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Definice 
 

Pojem ego-obranné mechanismy 
definuje Hilgard jako „defens 

mechanism“, převážně nevědomé 
systémy, jejichž úkolem je chránit pocit 
vlastni ́ hodnoty a sebeúctu individua.  

 



Ego obranné mechanismy  

! Vznikají v závislosti na výskytu negativních či 
úzkostných pocitů. 

! Chrání jedince před pudovými přáními a 
nezvladnutelnýi afekty. V závislosti na tom před řadou 
nepřijatelných zjištění.  

! Celá řada nepříjemných pocitůje tak díky nim 
nezvědoměná. To ale neznamená, že tyto prožitky v 
nás nejsou přítomny. 



Úzkost je do určité míry velmi 
prospěšná, bývá to motor naší 

činnosti. 
Od určité míry je zátěží až 

patologií. 



Používání  
ego obranných mechanismů 
 je naprosto běžné – snižují  

úzkost, chrání sebepojetí, jsou 
součástí adaptace.  



Jednorázové využívání je 
přínosné.  

Nadměrně používaná obrana 
má za následek snížení 

adaptačních schopností, 
omezení jeho vhledu, 

porozumění a sebekritičnosti. 
 



Každé použití ego obranných 
mechanismů přnáší určité 

zkreslení reality. Úleva, kterou 
poskytnou vede v osobnosti k 

jejich upevńování. Proto 
pokud opakujeme nějaký 

EOM hrozí rigidita, snížená 
adaptabilita a zužování 

prožívání.  



Tři třídy EOM  

! Represe (potlačování)0 

! Únik (regrese, fantazie, popření) 

! Mechanismy zakrývání zdrojů úzkosti (přemístnění, 
projekce, racionalizace, sublimace, záminková reakce.) 



Dělení podle teorie 
VAILLANDA 

!   I. Psychotické obrany 

!   II. Obrany poruch osobnosti  

!   III. Neurotické obrany 

!   IV. Zralé obrany 



I. Psychotické obrany 

! Bludná projekce 

! Projevuje se promítáním vlastních nenávití do vnějšího 
světa, vede k pocitům ohrožení svým okolím. Je to 
obrana před vlastním zjištěním, že nenávidí svět a 
druhé lidi. 

! Sem patří celá řada paranoidních zjištění. (Chtějí mi 
ublížit, číhajína mě, atd.) 



Psychotické popření  
 

! Psychotické popření  

Funguje jako prosté popírání vnější reality, je to 
potřeba popřít to co je zjevné, tak aby se prožívání 
nestávalo čím dále tím více nebezpečné.  

!   (Teď jste někde jinde a říkáte jiné věci.) 



II.Obrany poruch osobnosti  

! Projekce 

 vlastní negativní pocity jsou promítáns do druhých lidí, 
bývá to devalvování druhých, podezírání druhých, 
obvińování druhých z…, vlastně toho, co si sami 
nedovolíme.  

!   (On se na to vykašle, to jsou tkoví nicmoši, vždyť nic 
neumí a chce učit..,) 



! Hypochondrie 

Osobnost se zaměří sama na sebe a začíná si stěžovat ve 
velkém na své potíže, které jsou neprokazatelné, mívá to 
podobu neurastnickou, příčinou bývá samota, málo 
pozornosti, skrytá agrese vůči ostatním osobnostem.  

(Velmi často děti, které tak strhávají pozornost, neznají 
jinou formu péče a lásky než tu při nemoci, tak obrana 
tím, že si ji zajistím-péči.) 



! Pasívně agresivní chování  

V rámci obrany jsou pasivní, ale snaží se agresi nějakým 
nevědomým způsobem vyvolat. Nevědomě provokují. 
(Chodí pozdě, porušují právě dohodlá pravidla, 
nedodržují termíny.  

M.V. KVP chování této obrany na osobnosti. Příhoda se 
kolením, následným dohodnutím. ) 



! Agování “acting out” 

Spočívá v přímém vyjádření nevědomého přání, potřeby, 
nebo nenadáleho impulzu. Tato forma mívá velmi 
nevhodnou společensky nežádoucí podobu. 

(Skupina můžů a poznámky, to bysme ji ojeli.)  



III. Neurotické obrany  

! Reprse 

To co je pro osobnost nepřijatelné to ve svém prožívání 
začne potlačovat. Realitu si nepřipouští. Například jin 
zapomene, poplete, špatně zařadí, založí.  

Kolegyně při uklidu kanceláře zapomene založit, desky s 
programem, který nemá v oblibě a stresuje ji. A založí jej 
na nevýhodné místo, aniž by to vědomě věděla, že to dělá.  

  

 



! Přemístnění 

Probíhá jako přesměrování silných emocí z jednoho subjektu na 
druhý, který je méně intenzivní a ohrožující.  

(Zamilovaný muž, popře své city k ženě a zavěsí svůj obdiv a 
zamilovanost na ženu, která je vzdálenější. Když se opět žen k 
němu přiblíží, opět své oemoce přemístní na objekt, který 
vyvolává méně emocí. Ochrana před ohrožením ženou.  

Nakupování bubnů, muž byl vždy ohromen a okouzlen, když si 
je měl koupit, našel chybu a šel hledat dále nové bubny. To mu 
vystačilo na šest let. Ochrana před nákupem, který by nebyl 
dokonalý.) Nekoupím – odsunu úzkost ze špatné koupě.  



! Intelektualizace /racionalizace/ 

Emocionální obsah je třeba držet mimo dosach svého 
prožívání, protože je nežádoucí, nevhodný, nechtěný, 
způsobí nepříjené pocity. Vše dostává vysvětlení, Proč je to 
tak, a jne jinak.  



IV. Zralé obrany 

! Altruismus 

Projevuje se snahou realizovat dobro pro lidi, to co 
bychom chtěli aby lidé vrceli nám. Někdy je to až na 
úrovni nevědomého obchodu. Něco za něco. Někdy je to 
navázané na maralizující očekávání. Já jsem vám… a vy 
mě… 

Otázka míry. V malém možství lék, ve velkém vztahový 
jed.  



!   Humor 

Pomáhá vyjadřovat negativní emoce bez jejich náboje, 
pomáhá, odlehčit tíhu okamžiku, vyvolává pozitivní 
zpětnou vazbu.  

 



! Suprese 

! Odsunutí nežádoucího obsahu na okraj vědomí, 
abych se mu dalo věnovat až na to bude vhodný čas. 

! Lidé, kteří dovedou s klidem odložit velký problém, 
který ve všech vyvolává emoce a rozechvění a oni 
začnou řešit v časové prodlevě něco co se dá řešit.  

(Televizní figura AŠ Doc. Bernát v Cestách domů.) 



! Anticipace  

Mechanismus, kdy se v prožívání objevuje příprava na to 
co teprve přijde a tak se vytváří vhodné podmínky na 
zvládnutí toho, proč tento mechanismus byl vyvolán.  



! Sublimace 

! Odžití si pudových potřeb v sociálně žádoucích nebo 
přijatelných rovinách.  

! Sem patří společenské lechtivé hry, svým způsobem I 
tanec, jako sublimacce sexu, nebo pracovitost u 
některých lidí jako sublimace agresivity.  



Typy ego obranných 
mechanismů  

! Regrese, represe, reaktivní formace, útěk, 

! Fixace, identifikace, útěk do fantazie, 

! Kompenzace, rezignace, agrese, superkonformita  

! Izolace, odčinění, projekce, introjekce, obrácení v opak 
(nebo proti sobě), 

! Sublimace či přemístnění pudových cílů, 



Ego obranné mechanismy 

!   „Kde není lpění, ani závislostí, tam nemohou hrozit žádné 
ztráty“ (Lao-c´) 

!   „Neulpívej nikdy na milém ani nemilém. (Budha) 

 

!    Ti, kteří nemají milé ani nemilé, nemají pouta“ (Lesný,) 



! Vytěsnění neboli represe slouží k udržení 
nepřijatelných psychických obsahů mimo vědomí. 



! Regrese představuje návrat osobnosti do dřívějšího, 
bezpečného období vývoje. 



! Identifikace napodobování osobnosti, která nějakým 
způsobem ohrožuje, to může být útočník, ale také 
osobnost s vlkou prestiží, obranný mehanismus má za 
cíl se identifikovat a ztratit pozici ohrozitelného, tím že 
jsem podobný, ne-li stejný.  



! Introjekce  

Absorbování nejčastěji negativních atributů do svého 
chování od blízkých osob, což odstrańuje nechtěné 
ambivalentní prožívání. Oběť týraná manželem, začne 
časem uplatńovat jeho posunuté morální mantinely, nebo’t 
se nemusí vzdát své závislosi na něm.  

Na jedné straně je závislá na druhé v tom má žít a 
normálně prožívat. Začne vyznávat jeho hodnot. Přijme 
jeho prohlášení a svět se ji zjednodušší a je pro něj 
přijatelná.  



! Izolace 

! Okleštíme své omoce od některých zážitků.  



! Kompenzace 

! Ochrańuje soobnost pře pocitem nedostatečnosti a 
soustředí se do oblasti, kde je možné získat ocenění.  



! Zvrat nebo obrácení proti sobě 

Na základě neuspokojení určitých potřeb zvrátíme oemoce 
na druhou stranu.  

Zamilovan žena nedostane opětování v lásc a v určitém 
momentě začne stejně tak nenávidět a škodit.  

Rozlišení vědomé pomsty od EOM.  

U dětí, rodič mě nemilují a tak to zvrátím do 
sebepoškozování. ?Zvýšené procento totováží? 



! Odčinění 

! Pramení z pocitů viny a z postoje až obchodního 
rozsahu, musím učinit toto, aby nenastalo toto, 
odčínim něco a tak si zaručím něco jiného .., základ k 
obsedantně kompulzivním procesům.  



! Reaktivní výtvor /formace/ 

Člověk chce překonat úzkost tím, že začne produkovat 
pravý opak chování a pocitů,  

Muž chce utajit, že miluje a tak dává najevo svůj nezájem,  

Muž chce zvládnout ohrožení a tk se dané situaci cíleně 
opakovaně vystavuje a začíná v tom nacházet uspokojení. 



! Záminková reakce 

! Spočívá ve vnitřním odmítnutí neakceptovatelného 
obsahu do jeho opaku. Zde velmi často moralizující 
lidé. Například proti lenosti brojí ti, kteří I ji zakázali, 
ale stále po mni pošilhávají a rádi by si dopřáli 
odpočinek. Ale hřímají na ty, co jsou líní. Bývá v tom 
skrytá nevědomá závist. Moralistky odsuzují parádivost 
ladých dívek, sexuální aktivity, protože by sami chtěli, 
ale ohrožuje je to. Jiní moralizují rozkrádání majetku v 
TV a posléze jsou stíháni sami.  



! Útěk do fantazie 

Útěk pomáhá odlehčit obtížný život, nabídnout to, po 
čem osobnost touží a nemá to v takové rozsahu nebo vůbec 
v realitě.  

 



! Disociace 

 

V této obrně se osobnost brání silným citům, tak že se od nich 
odddělí a prožívání se tak odloučí od obsahu toho co se děje v 
realitě. Zde se vyskytují často rituály, které mají zabránit čemusi 
co je nežádoucí. Je to vlastně substituční jednání v těch místech, 
kde by měli být cit. Teoretizování tam, kde hrozí emoce, 
povídání a racionalizování, když by měli nějaké emoční chvilky 
přijít.  

Rozpovídání emocí.  



Identifikace 

! Identifikace například z útočníkem, který tak ohrožuje, 
že je snažší se s ním identifikovat a přijmout jeho 
normy a chování za vlastní.  

! Příkladem bývá identifikace oběti z gresorem, známá ze 
školství v rámci šikany, nebo z různých případů únosů.  



Diagnostika  

! Diagnostika EOM je velmi složitá.  

!   Defense mechanism test DTM-tes obraných 
mechanismů, percepční osobnostní test. 3védsko 1955 
autorem Ulf. Kragh z Lund University. 

! Probandovi jsou na krátkou chvilku prezentovány 
obrázky, které má zpětně popsat, a předpokládá se 
možnost uplatnění obranných mech., které mohou 
scény na obrázcích vyvolat. Projektivní metoda.  



!   Defense mechanism inventory (DMI) inventář 
obrnných mechanismů 

! Gleser a Ihilevich 1969, revize 1991 

!   Defense Style Questionnaire DSQ dot., obranných 
stylů 1983 

!   Life Style Index LSI 1979 

! Tématický apercepční test TAT Soukupová Goldman 
2008 


