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Súhrn 

Kognitívno-kauzálna hypotéza pri alkoholovej závislosti sa potvrdzuje v smere zmien spôsobe
ných abúzom alkoholu . k čomu prinášajú zaujímavé zistenia viacerí domáci i zahraniční autori . 
Zo zhrnutia výsledkov výskumu domácich autorov sa ako centrálna kognitívna zmena zisiujc zní
žená intelcktová kompetencia so zhoršenou kvalitou riešenia problémov a zvýšenou rigiditou 
myslenia . V smere vplyvu kognitívnych zmien na alkoholovú závislosi usudzujeme . že s prctrvá
vaním alkoholovej závislosti môže súvisiei zistené signifikantnc vyššie skóre v iracionálnych pre
svedčeniach u osôb liečených na alkoholovú závislosi. pričom v miere a náplni týchto presvedčení 
sú osoby závislé od alkoholu bližšie neurotikom ako hežncj populäcii . Autori podporujú Parso
novo odporúčanie používai kognitívny rctréning ako súčasi liečby a sekundárnej prevencie alko
holovej závislosti . 

Kf ú č o vé s l ov <i: kognitívne zmeny pri alkoholovej závislosti -znížená intelektová kompetencia 
-iracionálne presvedčenia . 

O. Kondäš. J . Kordačová: THE COGNITIVE ASPECf OF ALCOHOL DE
PENDENCE 

Summar y 

The cognitive-causal hypothesis at a leo hol dependence is confirmed in the direction of changes. 
caused by alcohol abuse . A number of Czecho-Slovak and foreign authors publish interesting fin
dings concerning that topic . Summarizing the results of research of Czecho-Slovak authors, dec
reased intelectual competence with worsened quality of problem solutions and increased thinking 
rigidity is found as the central cognitivc change . Concerning the effect of cognitive changes on 
the alcohol dependence we believc. that with pcrsistance of alcohol dependence a significant hig
her score of irrational believe of persons trcated for alcohol dependence can be related . Regarding 
to the ex tent and contents of these believes alcohol dependent individuals are closer to neurotics 
than to the general population . The authors support Parson 's recommendation for the use of cog
nitive retraining as a part of the therapy and secondar prevention of alcohol dependence. 

K c y wor d s: cognitive changes at alcohol dependence- decreased intelectual competence- irra
tional believes. 
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O. Kondáš . J. Kordačová: KOGNITIVER ASPEKT DER ALKOHOL
ABHÄNGIGKEIT 

Zusammenfas~ung 

Die kognitiv-kausale hypothese bei Alkoholabhängigkcit wird durch die Verwandlungen. bc
ding! durch den Alkoholabusus , bestätigt. Mchrere hcimische und ausliindische Autoren bringen 
zu diesen Thema interessante Ermittlungen. Zusammcnfassend die Forschungscrgebnisse heimi
scher Autoren wird als zen trale kognitive Verwandlung das Herabsetzen der lntelektkompetenz 
mit vermindeter Oualitiit der Problemlôsung und vcrstärkter Denkensrigidität festgestclt. Betref
fend des ~influsses der kognitivcn Vcränderungen auf die Alkoholabhängigkeit urteielcn wir. dass 
mit den Uberdauern der Alkoholabhängigkeit bei Personcn. die fiir Alkoholabhängigkeit behan
<.lcll sind ein signifikant hôhcres Scorc in irrationalen Ubcrzeugungen zusammenhängen kann . 
Dabei sind die Alkoholabhii ngige im Mass und lnhall dicser Oberzeugungen näher den Neuroti
kern als der allgemeinen Population . Die Autoren unterstiitzen Parsons Empfehlung. das kogni 
tive Retraining als einen Teil der Behandlung und sckundärer Präven lion der Alkoholabhängig
keit zu beniilzen. 

Sch l ii s s c l w ô rl e r : Kognitive V erändcrungen bei Alkohulabhängigkcit - Herabsetzung der ln
tclcktkompctcnz - irrationale Oberzcugungen . 

O . KoH,Liaw, H. Kopt~a•waa: II03HABAEMbiJ1: ACIIEKT AJIKOrOJih
HOJii 3ABMCMMOCTM 

Pe3!0Me 

II03HaaaTeJibHO-Kay3aJibHa.R nmoTe3a np11 3aBI1ei1MOeTI1 OT aJIKOľOJI.fl no,LITBep:lK,AaeTe.R 
B HanpaaJieHI111 113MeHeHI1H, Bbi3BaHHbiX 3JIOynOTpe6JieH11eM aJIKOľOJI.fl, O 'leM np11HOe.RT 
11HTepeeHbJe eae,LieHI1.fl MH0ľl1e OTe'IeeTBeHHbie 11 3apy6e}f{Hble aBTOpbi. J.13 0606~eHI1.fl pe-
3)'JibTaTOB 11eeJie,LIOBaHI1.fl OTe'!eeTaeHHb!X aBTOpOB B Ka'!eeTBe OCHOBHOľO 1103HaBaTeJibHO
ľ0 113MeHeH11.fl Bbl.fiBJI.fleTC.fl IlOHI1JKeHHa.fl KOMneTeH1.111.fii1HTeJIJieKTa C YXY,LIWeHHb!M Ka'Iee
TBOM peweHI1.fl npo6JieM 11 IlOBbiUleHHOH p11ľi1,LIHOeTb!O Mb!WJieHI1.fl . B HanpaaJieH1111 BJI11.fi
H11.fl 1103HaaaeMb!X 113MeHeH11J7! OT aJIKOľ0JibHOJ7! 3aBI1C11MOCT11 Mbi npe,LIIlOJiaraeM, 'lTO e npO
,L10JI}KeH11eM OT aJIKOľOJibHOH 3aB11e11MOeT11 MO}KeT 6biTb eB.R3aH Bbl.fiBJieHHbiJ7! 3Ha'I11MO 60-
Jiee BbieOKI1H e'IeT B 11ppa1.1110HaJibHbiX y6e:lK,AeH11.fiX y Jl111.1 Jie'IeHHb!X OT aJIKOľOJibHOH 3a
BI1ei1MOCT11, I1p11'IeM B Mepe 11 CO,Liep}KaH1111 3Tl1X y6e:lK,AeH11H 6biBa!OT Jl111.1a , 3aB11C11Mbie OT 
aJIKOľOJI.fl 6JI11}Ke HeBpOTI1KaM, He}KeJIH 06bi'IHOJ7! nonyJill1.11111. AaTOpbl IlOA,D.epJKI1Ba!OT pe
KOMeH,Liai.IJ1!0 IlapeoHa 11ellOJib30BaTb 1103HaBaTeJibHY!O TpeH11pOBKy, KaK eoeTaBHY!O 'IaCTb 
Jie'IeH11.fl 11 BT0p11'IHOH npoqmJiaKTI1K11 3aB11C11MOeTI1 OT aJIKOľOJI.fl . 

KJI!O'IeBb!e eJIOBa : KOľH11T11BHbie 113MCHeH11.fl np11 3aBHe11MOCTI1 OT aJIKOľOJlll - llOHH
}KeHHa.fl KOMneTeHI.~Hll HHTeJIJieKTa - 11ppa1.1110HaJibHb!e y6e:lK,AeHHJl . 

Pri štúdiu osobnostných charakteristík ľudí trpiacich na alkoholovú alebo drogovú 
závislosť sa dospelo k záveru, že hoci sebaneisté. impulzívne a nezdržanlivé osobnosti 
významne napomáhajú vzniku a perzistencii závislosti, neexistuje vyhranený osobnost
ný typ, ktorý by ju rozhodujúcim spôsobom determinoval (Urban, 1973; Nociar , 1991). 
Neurolabilita v kombinácii s nevhodným spôsobom vyrovnávania sa so záťažovými si
tuáciami, alebo odcudzenosť, sú tiež iba ,.precipitačnými" činiteľmi, ktoré napomáha
jú, ale nepodmieňujú častejší úzus až abúzus alkoholu. Yyhradene definovateľná ,.al-
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koholicko-dependentná" osobnosť sa nenašla napriek hl'adaniu i úvahám o rôznych 
črtách, ktoré vznik závislosti napomáhajú (Nocia r, 1991). Predmetom učebníc sa stali 
osobnostné zmeny a poruchy, ktoré spôsobil dlhodobý nadmerný abúzus alkoholu . 

Analogicky ako pri hľadaní vzťahov medzi závislosťou a osobnosťou sa súbežne s roz
vojom kognitívnej psychológie pokusne formulovala hypotéza , že vznik a vývin abúzu 
alkoholu sa viaže na isté kognitívne charakteristiky, oprot i hypotéze , že abúzus alkoho
lu spôsobuje kognitívne zmeny, ako to naposledy uviedli Wil ia ms a Skinner ( 1990). 
Pri takto dvojito formulovanej kognitívno-kauzálnej hypotéze sa tiež potvrdila príčinná 
spojitosť abúzu alkoholu s negatívnymi kognitívnymi zmenami až poruchami, čo pre
ukázal rad autorov (Parker, Noble , Parsons a iní, prehľad uvádza Wiliams a Skinner, 
1990; Kucek , 1979, 1981 ; Nociar , 1991; Skála a kol., 1982; Kunda a kol. , 1988) . 

A . Doterajšie zistenia o kognitívnom deficite 

Získané výsledky sú zaujímavé z viacerých hľadísk. Na jednej strane sa ukázalo , že 
sama úroveň intelektovej kapacity alebo tzv. intelektuálna kompetencia nepredikuje 
signifikantne konzum alkoholu, avšak nadmerný konzum predikuje signifikantné inte
lektové zmeny . Z rozličných kognitívnych funkcií sú práve zmeny intelektových funkcií 
najbežnejšie a preukazné už v skorších štádiách závislosti , a v neskorších k nim pristu
pujú aj vážnejšie poškodenia intelektových i mnestických funkcií, až po možnosť kon
štatovať na základe neuropsychologického vyšetrenia organické príznaky (zasahuje sa 
napr. aj vizuálno-motorická koordinácia). Pritom je zaujímavé, že sa ukázal signifi
kantný vzťah medzi rozsahom kognitívnych zmien a množstvom jednorazovo konzu
movaného alkoholu. Osoby s vysokým konzumom v porovnaní s osobami s nízkym 
konzumom (samozrejme, že v oboch prípadoch už pri alkoholovej závislosti) podávali 
signifikantne horší výkon vo Wechslerovom inteligenčnom teste (WAIS), predovšet
kým v subtestoch Podobnosti, Usporiadanie obrázkov, Porozumenie , Slovník , Kocky 
a Symboly (p < 0,02 až p < 0,001). Zoraďovanie a doplňovanie obrázkov spolu s koc
kami a testom skrytých figúr sú súčasťou tzv. atypického neurokognitívneho profilu al
koholovej závislosti. Spojitosť tohto poklesu s opakovaným jednorazovým použitím 
väčšieho množstva alkoholu (spolu s niektorými neuropsychologickými znakmi) po
ukazuje na organický pôvod týchto zmien (Williams a Skinner, 1990; Nociar , 1991). 

Pokles intelektovej kapacity u osôb závislých od alkoholu zistili na našej populácii 
napr. už Csáder s Pockodyovou (1972) ; na vzorkách po vyše 100 osôb bol priemer IQ 
93 ,9 : 102,9, samozrejme v neprospech abúzu alkoholu . Podľa Kuceka (1981) daný in
teligenčný pokles citlivo odhaľuje aj jednoduchší test , akým je Army Beta . Z ďalších 
kognitívnych funkcií dochádza pri alkoholovej závislosti k postupnému zhoršovaniu 
verbálnych schopností (pojmotvorba a abstraktné myslenie), k zvyšovaniu rigidity mys
lenia , čo potom znižuje pohotovosť a kvalitu riešenia problému. Pravdepodobne v dô
sledku neschopnosti meniť zameranosť zotrváva pacient na pôvodnom , hoci neadekvát
nom spôsobe riešenia problému (Kucek , 1979) , avšak aj u nich je známa znížená schop
nos ť adekvátneho zisku z predošlej skúsenosti (Kondáš , 1964). Vzťahuje sa to aj na 
.,scaning" (rýchle prehliadanie) , pričom zúženie záujmov i v rozsahu využitia a sledo
vania relevantnej informácie sú takým deficitom, ktorý predchádza vývinu abúzu alko
holu a charakterizuje aj juvenilnú delikvenciu (Nociar, 1991). 

Chápanie a prežívanie vlastnej osoby (self-concept) je spolu so zmenami postojov 
ďalšou dôležitou stránkou kognitívneho pohľadu na abúzus alkoholu . Prežívanie vlast
nej osoby je nejednotné , vyskytuje sa vyššia zranite ľnosť a posun k negatívnemu , ale 
aj k neprimerane omnipotentnému sebaobrazu . Preto sa zistenia rôznych autorov roz-
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chádzajú (Kunda a kol., 1988). U nás Gavorníková (1983) pomocou Learyho interper
sonálnej psychodiagnostiky zistila u prevahy osôb závislých od alkoholu pozitívne seba
hodnotenie. Pätina z nich sa dokonca považovala za zodpovedných, ale nimi proklamo
vanú ochotu preberať zodpovednosť potvrdzuje len 3% ich manželiek, ktorým sa javia 
ako nezodpovední , egocentrickí a agresívni. Pravda, v porovnaní s kontrolnou skupi
nou pomer adaptívnych a neadaptívnych položiek je l : 2. Csáder s pockodyovou 
(1972) zistili pomocou Rozenweigovho testu u závislých osôb vyššiu extrapunitivitu pri 
súčasnom znížení intrapunitivity, čo svedčí o tendencii osôb závislých od alkoholu pre
nášať zodpovednosť na okolie. Zároveň v Cattellovom teste 16 PF mali zvýšený faktor 
G , teda tendenciu vidieť seba "ako strážcov mravov a dobrého správania", čo ilustrujú· 
odsudkami správania i pitia u svojich nových spolupacientov. Títo autori sa zároveň 
domnievajú , že po psychoterapii ustupujú ich racionalizácie spojené s extrapunitivitou . 
Tarabová (1973) pomocou vybraných položiek MMPI tiež zistila prevládajúci dôraz na 
mimoosobné okolnosti (dnes by sme v pojmoch kognitívnej psychológie hovorili o pre
važujúcej externalite) i pokles ďalšieho úsilia pri prvých nezdaroch. Zároveň zistila pe
simistický pohľad do budúcnosti. Zvýšenie ich agresivity interpretuje ako maskovanie 
zraniteľnosti pri precitlivenosti na vlastnú osobu. 

Systém racionalizácií má tiež chrániť pozitívnu predstavu o sebe. Až 40 % raciona
lizácií sa týka matrimoniálneho života, pričom nedorozumenia s manželkou sú najčas
tejším racionalizačným zdôvodnením pitia , až za nimi nasleduje "zvedenie" kamarát
mi, alebo potreba podporovať získavanie lepšej sebadôvery (Molnár, 1972). 

Z hľadiska prevencie sú významnou kognitívnou zložkou závislosti od alkoholu posto
je a presvedčenia : bez ich zmien sa totiž nezaoóídu ani sociálno-psychologické premen
né , zodpovedné za tolerantnú "kultúru" úzu alkoholu. Guensberger so spolupracov
níkmi (1979) hovorí o domestifikácii (udomácnení sa) a akceptácii takejto kultúry , kto
rá podľa nich súvisí najmä s podceňovaním škodlivých následkov úzu a abúzu alkoholu. 
Preto zdôrazňujú, že v prevencii "nemôžeme uviaznuť na úrovni metodológie reštrik
cie", najmä keď uvážime chýbanie dôkazov o tom, že by racionálny boj osvety bol 
optimálny (Guensberger a kol. , 1979). Kognitívny retréning a zámerná kognitívna mo
difikácia postojov sú potom nutnou a zároveň dosť zložitou súčasťou psychoterapie , 
ako aj prevencie alkoholovej závislosti (Kondáš, 1972). Preto nás zaujíma náplň pre
svedčení osôb závislých od alkoholu ako ďalšia zložka kognitívnej štruktúry. ktorá sa 
zdá byť významná pri vzniku, perzistencii, liečbe i prevencii alkoholovej závislosti. Na
ša štúdia chce byť predbežnou sondou do tejto oblasti s dôrazom na tzv . iracionálne, 
t.j . z hľadiska bežnej adaptability neúčelné presvedčenia. Na túto otázku u nás zatiaľ 
narazil iba Kucek (1979), keď v rámci štúdia kognitívnej zameranosti použil Hartma
nov dotazník osobných presvedčení. Okrem kognitívnej rigidity zistil iracionálne satu
rovanie názoru o sebahodnote. 

B. Výskum jracionálnych presvedčení 

Výskum sme uskutočnili na 60 osobách závislých od alkoholu s vekovým priemerom 
44,7 roka , z toho bolo 41 mužov a 19 žien. Išlo o skupinu po absolvovaní PA liečby, 
ktorá sa stretávala v rámci klubu v bratislavskej protialkoholickej poradni .· Základné 
vzdelanie dosiahlo 8 osôb, stredoškolské 28 a VŠ 24 osôb. K výskumu sme pristupovali 
s hypotézou , že iracionálne prvky sa v tejto skupine budú blížiť bežnej populácii viac 
ako v skupine ambulantných neurotikov (na začiatku pobytu v Dennom sanatóriu 
v Bratislave-Dúbravke , N = 30, vek od 30 do 45 r.). Okrem toho sme mali možnosť 
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Tabuľka J. Celkové skóre v škále iracionálnych presvedčení 

Skupiny x SD t -test sign if. 

A bežná populácia 105 ,2 JS 
2,03 p <O,OS 

8 závislí od alkoholu l 12,7 25 ,9 

C neurotici l 14,7 25,8 
0,36 NS 

porovnať osoby závislé od alkoholu so skupinou 70 dospelých z bežnej populácie, avšak 
s vyšším (80 % ) zastúpen ím VŠ vzdelania. 

Na zisťovanie iracionálnych presvedčení sme použili nami vyvinutú škálu, ktorá po
zostávala zo 40 položiek. Jej psychometrické ukazovatele sa javia veľmi dobré najmä 
pokia!' ide o reliabilitu (index alfa 0,84) a split-half reliabilita Spearman-Brown 
r = 0,736, resp . index alfa polovíc bol v pomere 0,78 ku 0,72. Ide teda o spoľahlivú 
metódu s dobrou vnútornou konzistenciou. 

Výsledky 

Zatiaľ čo skupina bežnej populácie dosahovala celkový priemer v uvedenej škále ira
cionálnych presvedčení X 105,2 pri SD 15, skupina osôb závislých od alkoholu mala 
priemer 112,7 pri SD 25,9. Tento výsledok sa blíži viac skupine neurotikov (X 114,7 SD 
25,8) a má teda aj podobne vyššiu interindividuálnu variabilitu. Je potom pochopiteľné, 
že štatistický prepočet pomocou t-testu nevykázal signifikantné rozdiely osôb závislých 
od alkoholu a neurotikov (t = 0,36 NS) . Oproti tomu rozdiel medzi osobami závislými 
od alkoholu a bežnou populáciou nášho výberu je štatisticky významný (t = 2,03, 
p < 0,05) . Medzi mužmi a ženami nie je signifikantný rozdiel ani v bežnej populácii, ani 
u osôb závislých od alkoholu. 

Rozbor obsahovej náplne iracionálnych presvedčení ukazuje , že osoby závislé od al
koholu sa osobitne výrazne uchádzajú o priazeň iných, majú tendenciu zapáčiť sa im . 
Zároveň si však vyhradzujú právo správať sa podľa vlastného zámeru, sú citlivé na to, 
ak druhí Iudia vycítia ich slabosť alebo odhalia nejaký ich nedostatok . Na druhej strane 
mienka druhých ľudí neovplyvňuje podľa nich ich správanie, avšak na ochotu pomoci 
zo strany druhých l'udí reflektujú až v takej miere, že "bez nej by sa cítili byť stratení" . 
V rozpore s očakávaním nízku hodnotu mala položka týkajúca sa hľadania externálnej 
viny (napr. vina okolností). V položkách týkajúcich sa svedomia sa nelíšia od bežnej 
populácie dospelých, čo event. možno pripísať pôsobeniu psychoterapie a účasti na čin
nosti klubu . Na druhej strane však v porovnaní s bežnými dospelými neveria v úspeš
nosť úsilia o sebazdokonal'ovanie . Ukázalo sa tiež , že nie sú presvedčení o takých svo
jich kladoch , ktorým by ľudia mali venovať pozornosť. Normálnej časti populácie nášho 
výberu sa priblížili okrem spomenutej citlivosti svedomia aj v presvedčen í o "žiarivosti 
túžob oproti realite", v tendencii , aby sa v živote ľudí veľa zmenilo k lepšiemu a tiež 
v tom , že nie sú prívržencami nezištnosti , Zrejmé životné sklamania obe skupiny pri
viedli k presvedčeniu , že sa netreba na druhých silno citovo viazať . Osoby závislé od 
alkoholu nie sú však presvedčené , že by stálo zato pokračovať v dosahovaní zmien 
u seba, čo korešponduje so vzdávaním sa úsilia po sebazdokonaľovaní. Možno ešte 
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poznamenať, že sa u nich prejavila väčšia viera v "osudovosť", a to aj v možnosti nega
tívnych budúcich postihov. 

Diskusia 

Určitá podobnosť iracionálnych presvedčení u neurotikov a osôb závislých od alko
holu sa dala očakávať už vzhľadom na neuroticky podmienený výskyt alkoholovej zá
vislosti. Prejavilo sa to napr. v podobnej túžbe po perfekcionizme, vo frustrácii , ak "ve
ci nejdú podľa našich predstáv", alebo keď človek nemôže robiť to , čo sám považuje 
za vhodné, tiež v nedôvere k iným ľuďom, hoci sa im usilujú obidve skupiny "zapáčiť". 
U oboch skupín sa rovnako vyskytuje nespokojnosť so životným partnerom. 

Na druhej strane sa líšia v tom , že osoby závislé od alkoholu pociťujú menšiu bezmoc
nosť voči osudu, nemajú toľko obáv z potenciálnych nebezpečenstiev ako neurotici , 
ani túžbu vyhnúť sa všetkým možným ich variantom. Na odhalenie nedostatkov a sla
bostí sú neurotici ešte citlivejší ako osoby závislé od alkoholu , a za nezdary väčšmi vinia 
okolnosti. Neurotici pripisujú oveľa väčší význam ovplyvneniu svojho života minulos
ťou a v porovnaní so závislými od alkoholu majú sklon idealizovať si medziľudské vzťa
hy (ako by mali byť bez nedorozumení) . Najväčš í problém pri porovnávaní oboch sku
pín spočíva v zisteniach o pretrvávajúcom kognitívnom a iracionálnych presvedčení 
u osôb závislých od alkoholu. 

Z psychoterapeutického hľadiska nás zaujíma ochota akceptovať pomoc zo strany 
druhých ľudí. Súhlas s výrokom , že bez nej by sa cítili až stratení, naznačuje zrejme 
na jednej strane istú schopnosť pripustiť si reálnu odkázanosť na pomoc druhých , avšak 
jej zistená nadmerná miera (.,bez nej stratení") už hovorí skôr o presvedčení o vlastnej 
bezmocnosti. Prítomnosť presvedčenia o "osudovosti" a negatívna anticipácia o dosa
hovaní kladných zmien u seba nepodporuje úspešnosť dlhodobého liečebného a pre
ventívneho úsilia. 

Aj bez kompletného výpočtu kognitívnych deficitov a charakteristických presvedče
ní sa možno pripojiť ku Kucekovmu nasledovaniu Parsonovho odporúčania aplikovať 
pri alkoholovej závislosti kognitívny retrénig , ktorý by obsahoval napr . cvičenia kon
centrácie pozornosti, abstraktného myslenia a iných verbálnych kognitívnych schop
ností , čo by podľa Parsona viedlo aj k úprave prežívania vlastnej osoby. Na to by potom 
mala nadväzovať náročná modifikácia postojov a nežiadúcich iracionálnych presvedče
ní, čo si ešte vyžiada ďalší výskum i výcvik terapeutov. 

' Za umožnenie realizovať výskum ďakujeme prim. MUDr. I. Novotnému z PAP Bra
tislava , Hraničná ul. 
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