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Literatúra o závislosti od alkoholu je pomerne bohatá na výklady o osobnosti človeka 
závislého od alkoholu. Dôležité je odlíšenie opisu tzv. prealkoholických čŕt osobnosti a čŕt 
už závislých osobností. 

Kondáš (1977, str. 245) uvádza, že hoci zrejme nejestvuje špecifická psychologická 
predispozícia alebo osobnostná predispozícia k alkoholovej závislosti, predsa len sú 
abúzom viac ohrození rudia citovo nestáli, nezrelí, so zvýšenou úzkosťou a nízkou frustrač
nou toleranciou. Preto, ako uvádza autor, návyk na alkohol viac ohrozuje mládež, ako aj 
nezdržanlivé a instabilné osobnosti. 

Osobnosť, ktorá sa uvádza ako najväčšmi predisponovaná na alkoholovú a drogovú 
závislosť je charakterizovaná ako obsedantno-kompulzívna, pasívno-agresívna a narcistic
ká. Napriklad pedantnosť, prílišná dôkladnosť a ďalšie vlastnosti typické pre obsedantno
kompulzívny charakter, môžu byť síce zo začiatku kladom, ale so stále sa stupňujúcimi 
požiadavkami okolia viesť k tomu, že človek sa začne cítiť opotrebovaný, vyčerpaný 
a prežíva stav "vyhasnutia". 

Je známe, že pacienti, ktorí nastupujú na protialkoholickú liečbu, sa vyznačujú depre
sívnym ladením a nízkym sebahodnotením. Tieto charakteristiky sú, ako udáva Skála 
(1987), ale skôr následkom závislosti od alkoholu, ako príčinou. V zhode s týmto tvrdením 
sú aj výsledky publikované Novotným aspoluprac. (1989). 62,8 % rudí nastupujúcich do 
protialkoholickej liečby vykazovali stredný a silný stupeň depresie, udávali únavnosť, 
poruchy spánku, pokles hmotnosti, podráždenosť. U 90 % osôb z ich súboru sa vyskytovali 
príznaky neuroticizrnu. 

Pri sledovaní osobnostných a psychopatologických premenných sa viackrát zistilo, že 
ženy závislé od alkoholu vykazujú vyššie skóre v škálach merajúcich psychopatológiou 
ako muži s tou istou diagnózou. Tieto nálezy sa však týkali zväčša prechodných príznakov, 
ako sú pri alkoholizme napr. úzkosť, depresia a labilita nálady. Napriek tomu sa ale zdá, že 
závislosť od alkoholu sa môže vyvíjať na báze primárnej afektívnej poruchy častejšie u žien 
ako u mužov. 

Napríklad Yandow (1989) v práci o ženskom alkoholizme konštatuje, že mnoho 
z alkoholikových závislostí u žien ostáva navždy "ukrytých" pod diagnózou depresie. 
Medzi závislými mužmi našiel Winokur (podľa Skála, 1987) iba 3 % rudí s primárnou 
afektívnou poruchou, kým medzi ženami to bolo až 25 %. Wilsnaková (tamtiež) uvádza, 
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že rizikovým faktorom pri ženskej závislosti od alkoholu je konflikt, v ktorom je vedomá 
snaha o ženskosť rušená podvedomou maskulinitou. Túto teóriu čiastočne podporila vý
sledkami z projektívnych testov. 

Pre pochopenie rozdielnosti v alkoholickej závislosti mužova žienje dôležité poznanie 
etiológie, ktorú zas možno v plnej miere pochopiť, len akju berieme do úvahy ako interakciu 
biologických, psychologických a sociálnych faktorov. Rozlišovanie etiológie iba na psy
chogénnu a sociogénnu je zjednodušením, zďaleka nevystihujúcim danú problematiku, aj 
keď to môže poslúžiť v hrubej orientácii pre terapiu. 

U nás sa touto problematikou zaoberal tím z jedného PAL oddelenia v Prahe. Porovnávali 
psychogénne a sociogénne faktory, ktoré v pozorovanej vzorke napomáhali pravdepodobne vzniku 
závislosti. Za sociogénne faktory sa rátalo: pobyt v alkoholickom prostredí; styk s osobami, ktoré 
zneužívali alkohol; zamestnanie, kde osoba prichádza do styku s alkoholom. Za psychogénne sa 
pokladali: neurotické konflikty; úzkosti; depresie; stavy vyvolané záťažovou životnou situáciou 
v dospelosti; aktuálne neurózy a poruchy dlhodobého rázu, s pravdepodobnými koreňmi v detstve. 
Výsledky boli nasledovné: zo I \o mužov 80 % sociogénna etiológia a zvyšok psychogénna, z 51 
žien - 32 % sociogénna a zvyšok psychogénna etiológia. 

Tento výskum teda podporil tradovaný názor o väčšom vplyve sociokultúrnych faktorov 
na vznik závislosti v našej mužskej populácii (Heller, Janýšková, 1982). 

Dôležitým zdrojom informácie o interpohlavných rozdieloch sú práce zamerané na 
výskyt problémového pitia v rodinách, štúdie biologických potomkov alkoholikov. Ako 
udáva Kolibáš aspoluprac. (1988), alkoholizmus je psychiatrické ochorenie vysoko výz
namne zastúpené v prvostupňovom pribuzenstve alkoholikov. Napriklad Thacker a spolu
prac. (1986) konštatuje, že asi 33 % alkoholikov má jedného rodiča alkoholika; Guze 
aspoluprac. (1986) nachádza v 27 % pribuzenstva alkoholikov a alkoholickú závislosť 
(podľa Kolibáša aspoluprac. 1988). 

Možno všeobecne preukázať, že zvýšený výskyt alkoholizmu u synov alkoholikov je 
evidentný, pričom ku genetickej dispozícii (ako ukazujú adoptívne štúdie) len relatívne 
málo prispieva sociálne prostredie. Pochybovalo sa o takomto biologickom vzťahu u žien, 
ale v literatúre sú údaje (Bohman aspoluprac. 1987) až o štvornásobne vyššom výskyte 
matiek alkoholičiek u žien závislých od alkoholu (Nociar, 1991). 

Poznatky z odbornej literatúry v odlišnosti ženskej závislosti od mužskej Skála (1986, 
str. 28) zhrnul do 10 bodov: 

l . Dôsledky abúzu alkoholu aj iných návykových látok sú u žien vážnejšie a ich úprava je 
obťažnejšia; 

2. škody na telesnom a duševnom zdraví sa prejavujú u žien rýchlejšie a výraznejšie; 
3. výskyt psychóz je u žien v porovnaní s mužmi relatívne vyšší; 
4. sexuálna problematika súvisiaca s alkoholom sa vyskytuje u žien oveľa častejšie (buď ako 

príčina alebo ako následok); 
5. rodinná záťaž súvisiaca s alkoholom je u žien častejšia; 
6. častejší je začiatok abúzu ako reakcia na životné situácie, nezdary a komplikácie; 
7. súčasný abúzus liekov a alkoholu je u žien častejší; 
8. izolácia pijúcich žien a odmietanie ich okolím je oproti mužom väčšia; 
9. ak muži vyhľadajú liečbu najmä kvôli problémom v práci, ženy tak robia väčšinou kvôli 

rodinným a interpersonálnym problémom; 
10. ženy zneužívajúce alkohol možno rozdeliť do skupín: 
aj mladistvé, ktoré pijú nadmeme so svojím partnerom; 
bi ženy stredného veku, ktoré spotrebúvajú svoje príjmy v štýle podobnom mužským pijanským 

zvyklostiam; 
cl ženy, ktoré trpia depresiou zo vznikajúcej osamelosti (tzv. syndróm prázdneho hniezda). 
CieIom tejto časti našej práce bolo teda získať informácie o niektorých rozdieloch 

v alkoholizme mužov a žien, o existencii ktorých svedčili správy z literatúry a z psychote
rapeutickej praxe. 
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Usilovali sme sa nájsť a charakterizovať nielen odlišnosti v spôsobe pitia, v prevažujúcej 
symptomatológii a v následkoch, ale aj nájsť dôkazy o odlišných osobnostných črtách podľa 
pohlavia. Pri sledovaní rozdielov, podobne ako v predošlej časti, porovnali sme jedincov aj 
podľa typu liečby za predpokladu, že intenzita liečby je určitým indikátorom závažnosti 
stavu, či nepriamou charakteristikou stupňa alkoholovej závislosti. Predpokladali sme, že 
osoby v ústavnej liečbe budú vzhľadom na tento fakt vykazovať vyššie skóre v škálach 
merajúcich psychopatologickú symptomatológiu, ako osoby v ambulantnej liečbe. 

Domnievali sme sa, že viac ako prípadná replikácia poznatkov zaužívanými testami 
bude zaujímavé použitie takých diagnostických metód na štúdium osobnostných premen
ných i závislosti, ktoré sa zatiaľ bežne používajú v našej klinickej praxi. KeĎŽe nám boli 
známe ich vysoké korelácie s metódami už u nás štandardizovanými (ADS, MAST), chceli 
sme prispieť k ich prípadnej adaptácii na naše podmienky, čo je zároveň aj krokom 
k súbežnej validizácii, ktorú sme už začali uskutočňovať (formou súbežného vyšetrovania 
s DOPEN a KSAT). 

Vo všeobecnosti platí, že aj pri rovnakej úrovni či závažnosti alkoholovej závislosti muži 
a ženy vykazujú charakteristické odlišnosti. Kým mužské pitie sa vyvíja skôr na základe 
tzv. "sociálneho pitia", u žien je častejšie pitie ako nadstavba na už existujúce osobnostné 
poruchy, predovšetkým na primárne afektívne poruchy. 

Výsledky II. (Rozdiely v osobnostných premenných) 

Pred analýzou dát, podobne ako v predošlej časti, sa overoval predpoklad približne 
normálneho rozloženia skóre v škálach všetkých použitých dotazníkov a neparametrická 
štatistika bola použitá, ako z histogramov vyplynulo, že daný predpoklad neplatí (napr.: 
v dvoch škálach ESI, kde sme použili Wilcoxonov test). 

Oboma časťami. dotazníka CAQ sme diagnostikovali osoby závislé od alkoholu a vý
sledky sme spracovali podľa al pohlavia a bi podla typu liečby. KeĎŽe sa osobnostný 
dotaznik skladá z dvoch častí (na meranie normálnych čŕt osobnosti CAQ-PF so 16 škálami 
a zčasti na meranie psychopatologickej symptomatológie CAQ s 12 škálami) uvádzame 
výsledky z každej časti oddelene. 

A. Rozbor výsledkov z CAQ-PF 
Početnosť osôb diagnostikovaných v tejto časti výskumu uvádzame v tab. l 

Tabuľka l 

n =95 nZE= 49 nMu=46 

nAA = 47 nAZ=22 nAM = 25 

nUA =48 Nuz = 27 nUM= 21 

al Rozbor výsledkov z CAQ-PF podla pohlavia 
Za použitia Studentovho t-testu sme porovnali priemerné skóre v jednotlivých škálach 

a dostali nasledujúce údaje, ktoré sú v tab. 2. Kvôli prehľadnosti uvádzame iba tie škály, 
v ktorých rozdiely medzi ženami a mužmi boli štatisticky významné. 

Vo faktoroch A, B, F, G, L, N, QI, Q2, Q3, Q4 sa odlišnosti nejavili byť štatisticky 
významné. 
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Tabuľka 2 Porovnanie priemerných skóre skupín v škálach CAQ-PF t-testom 

Faktor Názov školy Štatistická Hodnota t Skupina s dosiahnutým 

významnosť vyšším skóre 

MU ZE 

C Emočná stabilita + t = 3,004 · 
E Dominancia +++ t = 4,148 · 
H Odhodlanosť + t = 1,999 · 
I Precitlivenosť +++ t = 5,200 · 

M Imaginatívnosť + t = 2,74 · 
O Neistota +++ t = 3,588 · 

V tabuľke 3 uvádzame skóre v jednotlivých škálach CAQ-PF pre skupiny mužova žien. 
Ako vidno z uvedených výsledkov, alkoholovo závislé ženy možno oproti mužom 

charakterizovať ako precitlivenejšie, neistejšie, s vyššou mierou imaginatívnosti. Muži sa 
zasa javili ako dominantnejší, emočne stabilnejší a odhodlanejší. Na tomto mieste je možné 
ďalej konštatovať, že i zdravé (normálne) ženy sú charakterizované podobnou odlišnosťou 
ako ženy z nášho súboru, čo azda vyplýva z vyššej efektívnej lability a väčšej emocionál
nosti žien vo všeobecnosti. 

Tabuľka 3 

Faktor A B C E F G H L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

"MU 7,0 4,8 9,3 8,6 5,8 10,3 7,8 7,3 9,9 7,5 8,6 7,4 8,4 9,6 9,4 8,9 

xZE 7,2 4,7 7,7 6,3 5,3 10,7 6,4 9,9 10,6 8,3 9,2 9,6 7,6 8,4 9,4 10,0 

bi Rozborom výsledkov z CAQ-PF podľa pohlavia a typu liečby pomocou jednoduchej 
analýzy rozptylu sme dostali výsledky, uvedené v tab. 4. 

Vo faktoroch B, F, G, H, L. M, N, Ql, Q2, Q3, Q4 sa odlišnosti medzi skupinami nejavili 
ako štatisticky významné. 

Z uvedených výsledkov je zjavné, že najvýraznejšia odlišnosť sa prejavila medzi 
skupinami AM a UZ. Zároveň možno konštatovať, že najvyššiu mieru podobnosti, čo sa 
týka normálnych čŕt, vykazovali skupiny UZ a AZ. 

B. Rozbor výsledkov z CAQ 
Počet osôb diagnostikovaných v tejto časti výskumu uvádzame v tab. 5. 
al Spracovaním výsledkov pomocou t-testu sme došli k signifikantným rozdielom, 

ktoré uvádzame v tab. 6. 
Vo faktoroch D3, D7, Pa, Sc, As, Ps sa odlišnosti nejavili byť štatisticky významné. 

64 



H. JANČOVIČOV Á, A. NOCIAR/ ODLIŠNOSTI V ALKOHOLIZME MUŽOV A ŽIEN 
II. ČASŤ - ROZDIELY V OSOBNOSTNÝCH PREMENNÝCH 

Tabuľka 4. Porovnanie priemerných skóre skupín v jednotlivých škálach CAQ-PF 

Faktor Názov škály Štatistická Hodnota F Významnosť podľa 

významnosť Scheffeho na zvolenej 
hladine 

1 % 5% 
B Inteligencia + F= 3,824 AM-UM 
C Emočná 

stabilita ++ F = 4,215 AM-UZ 
E Dominancia ++ F = 7,789 AM-UZ UM-UZ 
I Precitlivenosť ++ F = 9,858 AM-UZ 

AM-AZ 
O Neistota ++ F = 6,487 AM-UZ 

Tabuľka 5 

n= 146 nZE= 62 nMU= 84 

nAA = 71 nAz= 30 nMU= 41 

nUA= 75 nuz= 32 nUM = 43 

Tabuľka 6 Porovnanie priemerných skóre skupín v škálach CAQ t-testom 

Faktor Názov školy Štatistická Hodnota t Skupina s dosiahnutým 

významnosť vyšším skóre 

MU ZE 

Dl Hypochondria ++ t = 3,024 · 
D2 Suicid. depresia + t = 2,135 · 
D4 Anxióz. depresia ++ t = 2,895 · 
D5 Nízkoenerg. dep. ++ t=3,192 · 
D6 Vina aresentim. ++ t = 2,692 · 
Pp Psychopatia ++ t = 3,060 . 

Tabuľka 7 

Faktor Dl D2 D3 D4 D5 D6 D7 Pa Pp Sc As Ps 
-
xMU 7,3 5,5 12,5 8,8 9,4 10,9 6,2 10,6 14,3 7,9 9,7 8,0 

xZE 9,8 7,3 11,9 10,8 12,0 12,9 6,3 10,6 12,3 7,8 10,5 8,8 
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V tab. 7 uvádzame priemerné dosahované skóre v škálach merajúcich psychopatolo
gické premenné u mužov a žien. 

Na základe dosiahnutých výsledkov v tejto časti nášho výskumu možno konštatovať, 
že ženy závislé od alkoholu vykazujú v .osobnostných profiloch štatisticky významne 
vyššiu úroveň psychopatológie ako muži. Zeny sa vo zvýšenej miere javia ako hypochon
drické a závislosť u nich súvisí s rôznymi druhmi depresie (tak a~o ju meria CAQ): suici
dálnou, s anxióznou zložkou, a s nízkoenergetickou depresiou. Dalej je ženská závislosť 
od alkoholu častejšie spojená s pocitmi viny a s resentimentom. Oproti tomu muži závislí 
od alkoholu v porovnaní so ženami vykazovali vyššiu mieru psychopatie. 

bi Rozbor výsledkov CAQ podľa pohlavia a typu liečby 
Analýzou rozptylu s porovnaním priemerov skupín podľa Scheffého sme dostali vý

sledky uvedené v tab. 8. 

Tabuľka 8 Porovnanie priemerných skóre skupín v škálach CAQ analýzou rozptylu 

Faktor Názov školy Štatistická Hodnota F Významnosť podľa 

významnosť Scheffeho na zvolenej 

hladine 

1% 5% 

Dl Hypochondria ++ F = 14,084 AM-UZ UM-UZ 

AZ-UZ AM-UM 

D2 Suicid. depresia ++ F= 10,129 AM-UZ AM-UM 

AZ-UZ 

D4 Anxiózna ++ F = 9,233 AM-UZ 

depresia AZ-UZ 

DS Nízkoenerg. ++ F= 11,033 AM-UZ UM-UZ 

depresia AZ-UZ 

D6 Vina aresentim. ++ F = 14,091 AM-UZ UM-UZ 

AZ-UZ AM-UM 

D7 Nuda a únik ++ F = 4,171 

Pp Psychopatia ++ F = 5,451 AM-UZ UM-UZ 

PS Psych. inadekv. ++ F = 8,283 AM-UZ 

V škálach merajúcich faktory D3, Pa, Se, As sa rozdiely medzi skupínami nejavili ako 
štatisticky významné. 

Ak hovoríme o ústavnej liečbe ako o intenzívnejšej, možno na základe výsledkov 
skonštatovať, že sa v závislosti od typu liečby aj zmnožujú psychopatologické črty u osôb 
závislých od alkoholu. Ako vidno z výsledkov, ústavní alkoholici vykazujú štatisticky 
vyššie skóre v škálach psychopatológie, ako ambulantní alkoholici. Najpodobnejšie, čo do 
množstva psychopatologických symptómov, sú skupiny AM a UM a najväčšie odlišnosti 
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sú medzi skupinami AM a UZ. Ďalej možno hovoriť o najvyššej miere psychopatológie 
u UZ, oproti tomu zasa o najnižšej u AM. 

c. Rozbor údajov z ESI 
aj V prvej časti sme porovnali priemerné skóre podla pohlavia. Počet osôb diagnosti

kovaných v tejto časti je v tab. 9. 

Tabuľka 9 

n= 126 n7.F = 54 nMI ! = 72 

nAA = 65 nAz= 27 nAM = 38 

nIJA = 61 nuz= 27 nt lM = 34 

V škálach ESI sledujúcich stavy Ja (ESI, l - Trestajúci rodič; ESI,2 - Starostlivý rodič; 
ESI,3 - Dospelý; ESI,4 - Rebelantské dieťa; ESI,5 - Prispôsobivé dieťa) neboli rozdiely 
priemerných skóre v dvoch skupinách, mužov a žien závislých od alkoholu, štatisticky 
významné. 
y bi V druhej časti sme porovnali priemerné skóre v skupinách analýzou

y 
rozptylu. 

Statisticky významné sa javili len rozdiely v škále ESI,3 (Dospelý stav Ja). Statistická 
významnosť odlišnosti medzi skupinami bola na l % hladine významnosti (pri F = 8,117). 
Významnosť rozdielov medzi jednotlivými skupinami AM-UM, AM-UZ, AZ-UM bola na 
hladine l % a medzi skupinami AZ-UZ na hladine 5 %. Poradie podla dosiahnutých 
priemerných skóre skupín bolo: AM; AZ; UZ; UM. 

V ostatných škálach sa rozdiely medzi skupinami nejavili ako signifikantné. 

Diskusia 

Pomocou osobnostných dotazníkov CAQ sme zaznamenali štatisticky významné roz
diely v skórovaní na jednotlivých škálach v skupine mužov i žien. Potvrdil sa aj predpoklad, 
že báza primárne afektívnej poruchy u žien závislých od alkoholu je pravdepodobne 
častejšia (na čo poukazujú ich významne vyššie skóre v škálach merajúcich depresiu 
v CAQ) ako u mužov s rovnakou diagnózou. 

Pri kvalitatívnom rozbore výsledkov oboch častí CAQ sme zistili, že ženy v priemere 
vyššie skórovali (pri l % hladine významnosti) v škálach merajúcich: hypochondriu, 
suicidálnu depresiu, anxióznu depresiu, nízko energetickú depresiu, pocity viny a resenti
men}. Oproti tomu muži vykazovali významne vyššie skóre v škále merajúcej psychopatiu. 

Dalej sa potvrdila štatisticky významná odlišnosť žien od mužov aj v niektorých škálach 
merajúcich normálne črty osobnosti. Výsledky hovoria o vyššom skórovaní alkoholovo 
závislých mužov v škálach merajúcich: emočnú stabilitu, dominanciu, odhodlanosť. V šká
lach merajúcich osobnostné faktory ako: precitlivenosť, imaginatívnosť a neistota vykazo
vali signifikantne vyššie skóre ženy závislé od alkoholu. 

Z porovnania výsledkov podla spôsobu liečby možno usudzovať o štatisticky významne 
vyššej úrovni psychopatológie u osôb v ústavnej liečbe, pričom išlo o škály: hypochondria, 
suidicálna depresia, anxiózna depresia, nízkoenergetická depresia, vina a resentiment, nuda 
a únik, psychologická inadekvátnosť. 

Ak by sme sa pokúsili interpretovať hlavné výsledky dosiahnuté v tejto časti, v škálach 
merajúcich psychologické symptómy ženy významne vyššie skórovali skoro vo všetkých 
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faktoroch merajúcich depresiu. Javili sa ako významne častejšie úzkostné, viac sa obáva
júce o svoje zdravie, častejšie sa domnievali, že ich zdravotný stav je vážny, boli hypo chon
drické. Túto skutočnosť si možno vysvetľovať na základe poznatkov z literatúry ako 
výsledok zhubnejšieho vplyvu alkoholu na ženský organizmus. Keďže aj hypochondria 
vysoko koreluje so škálami merajúcimi rôzne aspekty depresivity možno aj skórovanie 
v tejto škále vysvetľovať celkovo vyššou mierou depresivity u žien. Ženy výzpamne častej
šie videli sebazničenie, suicídium, ako spôsob riešenia svojho problému. Zeny v našom 
súbore sa javili ako významne anxiózne depresívne a viac žien, v porovnaní s mužmi pre
žívalo pocit vyčerpania životnej energie, t.j . tzv. nízko energetickú depresiu (ako ju definuje 
škála v CAQ). Posledným príznakom, o ktorom možno hovoriť ako o faktore sprevádzajú
com typicky ženské pitie, je vina a resentiment. Vyššie skórovanie v tejto škále svedčí 
o častých pocitoch viny, trápenia sa, strachu a obáv u žien počas pitia a zotavovania sa 
z neho. 

Muži s výnimkou jedného faktora všeobecne vykazovali nižšie skóre vo všetkých fak
toroch merajúcich psychopatológiu. Jediným faktorom, v ktorom významne vyššie skóro
vali muži bola psychopatia; takíto jedinci sa odlišujú od ostatných neschopnosťou citovej 
odozvy a prežívania spätnej väzby (v zmysle indiferentnosti). Týmto zistením možno do 
istej miery potvrdiť omnoho menej častý výskyt pocitov viny za pitie alkoholu u mužov 
v porovnaní so ženami. 

Získané výsledky teda svedčia o významne vyššom výskyte psychopatologických 
symptómov pri ženskej závislosti od alkoholu. Poukazujú na rozsiahlejšie a hlbšie osob
nostné poškodenie žien v porovnaní s mužmi. Môžme konštatovať, že depresivita, anxieta 
a pocity viny sú vo všeobecnosti najvýraznejšími charakteristikami u žien, kým u mužov 
je to psychopatia. 

V ďalšej časti výskumu, kde sme porovnali osobnostné a psychopatologické premenné 
podľa typu liečby a pohlavia sme dospeli k výsledkom svedčiacim o celkove najvýznam
nejšej miere psychopatológie u žien v ústavnej liečbe a všeobecne najnižšej miere psycho
patológie u mužov v ambulantnej liečbe. O potrebe intenzívnejšej liečby osôb v ústavnom 
liečení svedčí zrejme zistenie, že ústavni alkoholici celkove skórovali vyššie vo faktoroch 
merajúcich psychopatológiu ako ambulantní. 

Pri rozdelení osôb podľa odhadu stupňa závislosti (odhadom ADS zo 4 škál AUl) sme 
dospeli k záveru svedčiacom o zvyšovaní sa psychopatologickej symptomatológie so stú
pajúcou mierou závislosti. 

Pri použití EST na sledovanie stavov Ja sme zistili, že odlišnosť pohlavia nesúvisí 
so stavom Ja, ani s faktorom závislosti. Pri porovnávaní priemerných skóre skupín podla 
typu liečby a pohlavia sa jediná významná odlišnosť ukázala v stave Ja - Dospelý. Možno 
povedať, že "najdospelejšie" sa javila skupina ambulantných pacientov a najnižšie skóre 
vykazovali v tejto škále ústavne liečení muži. Keďže stav Dospelý je charakterizovaný 
schopnosťou niesť zodpovednosť, rozhodovať sám za seba, môžeme uviesť len toIko, že dané 
zistenie sa zhoduje s naším pozorovaním pacientov v skupinách počas diagnostikovania 
a počas skupinových psychoterapií. 

Na tomto mieste musíme ešte pripomenúť, že použité dotazníky (AUl a CAQ) ešte nie sú 
štandardizované na našej populácii a vývoj FEA nie je celkom ukončený. Táto skutočnost by mohla 
spochybňovať hodnovernosť dosiahnutých výsledkov. Preto sme v danom súbore vypočítali odhady 
psychometrických vlastností týchto metód: položkovou analýzou a zistením koeficientu sporahlivosti 
(alfa) ako miery vnútornej konzistencie škál. 

Koeficienty spoľahlivosti pre škály FEA boli uspokojivé (nad 0,80) v škálach č . l a 2; vcelku 
postačujúce (nad 0,75) v škálach č . 3,4,7,9,10 a ll; a relatívne nízke (nad 0,65) v škálach č. 5, 6 
a 8. Pri položkových analýzach boli korelácie položka-škála len výnimočne pod 0,20; v prevažnej 
väčšine však i takto boli štatisticky významné a dostatočne vysoké (od 0,30 do 0,75). 
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Rovnaké výpočty pre škály a položky AUl viedli k pomerne priaznivým výsledkom porovnateľ
ným s údajmi o teste, ktoré uvádza pôvodný manuál. Navyše, ak napr. za vonkajšie kritérium validity 
AUl vezmeme lekárom stanovenú diagnózu alkoholovej závislosti , tak odhad ADS zo 4 škál AUl by 
v našom súbore správne identifikoval 92,8 % prípadov (tj . iba 7,2 % by malo skóre 0-8), čo 
zodpovedá výsledku pri štandardizácii ADS (Nociar, Juráš, Skultétyová, 1990, str. 40). Koeficienty 
spoľahlivosti všetkých klinických škál CAQ boli tiež nad 0,80, čo je prekvapivo priaznivé a toto 
konštatovanie sa týka aj položkových analýz daného testu. Výpočet pre CAQ-PF však, žiaľ, neviedli 
k priaznivým výsledkom pri škálach A, G, I, M, N, Q, kde koeficienty alfa a korelácie položka-škála 
boli dosť často nízke a nesignifikantné. Toto zistenie značí, že výsledok jedincov v týchto škálach, 
ak chceme byť vedecky korektní, nemožno považovať za celkom preukázané. Ostatné škály, vrátane 
tých, ktoré odlíšili osoby v súbore podľa pohlavia a typu liečby (t.j . B, C, E, O) už mali o niečo lepšie 
hodnoty vnútornej konzistencie (alfa od 0,50 do 0,60), ako aj vyššie korelácie položka-škála. 
Napríklad v najlepšej škále H (alfa = 0,68) to boli korelácie od 0,31 do 0,49 . 

Príčinou tohto výsledku môže byť nepresnosť prekladu, nízky počet položiek (8 v škále), alebo 
nekonzistentné odpovede klinickej populácie na test sledujúci normálne osobnostné črty (CAQ-PF). 
Okrem toho Krug a CattelI (1980) uvádzajú síce dobrú stabilitu (test-retest), ale dosť nízku vnútornú 
konzistenciu prvej časti CAQ: v priemere len 0,60. Znamená to, že pri našej adaptácii CAQ-PF nemusí 
ísť o nepresný prepis testu, čo ale nič nemení na výhradách voči škálam s prinízkou konzistenciou. 

Keďže všetky uvedené metódy sa aj ďalej používajú na zber dát, bude sa dať otázka 
adekvátnosti ich prenosu k nám definitívne rozhodnúť až po zozbieraní dostatočného 
množstva prípadov. Podrobnejší opis validity a reliability týchto metód budeme môcť podať 
až po splnení tejto podmienky. V každom prípade sme ale považovali za potrebné spomenúť 
teraz aspoň ich predbežný súhrn kvôli vymedzeniu oprávnenosti našich interpretácií, ktoré 
teda vychádzajú, s výnimkou zanedbateľného počtu dvoch škál, zo vcelku hodnoverných 
výsledkov. 

V závere našej práce by sme chceli uviesť, že z dôvodu zodpovedania zložitých otázok 
a starostlivého zváženia všetkých aspektov tejto veľmi rozsiahlej problematiky by bolo 
prínosné aj naďalej pokračovať v danom výskume. A to: 

l . Zaoberať sa podrobným štúdiom osobnej anamnézy každého jedinca, čím by sa lepšie 
objasnili niektoré spoločné znaky v type závislosti, štýle pitia, v prevládajúcich symptó
moch, ale aj odlišnosti medzi jednotlivými skupinami. 

2. Domnievame sa, že by bolo zaujímavé potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu o podobnosti 
psychopatologických symptómov mužov a žien, ktoré pijú tzv. ,,ženským štýlom". 

3. Pokračovať vo výskume rozšírením počtu osôb v súbore tak, aby výsledky boli 
reprezentatívnejšie a dali sa robiť porovnania vnútrí skupín parametrickou štatistikou. 

4. Porovnať osoby závislé s normálnou populáciou a tým prispieť ku štandardizácii 
daných metód na našej populácii. 

Výskum v takomto rozsahu si však vyžiada podstatne dlhšie časové obdobie a väčší 
priestor na interpretáciu výsledkov. 
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