 108 7,990 × 107 1,213 × 109 3,890 × 109 64

alkohol., muž 2,612 × 109 6,472 × 108 8,974 × 107 7,413 × 108 3,987 × 109 52

žlutá nealkohol., žena 2,591 × 109 5,984 × 108 6,453 × 107 1,358 × 109 4,022 × 109 86

nealkohol., muž 2,645 × 109 6,594 × 108 6,661 × 107 1,140 × 109 4,109 × 109 98

alkohol., žena 2,859 × 109 5,291 × 108 6,614 × 107 1,247 × 109 3,886 × 109 64

alkohol., muž 2,685 × 109 6,012 × 108 8,337 × 107 6,938 × 108 4,015 × 109 52

Tabulka 2 / Table 2
Výsledky Kruskalova-Wallisova testu pro jednotlivé sledované promìnné

Kruskal-Wallis test for the variables under monitoring

Faktor Promìnná Kruskalùv-Wallisùv test Mannùv-Whitneyùv
mnohonásobný
srovnávací testb

H
a

P

Diagnóza èervená 6,153 0,0131 0,01314

zelená 5,322 0,0211 0,02109

modrá 3,552 0,0595 0,05957

žlutá 6,194 0,0128 0,01284

a testová statistika upravena pro opakující se hodnoty
b hladina signifikance upravená pomocí Bonferonniho korekce
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FELLOWSHIP PROGRAMME

APPLICATIONS FOR THE IAS-NIDA
FELLOWSHIP PROGRAMME ENCOURAGING
HIV AND DRUG USE RESEARCH
ARE NOW OPEN

With the support of the National Institute on Drug Abuse

(NIDA), the International AIDS Society (IAS) has estab-

lished a research fellowship programme focusing on HIV

and drug use, with the goal of contributing to advances in

the scientific understanding of drug use and HIV, while

fostering multinational research. Online applications
are now open and will be accepted until 10 Febru-
ary 2012 (12am CET). For more information about the

fellowship programme, and to apply for the fellowship,

please go to the IAS-NIDA fellowship website

(www.iasociety.org/iasnida.aspx).

This fellowship programme consists of two types of

awards: US $75,000 to be awarded to a junior scientist for

18-months post-doctoral training and US $75,000 to be

awarded to a well-established HIV researcher for eight-

-month long professional development training, both at

leading institutes excelling in research in the HIV-related

drug use field.

In 2012, up to four fellowships will be officially awar-

ded at the XIX International AIDS Conference (AIDS

2012), to be held in Washington, USA on 22–27 July 2012.

Shirin Heidari, Senior Manager – Research Promotion,

International AIDS Society

Jacques Normand, Director, AIDS Research Program,

National Institute on Drug Abuse


