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Súhrn 

Práca sa zaoberá problematikou temperamentových a charakterových osobnost
ných čŕt závislých od alkoholu a patologických hráčov. Cieľom práce bolo preskúma
nie osobnosti závislých ľudí a porovnanie ich osobnostných čŕt s kontrolnou skupi
nou. Na zisťovanie temperamentu a charakteru bol použitý dotazník TCI-R. Vý
skumnú vzorku tvorilo 30 ľudí závislých od alkoholu, 35 patologických hráčov a 65 
respondentov z kontrolnej skupiny tak, aby boli vyvážení vekom aj pohlavím. Zistili 
sme signifikantné rozdiely medzi patologickými hráčmi a kontrolnou skupinou v di
menziách Vyhľadávanie nového (NS) a Vyhýbanie sa poškodeniu (HA), v ktorých 
mali patologickí hráči skóre vyššie a v dimenziách Závislosť na odmene (RD), Vytr
valosť (PS) a Sebariadenie (SD) kde dosahovali nižšie skóre ako kontrolná skupina. 
Signifikantné rozdiely medzi ľuďmi závislými od alkoholu a kontrolnou skupinou 
boli vo vyššom skóre závislých v dimenzii Vyhýbanie sa poškodeniu (HA) a v nižšom 
skóre závislých v dimenzii Sebariadenie (SD). Štatisticky významné rozdiely medzi 
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patologickými hráčmi a ľuďmi závislými od alkoholu sme zaznamenali v dimenzii 
Vyhľadávanie nového (NS), v ktorej mali patologickí hráči skóre vyššie a v dimen
ziách Vytrvalosť (PS) a Sebapresiahnutie (ST), v ktorých mali skóre patologickí 
hráči nižšie. Osobnosť závislého jedinca sa pravdepodobne líši v niektorých osob
nostných črtách od osobnosti ľudí bez závislosti. 

Kľúč o v é s 1 o v á: temperament - charakter - TCI-R - závislosť od alkoholu -
patologické hráčstvo 

A. Heretik, B. Piliarová, E. Smolejová, M. Hajdúk: 
COMP ARISON OF TEMPERAMENT AND CHARACTER 
TRAITS IN ALCOHOL ADDICTION, PATHOLOGICAL 
GAMBLING AND CONTROL GROUP 

Summary 

The paper concerns the issue of temperament and character personality traits in 
people with alcohol addiction and pathological gambling. The aim of the study was 
to examine the personality of addicted people and compare it with the control group. 
Temperament and character was assessed with Temperament and Character 
Inventory-Revised (TCl-R). The research sample consisted of 30 alcohol addicts, 35 
pathological gamblers and 65 controls matched by age and gender. We observed se
veral differences between clinical groups and the control group. We found signifi
cant differences between pathological gamblers and the control group in Novelty 
seeking (NS) and Harm avoidance (HA) dimensions, where pathological gamblers 
scored higher than the control group, and in Reward dependence (RD), Persistance 
(PS) and Self directedness (SD), where they scored lower than the control group. Si
gnificant differences between alcohol addicts and the control group were observed in 
HA with higher score in the addicted group, and in SD, where they scored lower. 
Statistically significant differences between pathological gamblers and alcohol ad
dicts were observed in NS, with higher score in the pathological gamblers group and 
in PS and Self-Transcendence ST, where their scores were lower. The personality of 
an addicted person is probably different in several personality traits from people wi
thout an addiction. 

K e y w or d s: temperament - character -TCI-R- alcohol addiction - pathologi
cal gambling 
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Úvod 

Vplyv osobnosti jednotlivca na rozvoj, priebeh a prognózu závislostí je 
dlhodobo rozoznávaný terapeutmi, ktorí so závislými pracujú, a je z rôznych 
aspektov skúmaný aj v psychologickom a medicínskom výskume (Mezquita 
et al, 2014, Nociar, 2016). Z hľadiska štúdia individuálnych osobnostných 
rozdielov sú najviac skúmanou oblasťou typologické a črtové modely osobno
sti, vrátane modelov porúch osobnosti či špecifickej osobnosti náchylnej na 
vznik závislosti (Heretik sr. a Heretik jr., 2016). Viaceré typológie osobnosti 
náchylnej na závislosť (angl. addiction-prone personality) nepriniesli jednoz
načné výskumné potvrdenie špecifickej (typologicky či kvalitatívne odlišnej) 
osobnosti závislých a v zhode s trendom v oblasti psychológie osobnosti sa 
záujem preniesol na výskum vzťahu všeobecných črtových modelov osobno
sti vo vzťahu k riziku a rozvoju závislého správania (Smolejová et al., 2016). 

Hoci najvplyvnejším črtovým modelom osobnosti zostáva aj v súčasnosti 
Päťfaktorový model s črtami: Neuroticizmus, Extroverzia, Otvorenosť, Prí
vetivosť a Svedomitosť (Cakirpaloglu, 2012), niektoré konkurujúce modely 
ašpirujú vysvetliť aj klinické súvislosti, ktoré sú v tomto modeli nedostatoč
ne zachytené. K takýmto modelom patrí aj koncept temperamentu a cha
rakteru, ktorý vychádza z Psychobiologickej teórie osobnosti (Cloninger et 
al., 1993). Uvedená teória predpokladá, že osobnosť je vhodné popísať štyr
mi temperamentovými črtami: Vyhľadávanie nového, Vyhýbanie sa poško
deniu, Závislosť na odmene, Vytrvalosť a tromi charakterovými dimenziami: 
Sebariadenie, Spolupráca a Sebapresiahnutie (Cloninger et al., 1993). 

Vyhľadávanie nového (angl. Novelty Seeking, ďalej aj NS) sa pri vyso
kom skóre spája s impulzívnosťou, zvedavosťou, nadšením. Títo ľudia rýchlo 
príjmu niečo nové a cudzie, ale ľahko ich činnosti omrzia. Môže sa u nich 
prejaviť nadmerný hnev a sú nestáli v medziľudských vzťahoch a pri na
pÍňaní stanovených cieľov. Pri nízkom skóre v NS sú ľudia popisovaní ako 
ľahostajní, bez zanietenia, systematickí a držiaci si odstup (Preiss, 1999). 

Ľudia s vysokým skóre v dimenzii Vyhýbanie sa poškodeniu (angl. Harm 
Avoidance, ďalej aj HA) bývajú popisovaní ako opatrní, obozretní, ostýchaví, 
pochybovační, neistí, pasívni, nervózni, negatívni až pesimistickí. Majú 
málo životnej energie, ľahko sa unavia a v sociálnych situáciách sa správajú 
nesmelo. Ich výhodou je, že predvídajú nebezpečenstvo a sú obozretní. Ne
výhodou je ich nesmelosť, pesimizmus a neopodstatnené obavy (Preiss, 
1999). 

Závislosť na odmene (angl. Reward Dependence, ďalej aj RD) by sa podľa 
nášho názoru mala presnejšie volať Závislosť na sociálnej odmene a charak-
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terizujú ju vlastnosti ako družnosť, sentimentalita a spontánnosť v sociál
nom kontakte, sociálna citlivosť alebo konformita (resp. ich nedostatok pri 
nízkom skóre v RD) a je tak blízka dimenzii Extraverzia v iných osob
nostných modeloch. 

Vytrvalosť (angl. Persistence, PS) súvisí s vytrvalosťou a trpezlivosťou 
napriek frustrácii a únave (Cloninger, 1993). Ľudia s vysokým skóre sú sna
živí, pracovití, ambiciózni, motivovaní a vytrvalí. Na druhom póle sú ľudia 
s nízkym skóre, ktorí sa práci skôr vyhýbajú, podceňujú seba a svoje schop
nosti a prácu často nedokončia (Preiss, 1999). 

Sebariadenie (angl. Self-Directedness, ďalej aj SD) sa spája so zodpoved
nosťou v uskutočňovaní svojich cieľov a so schopnosťou začať, organizovať 
a regulovať svoje správanie smerom k dosiahnutiu cieľov. Ľudia s vysokým 
skóre sú popisovaní ako zrelí, zodpovední, cieľavedomí a vynaliezaví (Clo
ninger, 1994). 

Spolupráca (angl. Cooperation, ďalej aj CO) zahŕňa sociálnu toleranciu, 
empatiu, prospešnosť, súcit a morálne princípy (Cloninger, 1993). Vysoké 
skóre sa spája s akceptáciou spoločnosti, empatiou, ochotou pomôcť, rešpek
tom a férovosťou. Naopak, nízke skóre sa spája s netoleranciou, kritickos
ťou, pomstychtivosťou a sebeckosťou (Preiss, 1999). 

Vysoké skóre v osobnostnej črte Sebapresiahnutie (angl. Self-Transcen
dence, ďalej aj ST) sa v Cloningerovej teórii spája so spiritualitou, kreativi
tou, životnou múdrosťou a pochopením určitého širšieho presahu vlastného 
života a nášho správania sa v ňom. 

V pôvodnej verzii teórie Cloninger predpokladal, že temperamentové črty 
majú výrazne dedičný základ, spojený s individuálnymi rozdielmi v aktivite 
neurotransmiterových systémov - sérotonínového, noradrenalínového a do
pamínového, a že charakterové črty sú viac založené na ontogenetických 
skúsenostiach jednotlivca. Výrazne vyjadrené temperamentové črty sú síce 
rizikovým faktorom aj pre vznik psychických porúch, ale v konečnom dô
sledku ich priebeh a vyústenie silne súvisia s charakterovými črtami, čo 
platí zvlášť pre poruchy osobnosti (koncept tzv. nezrelého charakteru, bliž
šie Heretik, Heretik, 2016), ale aj pre afektívne a úzkostné a ďalšie psy
chické poruchy, vrátane závislostí (Minaya a Fresán, 2009; Nordin a Nylan
der 2007). 

Cloninger tiež rozpracoval teóriu o dvoch typoch závislých. Jedinci s ne
skorým nástupom závislosti (Typ I) po 25. roku života sú charakterizovaní 
nízkym skóre vo Vyhľadávaní nového, vysokým skóre vo Vyhýbaní sa poško
deniu a nízkym skóre v Závislosti na odmene. Presne opačný obraz sa 
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očakával u jedincov so skorým nástupom závislosti pred 25 rokom života 
(Typ II). 

Typ I sa vyznačuje introverziou, chronickými pocitmi viny a nízkou tole
ranciou na bolesť a slabé zvládanie stresu, ktoré sa snaží potlačiť pomocou 
alkoholu, Typ II sú skôr extrovertní, impulzívni, so zníženým prežívaním 
pocitov viny, pričom ich tolerancia bolesti je vysoká a alkohol neslúži na jej 
zmiernenie (Cloninger, 1987). 

U oboch typov predpokladal nízke vyjadrenie charakterových čŕt, najmä 
Sebariadenia. Cloningerova Psychobiologická teória osobnosti aj typológia 
závislých boli overované viacerými autorskými tímami na ľuďoch s rôznymi 
typmi závislostí. 

Čo sa týka tzv. tvrdých a nelegálnych drog, Le Bon et al. (2004) realizo
vali výskum na vzorke závislých od heroínu (42 participantov, z toho 10 
žien), závislých od alkoholu (37, z toho 9 žien) a kontrolnej skupiny bez psy
chiatrickej diagnózy (83, z toho 20 žien). Na meranie osobnosti bol použitý 
tiež dotazník TCI. Závislí od heroínu skórovali vyššie vo Vyhľadávanie 
nového a v Sebariadení v porovnaní so závislými od alkoholu. Skóre v di
menzii Vyhľadávanie nového, Vyhýbanie sa poškodeniu a Sebapresiahnutie, 
bolo zvýšené a v charakterovej črte Sebariadenie znížené u oboch skupín 
závislých v porovnaní s kontrolnou skupinou. Hosák et al. (2004) zistili 
porovnaním liečiacich sa českých užívateľov od metamfetamínu (pervitínu) 
a kontrolnej skupiny, že závislí skórovali vyššie v dimenziách Vyhľadávanie 
nového, Vyhýbanie sa poškodeniu a Sebapresiahnutie a naopak nižšie vo 
Vytrvalosti a charakterových črtách Sebariadenie a Spolupráca. 

Basiaux et al. (2001) s porovnaním skupiny závislých od alkoholu s refe
renčnou skupinou zistili, že skupina závislých celkovo vykazovala vyššie 
skóre vo Vyhľadávaní nového (NS) a nižšie skóre v dimenzii Sebariadenie 
(SD) oproti kontrolnej skupine. Pri skupine so skorým začiatkom nástupu 
závislosti bolo prítomné vyššie skóre vo Vyhľadávaní nového a nižšie skóre 
v Sebariadení a Spolupráci ako v skupine s neskorým začiatkom. 

Nordin a Nylander (2007) na švédskej vzorke patologických hráčov zistili 
v porovnaní s kontrolnou skupinu priemerne vyššie skóre v temperamen
tových dimenziách NS a HA a charakterovej dimenzii Sebapresiahnutie 
(ST). Patologickí hráči skórovali nižšie v charakterových dimenziách SD 
a CO ako kontrolná skupina. 

Shin et al. (2009) skúmali osobnosť u 104 patologických hráčov. Vý
skumná vzorka bola rozdelená na dve skupiny podľa Cloningerovej ty
pológie závislých, Typ II so skorým začiatkom rozvoja závislosti (n=34) 
a Typ I s neskorým začiatkom (po 25. roku, n=70). Preukázali, že skupina 
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so skorým začiatkom patologického hráčstva vykazovala vyššie skóre v NS, 
HA a tiež nižšie skóre v ST oproti skupine s neskorým začiatkom, čo je 
v čiastočnej zhode s teoretickým očakávaním. 

Maierová (2014) vo svojej dizertačnej práci skúmala na českej vzorke po
ruchy osobnosti a vzťahovú väzbu patologických hráčov. Oproti kontrolnej 
skupine, patologickí hráči skórovali vyššie v dimenzii NS a nižšie v dimen
ziách RD, SD a CO. 

V predošlej štúdii (Smolejová et al. 2016) sme sa zamerali na špecifiká 
temperamentu a charakteru merané dotazníkom TCI-R u slovenských pa
cientov závislých od alkoholu (n=30). Kontrolnú skupinu tvorilo 375 nekli
nických participantov. Zistili sme, že závislí od alkoholu dosahovali vyššie 
celkové skóre v dimenzii Vyhľadávanie nového, Vyhýbanie sa poškodeniu 
a charakterovej črte Sebapresiahnutie a nižšie v dimenzii Sebariadenie. 
Výskumnú vzorku použitú v tomto výskume opisujeme v Metódach, keďže 
dáta zo štúdie využívame na porovnanie výskumu so vzorkou patologických 
hráčov a referenčnou skupinou. Jedným z limitov tejto štúdie bol nepomer 
klinickej a kontrolnej skupiny a tiež otázka špecifickosti zistených rozdielov 
vo vzťahu k typu závislosti. 

Cieľom prezentovanej štúdie je preskúmať rozdiely v temperamentových 
a charakterových osobnostných dimenziách medzi závislými od alkoholu, 
patologickými hráčmi a kontrolnou skupinou, ktorá bola spárovaná vekom 
a pohlavím. 

Z hľadiska predošlých výskumov sme predpokladali, že: 
- patologickí hráči dosiahnu priemerne vyššie skóre v dimenziách Vy

hľadávanie nového (NS) a Vyhýbanie sa poškodeniu (HA) a nižšie skóre 
v dimenziách Sebariadenie (SD) a Spolupráca (CO) oproti kontrolnej skupi
ne; 

- ľudia závislí od alkoholu dosahujú priemerne vyššie skóre v dimen
ziách Vyhľadávanie nového, Vyhýbanie sa poškodeniu a nižšie skóre v di
menzii Sebariadenie oproti kontrolnej skupine; 

- rozdiely v ostatných črtách medzi skupinami závislých a voči kontrol
nej skupine sme kvôli nejednoznačnosti publikovaných zistení skúmali 
exploračne. 

Metodika 

Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorili tri skupiny participantov. Dve skupiny po
zostávali z klinickej populácie - patologických hráčov a ľudí závislých od al-
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koholu, ktorí boli vybraní príležitostným výberom. Treťou skupinou bola 
skupina kontrolná (neklinická). Skupinu patologických hráčov tvorili parti
cipanti z II. Psychiatrickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a z Odborného liečebného ústavu psy
chiatrického, n.o. na Prednej Hore. Vzorku patologických hráčov tvorilo 35 
participantov (29 mužov a 6 žien). Vzorka závislých od alkoholu pochádzala 
z príležitostného výberu pacientov, ktorí sa liečili na Klinike drogových 
závislostí Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Túto skupi
nu tvorilo 30 participantov (20 mužov a 10 žien), bez ďalších závislostí 
(okrem nikotínu) a závažných psychických porúch. Bližší popis skupiny 
závislých od alkoholu uvádzame v tab. 1 a 2 (bližšie v Smolejová et al., 
2016). 

Tabuľka 1. 

Priemer 

SD 

Medián 

Min. 

Max. 

Opis klinických skupín: trvanie závislosti 
a počet liečení v oboch klinických skupinách 

Patologickí hráči Závislí od alkoholu 

Trvanie Počet Trvanie Počet 

závislosti absolvovaných závislosti absolvovaných 
(roky) liečení (roky) liečení 

5,74 1,86 13,45 1,93 

4,67 1,7 8,05 1,46 

5,00 1,00 11,00 1,00 

0,5 1 1 1 

20 10 30 6 

Legenda: SD - smerodajná odchýlka, Min. - Minimum, Max. - maximum 
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Klinické skupiny sme porovnávali s kontrolnou, neklinickou skupinou, 
ktorú tvorilo 65 participantov (49 mužov a 16 žien). Kontrolnú skupinu tvo
rili participanti vybraní z väčšieho súboru (691 participantov získaných 
v rámci procesu štandardizácie slovenskej verzie TCI-R) tak, aby boli 
vyvážení vekom aj pohlavím so skupinou patologických hráčov a ľuďmi zá
vislými od alkoholu. Vyváženie prebiehalo v niekoľkých krokoch: kontrolná 
skupina sa rozdelila na vekové skupiny 18-29, 30-44, 45-59 a nad 60 rokov 
a následne sa cez procedúru v programe SPSS v. 24 náhodne vybrali po
merné počty z týchto vekových skupín podľa pohlavia tak, aby zodpovedali 
klinickej skupine tvorenej patologickými hráčmi a závislými od alkoholu. 
Bližší popis kontrolnej skupiny uvádzame v tab. 2. 

Tabuľka 2. 

Skupina N 

Patologickí 35 
hráči 

Závislí od 30 
alkoholu 

Kontrolná 65 
skupina 

Celkovo 130 

Deskriptívne ukazovatele veku 
vo všetkých skupinách 

Muži M 

Ženy 

29 35,40 

6 

20 40,87 

10 

49 38,86 

16 

98 38,39 

32 

SD 

12,00 

9,33 

12,59 

11,84 

Legenda: N - počet participantov v skupine, M - aritmetický priemer, SD - smero
dajná odchýlka 
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Vo výsledku tak bola kontrolná skupina vyvážená s klinickými 
z hľadiska pohlavia (presný pomer) aj veku (s pomocou štatistického testu 
ANOV A neboli medzi klinickou a kontrolnou skupinou štatisticky významné 
vekové rozdiely F(2)=1,848, p= 0,162). 

Výskumné metódy 

Všetci participanti vyplnili slovenský preklad osobnostného inventára 
Temperament & Character Inventory-Revised (TCI-R, bližšie, Heretik & 
Hajdúk, 2015), ktorý pozostával z 240 výrokov, s ktorými participanti vyja
drovali mieru súhlasu na päťstupňovej škále, ktorej výstupom sú skóre 
v siedmich dimenziách v zmysle Psychobiologickej teórie osobnosti a validi
začné položky na kontrolu nepozorného či náhodného vypÍňania. 

Priebeh zberu údajov 

Na Psychiatrickej klinike v Banskej Bystrici sme výskum realizovali od 
novembra 2016 do marca 2017. Participanti pochádzali aj zo skupiny hospi
talizovaných, aj z Klubu pre gamblerov ako súčasť dlhodobej liečby. V Od
bornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore sa výskum reali
zoval v marci 2017. Participanti sa výskumu zúčastnili dobrovoľne a zber 
dát prebehol anonymne. Pred vypÍňaním dotazníkov bol od participantov 
vyžiadaný informovaný súhlas. Vzorku ľudí závislých od alkoholu tvorili pa
cienti v rámci trojmesačnej liečby na Klinike drogových závislostí Psychia
trickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku; dáta boli zozbierané v priebe
hu jedného stretnutia v júli 2015. 

Výsledky 

Testy reliability a normality rozloženia 
skóre pre TCI-R 

V prvom kroku analýzy sme testovali Cronbachov alfa koeficient reliabi
lity dimenzií TCI-R pre každú zo skupín zvlásť. Zistené hodnoty v rozsahu 
alfa = O, 727 do 0,922 ukazujú dobrú mieru reliability pre všetky dimenzie 
TCI-R. 

13 



A. HERETIK, B. PILIAROV Á, E. SMOLEJOV Á, M. HAJDÚK / 
POROVNANIE TEMPERAMENTOVÝCH A CHARAKTEROVÝCH 
OSOBNOSTNÝCH ČŔT U OSÔB ZÁVISLÝCH OD ALKOHOLU, 
GAMBLINGU A KONTROLNEJ SKUPINY 

Získané skóre pre jednotlivé črty v TCI-R sme pre ďalšiu analýzu testo
vali s pomocou Shapiro-Wilkovho testu, či neporušujú predpokladané 
normálne rozloženie skóre, zošikmenie sa ukázalo akurát pri Vyhľadávaní 
nového, takže ďalšie analýzy prebiehali pomocou parametrického testova
nia.V tab. 3 uvádzame priemerné skóre a štandardné odchýlky pre jednot
livé dimenzie a tri skupiny. V zmysle jednotlivých hypotéz a výskumnej 
otázky sme rozdiely medzi závislýmí a kontrolnou skupinou testovaní Jed
nofaktorovou analýzou rozptylu (ďalej ANOVA) a následne sériou párových 
post hoc testov. Pre úsporu priestoru uvádzame aj hodnoty ANOVA testu 
v tab. 3 a v prípade, že boli párové t-testy signifikantné, tak v poslednom 
stÍpci aj pre ktorú dvojicu (napr. P > A znamená patologickí hráči skórovali 
vyššie ako alkoholici, viac v tab. 3). 
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Tabuľka 3. Porovnanie skóre v dimenziách TCI-R 
medzi tromi skupinami 

Závislí Patologickí Kontroly Výsledky ANOVA 
od alkoholu hráči (K) testu 

(A) (P) 

M SD M SD M SD 

NS 105,00 12,42 111,89 17,24 99,83 11,15 F(2) = 9,375 
p < 0,001 

Eta = 0,359 

HA 98,47 16,56 97,69 18,20 86,91 15,84 F(2) = 7,276 
p = 0,001 

Eta = 0,321 

RD 98,50 12,84 93,91 12,28 100,09 11,13 F(2) = 3,120 
p< 0,048 

Eta = 0,216 

PS 120,93 17,68 112,63 13,78 122,84 13,51 F(2) = 5,662 
p < 0,004 

Eta = 0,287 

SD 122,48 14,58 125,03 19,97 138,88 15,63 F(2) = 13,193 
p < 0,001 

Eta = 0,416 

CO 123,35 11,39 123,20 14,96 127,82 14,85 F(2) = 1,659 
p < 0,194 

Eta = 0,160 

ST 78,23 14,47 70,50 16,49 74,51 13,09 F(2) = 2,321 
p < 0,102 

Eta = 0,188 

Legenda: M - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka 

Post-
hoc 

P>A 
P>K 

P>K 
A>K 

P<K 

P<A 
P<K 

P<K 
A<K 

P<A 
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Overenie Hypotézy 1: Ľudia závislí od alkoholu a patologickí hrá
či majú vyššie skóre v dimenzii Vyhľadávanie nového (NS) ako kon
trolná skupina. 

S pomocou ANOVA sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi sku
pinami vo Vyhľadávaní nového (p < 0,001, tab. 3). Porovnaním párovými 
t-testami sme zistili, že patologickí hráči mali štatisticky významne vyššie 
skóre ako závislí od alkoholu a kontrolná skupina. Skóre závislých od alko
holu vo Vyhľadávaní nového bolo vyššie ako pri kontrolnej skupine, ale nad 
stanovenou hladinou štatistickej významnosti. Hypotézu 1 tak považujeme 
za čiastočne podporenú. 

Overenie Hypotézy 2: Ľudia závislí od alkoholu a patologickí hrá
či majú vyššie skóre v dimenzii Vyhýbanie sa poškodeniu (HA) ako 
kontrolná skupina. 

Najvyššie priemerné skóre vo Vyhýbaní sa poškodeniu dosiahli ľudia 
v skupine závislých od alkoholu, o niečo nižšie priemerné skóre mali patolo
gickí hráči a najnižšie skóre mala kontrolná skupina (tab. 3). 

Pomocou ANOVA sme zistili, že medzi skupinami sú štatisticky 
významné rozdiely vo Vyhýbaní sa poškodeniu (p = 0,001). 

V zhode s očakávaniami sme zistili, že obe skupiny závislých majú štatis
ticky významne vyššie skóre ako kontrolná skupina. 

Overenie Hypotézy 3: Ľudia závislí od alkoholu a patologickí hrá
či majú nižšie skóre v dimenzii Sebariadenie (SD) ako kontrolná 
skupina 

Najvyššie priemerné skóre dosiahla kontrolná skupina a najnižšie prie
merné skóre mala skupina ľudí závislých od alkoholu (tab. 3), rozdiely sú 
štatisticky významné (p < 0,001). Obe skupiny závislých dosiahli nižšie 
skóre v Sebariadení ako kontrolná skupina a medzi sebou sa líšili len mi
nimálne. Hypotézu 3 tak považujeme za plne podporenú. 

Overenie výskumnej otázky: Aké sú rozdiely v črtách Závislosť 
na odmene, Vytrvalosť, Spolupráca a Sebapresiahnutie závislých 
a kontrolnej skupiny? 

Priemerné hodnoty a ďalšie deskriptívne hodnoty pre dimenzie Závislosť 
na odmene, Vytrvalosť, Spolupráca a Sebapresiahnutie pre tri analyzované 
skupiny participantov uvádzame v tab. 3. 

Pomocou ANOVA sme zistili, že medzi skupinami sú štatisticky význam
né rozdiely v dimenziách Závislosť na odmene (RD) a Vytrvalosť (PS) 
(tab. 3). 
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Sériou párových post-hoc testov sme zistili, že patologickí hráči dosiahli 
v Závislosti na odmene nižšie priemerné skóre ako kontrolná skupina; ďalej 
patologickí hráči dosiahli nižšie priemerné skóre ako závislí od alkoholu aj 
kontrolná skupina v črte Vytrvalosť; zároveň že medzi skupinami neboli 
štatisticky významné rozdiely v priemerných hodnotách v Spolupráci; a na
pokon že patologickí hráči mali významne nižšie skóre v Sebapresiahnutí 
ako závislí od alkoholu, nelíšili sa však podstatne od kontrolnej skupiny. 
Závislí od alkoholu tak dosiahli najvyššie priemerné skóre v Sebapresiah
nutí, nie však štatisticky významne vyššie ako kontrolná skupina (tab. 3). 

Diskusia a závery 

Zistenia z našej štúdie väčšinou podporujú predošlé zistenia o odlišno
stiach v temperamentových a charakterových črtách závislých od ľudí bez 
rozvinutej závislosti. Výsledky sú v zhode s inými publikovanými výskuma
mi a potvrdzujú aj určité špecifiká v tejto dimenzii podľa typu závislosti 
(Janiri et al., 2007; Jiménez-Murcia et al., 2010; Maierová, 2014; Nordin 
a Nylander, 2007; Basiaux et. al., 2001; Le Bon et al., 2004; Svrakic et al., 
2010). 

V temperamentovej dimenzii Vyhľadávanie nového sme zistili najvyššie 
priemerné skóre v skupine patologických hráčov, ktorí mali štatisticky 
významne vyššie skóre aj ako kontrolná skupina aj ako závislí od alkoholu, 
ktorí mali vyššie skóre ako kontrolná skupina. Z opisu tejto črty môžeme 
usudzovať, že závislí ľudia sú v priemere viac impulzívni a nedisciplinovaní, 
vyhľadávajú vzrušenie a nové podnety, ale rýchlo sa začnú nudiť, čo súvisí 
aj s rizikom rozvoja závislosti. 

V temperamentovej črte Vyhýbanie sa poškodeniu sme zistili štatisticky 
signifikantné rozdiely medzi skupinami ľudí závislých od alkoholu a patolo
gickými hráčmi v porovnaní so skupinou kontrolnou. Klinická skupina mala 
výrazne vyššie skóre v tejto dimenzii ako kontrolná skupina. U patolo
gických hráčov a aj u ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu sa objavuje tenden
cia, že skóre v dimenzii HA je signifikantne vyššie (Nordin a Nylander, 
2007; Le Bon et al., 2004; Svrakic et al., 2010). Vyššie skóre v tejto dimenzii 
môže súvisieť s komorbiditou závislostí. Závislosti sa často spájajú s výsky
tom depresie, úzkostných porúch, sociálnej fóbie alebo posttraumatickej 
stresovej poruchy (Benkovič a Martinove, 2011; Nordin a Nylander, 2007; 
Katona, 2013). Podľa Svrakic et al. (2010), vyššie skóre v HA súvisí s vyššou 
vulnerabilitou voči zvládaniu stresu a to môže viesť k zneužívaniu alkoholu 
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(na zmiernenie negatívnych emócií, úzkostí a aby ľudia zahnali obavy 
a získali úľavu). Títo autori ďalej uvádzajú, že ľudia s vysokým NS a vy
sokým HA sa často prejavujú súčasným prežívaním úzkosti a zároveň im
pulzívnosťou, čo znamená, že nové veci vnímajú ako príťažlivé a zároveň po
tenciálne škodlivé. 

Pri stanovovaní výskumných hypotéz sme tiež predpokladali výrazne 
znížené skóre závislých v charakterovej dimenzii Sebariadenie, čo sa vo 
výsledkoch plne potvrdilo a podporuje to tak skoršie zistenia viacerých 
autorov aj pre závislých od alkoholu (Basiaux et al., 2001; Le Bon et al., 
2004) aj pre patologických hráčov (Janiri et al., 2007; Jiménez-Murcia et al., 
2010; Nordin a Nylander, 2007; Maierová, 2014). Nízke skóre v celkovej di
menzii SD charakterizuje týchto ľudí ako nevyzretých, nezodpovedných, 
nespoľahlivých, obviňujúcich druhých, neefektívnych a zle integrovaných. 
Majú problém stanoviť si zmysluplné ciele. Ich správanie skôr ovláda sti
mulácia a tlaky z okolia ako vlastné ciele a hodnoty (Preiss, 1999). Nordin 
a Nylander (2007) tvrdia, že všetci participanti (patologickí hráči), ktorí 
mali vysoké skóre v HA, mali nízke skóre v SD. Cloningerova teória predpo
kladá, že vysoké skóre v HA má negatívny vplyv na vývoj charakterových 
čŕt najmä Sebariadenia a vysvetľuje tým aj často zistenú silnú negatívnu 
koreláciu medzi oboma dimenziami. 

Patologickí hráči skórovali výrazne nižšie v Závislosti na odmene ako 
kontrolná skupina, čo je v zhode so zisteniami Maierovej (2014) na českej 
vzorke patologických hráčov. Extrémne nízke skóre v tejto črte bývajú spo
jené so sociálnou anhedóniu a schizoidnými osobnostnými črtami 

(Heretik sr. a Heretik jr., 2016), čo môže byť jedno zo špecifík tejto skupiny 
závislých, kde je rozvíjaná závislosť typicky veľmi individuálna činnosť. 

V štvrtej temperamentovej dimenzii Vytrvalosť sa preukázala tendencia, 
že patologickí hráči majú signifikantne nižšie skóre oproti zvyšným dvom 
skupinám, pričom predošlé výskumy takéto zníženie nenaznačovali (Maiero
vá, 2014; Nordin a Nylander, 2007). Skóre vo Vytrvalosti sa pri závislých od 
alkoholu výrazne od normy nelíši (Basiaux et al., 2001; Svrakic et al., 2010). 
Druhou charakterovou dimenziou je Spolupráca (CO). Vo výsledkoch nášho 
výskumu sme nezaznamenali rozdiely v dimenzii CO medzi závislými 
a kontrolnou skupinou, čo je v rozpore zo zisteniami Janiri et al. (2007), 
Maierovej (2014) a Nordina a Nylandera (2007). Jiménez-Murcia et al. 
(2010) zistili slabú pozitívnu koreláciu dimenzie CO s vekom. Skupina pato
logických hráčov mala v našom výskume nižší priemerný vek a možno preto 
sa u nej objavilo nižšie skóre v tejto dimenzii. 

Poslednou charakterovou dimenziou je Sebapresiahnutie (ST). Tu sa ob-
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javili pomerne výrazné rozdiely medzi obomi skupinami závislých. Pri sku
pine ľudí závislých od alkoholu bolo skóre v tejto dimenzii priemerne naj
vyššie au skupiny patologických hráčov najnižšie, pričom kontrolná skupi
na bola v priemere medzi týmito skupinami. 

Konzistentne s výsledkami nášho výskumu, vo výskume Le Bon et al. 
(2004), závislí od alkoholu dosiahli vyššie skóre v dimenzii ST a jej troch fa
cetoch ako kontrolná skupina. Táto tendencia k zvýšenému skóre v ST sa 
objavila aj vo výskume Basiaux et al. (2001), aj keď tento výsledok nebol si
gnifikantný, no ľudia závislí od alkoholu mali skóre vyššie. Kontrastne k to
mu, Svrakic et al. (2010) u skupiny závislých od alkoholu zistili signifikant
ne nižšie skóre v dimenzii ST oproti kontrolnej skupine. Vo svojej úvahe 
spája výrazne nižšie Sebariadenie (ktoré sa u závislých od alkoholu v našom 
výskume objavilo) a vyššie ST s charakterom osôb, ktoré sú pravdepodobne 
nezrelé, môžu mať komorbídne prítomné poruchy osobnosti a zároveň žijú 
viac vo fantazijnom svete, dennom snení a majú vyššiu úroveň magického 
myslenia. Na priek tomu, že Cloninger pôvodne predpokladal vysoké skóre 
v tejto črte za pozitívne a prepojené aj so spiritualitou a životnou múd
rosťou, viacero výskumov poukazuje na určitý prekryv aj s patológiou v ob
lasti osobnosti, duševných porúch ale aj religiozity a spirituality (Miillerová, 
2016). 

Sme si vedomí, že výskum má viacero limitácií. Závislých ľudí od alkoho
lu bolo 30 a patologických hráčov bolo 35. Vzorka je relatívne malá 
a z hľadiska štatistickej analýzy by ju bolo vhodné rozšíriť. V dvoch sku
pinách závislých tiež nebol rovnaký pomer mužov a žien (viac žien bolo vo 
vzorke ľudí závislých od alkoholu) a líšili sa v priemernom veku (závislí od 
alkoholu boli v priemere o 5 rokov starší ako patologickí hráči). Kontrolná 
skupina, s ktorou sme naše klinické vzorky porovnávali bola vybratá ná
hodným výberom z väčšieho počtu participantov tak, aby bola vyvážená ve
kom aj pohlavím k našej klinickej vzorke. Nevieme však zaručiť, že v kon
trolnej skupine, ktorá pozostávala z participantov z bežnej, neklinickej po
pulácie bez psychiatrickej diagnózy sa nevyskytli participanti, u ktorých 
mohla byť prítomná závislosť. Limitáciou môže byť aj fakt, že pri siedmich 
participantoch zo skupiny patologických hráčov bolo prítomné aj problémo
vé užívanie či závislosť od alkoholu. 

Napriek týmto limitáciám sme pozorovali v našich výsledkoch niekoľko 
rozdielov medzi klinickými skupinami a kontrolnou skupinou a dokonca aj 
medzi skupinou patologických hráčov a ľuďmi závislými od alkoholu. Môže
me usudzovať, že osobnosť závislého jedinca sa líši v expresii niektorých 
osobnostných čŕt od osobnosti ľudí bez závislosti. Vzhľadom na limitácie 
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našej práce nemôžeme tieto výsledky zovšeobecniť na celú populáciu závis
lých ľudí. Hlavným zistením boli rozdiely vo vyššom skóre v dimenziách Vy
hľadávanie nového a Vyhýbanie sa poškodeniu a nižšie skóre v dimenzii Se
bariadenie pri ľuďoch závislých. Pri skupine patologických hráčov sa v na
šich výsledkoch vyskytovalo nižšie skóre aj v dimenzii Závislosť na odmene 
a Vytrvalosť. Výsledky vyšli v smere našich očakávaní a sú potvrdením zis
tení z viacerých zahraničných výskumov. 

Pre budúce smerovanie výskumu by bolo vhodné aj u kontrolnej skupiny 
administrovať aspoň skríningový dotazník pre alkoholovú či inú závislosť. 
Pri vyššom počte participantov by bolo možné zo skupiny vyradiť partici
pantov, u ktorých je prítomná aj iná závislosť, resp. z nich pri dostatočnom 
počte vytvoriť samostatnú skupinu pre porovnanie s jedincami závislými od 
jednej látky. Za prínos považujeme nielen potvrdenie základných trendov vo 
vzťahu osobnostných čŕt a rizika závislosti a niektorých špecifik podľa typu 
závislosti ale aj overenie, že tieto vzťahy platia aj v našich podmienkach, čo 
zároveň zvyšuje univerzálnosť týchto vzťahov. Na rozdiel od temperamen
tových čŕt, ktoré Cloninger v zhode s inými autormi považoval za silne de
dične predisponované, predpokladal Cloninger, že charakterové črty, najmä 
Sebariadenie je možné zlepšovať systematickou prácou na sebe, terapiou či 
ďalšími intervenciami, čo by bolo zaujímavé skúmať aj u závislých pred a po 
absolvovaní liečby, či longitudinálne počas dlhšieho obdobia ich života. 

Vyhlásenie autorov o konfiikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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