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Souhrn 

Článek prezentuje některé výsledky výzkumu (2 769 respondentů) určeného k zjištěni roz
sahu užíváni návykových látek mládeží města Ostravy. Cílem výzkumu byla také identifikace 
psychologických charakteristik, které asociují s abúzem, včetně deskripce odlišností salutopro
tektivnich mechanismů u abstinentů a konzumentů. Vybrané salutoprotektivni mechanismy 
(nezdolnost, percepce sociálni podpory), které v interakci se stresem usnadňují adaptaci, byly 
měřeny škálou Kobasové a dotazníkem sociální podpory Blumenthala. Výzkum prokázal sniženi 
hladiny těchto pro adaptaci významných mechanismů u abúzoru ve srovnáni s abstinenty. V 
kauzálni atribuci konzumentů převažuje vnější umístěni kontroly, v sociálnich vztazích pociťují 
konzumenti nižší sociální podporu. 

Kl í č o v á s lov a : droga - abúzus látek - porucha adaptace - salutoprotektivni mechanis
mus - nezdolnost - sociálni podpora - místo kontroly - psychologická 
charakteristika adolescentnich abúzoru 

H. Záškodná: SALUTE - PROTECTIV MECHANISM 
AT SUBSTANCE ABUSORS 

Summary 

The article presents some research results (2 769 probands) designed for finding out of the 
extent of substance abuse of city Ostrava youth. The identification of psychiology characteris
tics, associated with abuse including the description of salute-protectiv mechanisms' differen
ces at the abusors in comparision with the non-consumers, was the research goal too. The se
lected salute- protectiv mechanisms (hardiness, social support) which facilitate the adaptation 
in the framework of the stress interaction were measured by means of the Kobasa scale and the 
Blumenthal questionnaire of support. The research demostrated the lower levels of these me
chanisms at the abusors in comparison with non-consumers. The external location of control 
prevails in the causality atribution of consumers, the consumers perceive the lower social sup
port within social relations. 

231 



lL ZÁŠKODNÁ / SALUTOPROTEKTlVNí MECHANISMY U KONZUMENTŮ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Ke y w o r d s : drug - substance abuse - adjustment disorder - salute protectiv mechanism -
hardiness - 80cial 8Upport - locus or control - psychology characteristic or 
adolescent abu80rs 

V nedávné době byl na katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské uni
verzity ukončen rozsáhlý výzkum (2 769 dotazovaných) věnovaný zmapování rozsa
hu zkušeností s užíváním toxických látek u ostravských dětí a mládeže. Sledovány 
byly postoje k návykovým látkám, sociální a psychologický kontext kouření tabáku, 
pití alkoholu a požívání drog, stupeň informovanosti o zdravotních, sociálních a 
právních kompikacích závislosti na toxických látkách aj . 

Cílem byla také identifikace psychologických charakteristik jako korelátů nebo 
determinant úzu, příp . abúzu návykových látek. 

Pro identifikaci psychologických charakteristik byli z původního souboru 
následně vyřazení jedinci s nevýraznými hodnotami ve vztahu k úzu. Tito jedinci 
(Více než 60 % souborů) se na pomyslné škále požívání návykových látek umistili 
zhruba ve středu. Tzn., že měli určité zkušenosti s jednou či více ze sledovaných 
látek, ale jejich zkušenosti byly neaktuální a rozsahem omezené. Vyřazení byli i 
subjekti s neúplnými či jinak nepoužítelnými testovými daty (108 osob). 

Konečný soubor této etapy výzkumu zahrnoval 910 16- ti až 18-letých náhodně 
vybraných responentů s opačnými, extrémními znaky ve vztahu k užívání návy
kových látek, tj . "zkušené konzumenty", s aktuálním územ, příp . abúzem více než 
dvou ze sledovaných návykových látek (dále soubor K) a abstinenty (dále soubor 
NK), tj . takové osoby, jejichž zkušenosti s návykovými látkami v minulosti byly 
nízké, v současné době abstinovali a vykazovali negativní postoje vůči látkám. Abs
tinentů bylo zachyceno více než konzumentů, proto z nich byl proveden náhodný 
výběr párovým přírazováním. 

Z řady výsledků budou popsány zvláštnosti salutoprotektivních mechanismů 
konzumentů návykových látek ve srovnání s abstinenty. 

Pro řešení daného cíle byly použíty tyto metody: škála Kobasové a dotazník so
ciální podpory Blumenthala (1993). K ověření významnosti rozdílů v rozložení zá
visle proměnných byla použíta statistická metoda vícefaktoriální analýzy rozptylu. 
Výpočty byly provedeny podle obvyklých vzorců (Křívý, 1982). 

Škála S. C. Kobasové, S. R. Maddího a S. Kahna (1982) PVS (Personal View 
Survey) (Křívohlavý, 1991) k měření nezdolnosti obsahuje 50 položek, vyhodnoco
vaných na čtyřstupňové škále od jednoznačného nesouhlasu po plný souhlas. Res
pondenti reagují příklonem k jedné ze čtyř variant, které jsou násobeny koeficienty 
s hodnotami od O pro tvrzení "není to tak" po koeficient 3 pro tvrzení "plně sou
hlasím". Měřena je: 1. vnější a vnitřní kontrola (Co), 2. identifikace (Cm) jako pro
žívání smysluplnosti žívota, 3. výzva (Ca), tj . schopnost chápat životní změny jako 
výzvu a nikoli jako hrozbu. 

Salutoprotektivní faktor "sociální podpora" je možné měřít nebo jen zjišťovat . 
Měření jako exaktnější proces je dáno četností, intenzitou a úrovní sociální integra
ce jedince. Zjišťování sociální podpory má spíše charakter kvalifikace než kvantifi
kace - je spojeno s existenci osob a stupněm jejich podpory. 

Z empirické pozice vychází Blumenthalův dotazník PSSS (Vašina, 1993), který 
byl použít především pro jeho srozumitelnost pro mladitvé respondenty. Obsahuje 
12 položek ke zjištění sociální podpory od rodinných příslušníků a přátel. Míra pod-
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pory je vyjádřena použitím 7-stupňové škály. Hodnota každého stupně škály tvoří 
příslušný koeficient pro výpočet celkového skóre. 

Hypotéza: Konzumenti návykových látek jsou charakterizováni nižší úrovni 
vnitřných i vnějších salutoprotektivnich mechanismů, které v interakci se stresem 
usnadňují adaptaci. V kauzálni atribuci převažuje vnější umístěni kontroly, hladi
na nezdolnosti je ve srovnáni s nekonzumenty snižena (dotaznik Kobasové, 1993). 
V sociálnich vztazích pociťují konzumenti nižší sociálni podporu (Blumenthalův do
tazník, 1993). 

Tabulka 1a: 

Popis výsledků a jejich statistická analýza 

Průměrné hodnoty charakteristik získaných dotaznikem 
Kobasové a Blumenthala u K a NK podle věku a pohlaví 

16ti-letí 17ti-letí 18ti-letí 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky 

Control 

Nekonzumenti 32,2 33,6 35,1 33,7 35 33,4 

Konzumenti 32,3 31,4 31,7 33 31,3 33,5 

Ca 

Nekonzumenti 26,6 25,9 26 26 27,9 25,2 

Konzumenti 26 25,3 26,1 24,7 26,5 25,2 

Cm 

Nekonzumenti 25,1 25,7 30,4 28,8 29,8 28,1 

Konzumenti 24,9 25,6 25,2 25,8 26,6 25,6 

Hardiness 

Nekonzumenti 87,5 87,2 91,5 88,5 92,9 86,7 

Konzumenti 84,9 83,9 84,8 84,4 85,3 86 

Sociální podpora 

Nekonzumenti 42,3 41,8 46,8 45,1 44,3 45,7 

Konzumenti 41,8 43,6 36,6 43,9 42,1 43,2 

Výsledky získané uvedenými dotazniky prezentuje tabulka 1a. Rozloženi údajů 
složek hardiness i sociálni podpory je v souboru odlišné v závíslosti na všech sledo
vaných faktorech, zjevné diference způsobuje faktor úzu. K skórují ve srovnáni s 
NK níže, intersexuálni diference nejsou výrazné. 
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Rozložení výsledků v dimenzi vnějšího a vnitřního místa kontroly diferencuje K 
a NK na 1 % hladině významnosti. Vnítřní místo kontroly charakterizuje více NI{, 
vnější místo kontroly je spíše typické pro K. 

Tabulka lb: Analýza rozptylu pro Co (místo kontroly) podle sledovaných zdrojů 

Zdroj variability SV SČ PČ F P 

Pohlaví (Al 1 10,11 10,11 0,09 n 

Věk (Bl 2 186,63 93,31 4,77 0,01 

Interakce AB 2 6,66 3,33 0,02 n 

Úzus látek (Cl 1 620,55 620,55 18,78 0,01 

Interakce AC 1 115,76 115,76 3,5 n 

Interakce BC 2 39,14 19,57 0,59 n 

Interakce ABC 2 393,48 196,74 5,96 0,01 

Uvnitř skupin 898 29665,45 33,03 

Celkový Co 909 31120,97 

Intersexuální diference jsou mínímální, avšak ve spojení s územ téměř dosahují 
5 % hladiny významnosti. V souboru NK vykazují o něco častěji vnitřní místo kon
troly chlapci ve srovnání s dívkamí, zatímco v souboru K je vnitřní místo kontroly 
častější u dívek. 

Faktor věku rovněž způsobuje variabilitu výsledků (1 % hladina významnosti), 
mezi mladšímí subjekty je více jedinců s vnějším místem kontroly, u starších sub
jektů dochází k určitému posunu směrem k vnitřnímu umístění kontroly. 

Spojení všech sledovaných proměnných vede k signifikantnímu efektu na 1 % 
hladině významnosti. Vývoj umísťování kontroly od vnějšího k vnitřnímu místu je u 
NK obou pohlaví pozvolným plynulým jevem, kdežto u K se místo kontroly formuje 
u chlapců a dívek odlišně. U dívek K narůstá vnitřní místo kontroly, u chlapců K se 
věkem spíše zdůrazňuje vnější místo kontroly. 

Variability faktoru A, B, C, (tabulka lc) jsou statisticky významné na 1 % a 5 % 
hladině . Jednoduché i mnohonásobná interakce.ofaktoru jsou neprůkazné. Tzn., že 
NK a chlapci se vyznačují vyšší hladinou Ca ve srovnání 8 K a dívkami. 

Vývoj Ca je v souboru podobný podle pohlaví. U chlapců K, NK skóre s věkem 
lehce roste, u dívek s věkem Ca spíše klesá. 

Rozložení výsledků u proměnné Cm (ztotožnění) diferencuje K a NK na 1 'l. hla
dině významnosti. NK vykazují více než K větší míru zaujetí vykonávanoú činností, 
schopnost identifikace s rodinou, s vlastními hodnotami, 8 ostatními lidmi, u K jsou 
častější pocity odcizení (tabulka ld). 
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Tabulka lc: Analýza rozptylu pro Ca (výzvu) u K a NK podle věku a pohlaví 

Zdroj variability SV SČ PČ F P 

Pohlaví (A) 1 2,89 2,89 5,13 0,05 

Věk (8) 2 3,24 1,62 4,68 0,01 

Interakce AB 2 95,69 47,84 1,31 n 

Úzus látek (C) 1 82,09 82,09 4,12 0,05 

Interakce AC 1 0,56 0,56 0,03 n 

Interakce BC 2 0,69 0,34 0,02 n 

Interakce ABC 2 73,3 36,65 1,84 n 

Uvnitř skupin 898 1789,08 19,92 

Celkový CA 909 2047,54 

Tabulka ld: Analýza rozptylu pro Cm (ztotožněrú) u K a NK podle věku a pohlaví 

Zdroj variability SV SČ PČ F P 

Pohlaví (A) 1 37,576 37,576 0,62 n 

Věk (8) 2 945,614 472,807 1,58 n 

Interakce AB 2 158,727 97,363 3,81 0,05 

Úzus látek (C) 1 1256,714 1 256,71 32,05 0,01 

Interakce AC 1 60,745 60,745 1,55 n 

Interakce BC 2 599,561 299,78 7,65 0,01 

Interakce ABC 2 41,652 20,826 0,53 n 

Uvnitř skupin 898 35208,47 39,207 

Celkový CM 909 38446,56 

Růst Cm u K v závíslosti na věku je zanedbatelný ve srovnárú se změnami u NK 
(interakce BC významná na 1 % hladině) . 

Vysokou variabilitu údajů také vyvoláva interakce faktoru věku s pohlavím (5 % 
významnost AB). Nárůst Cm u chlapců je ve sledovaných věkových kategoriích dy
namičtější než u dívek. 
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Samostatné faktory věku a pohlaví, stejně jako ostatIÚ interakce zdrojů, ne
dosáhly kritické hodnoty F pro statickou významnost . 

Tabulka le: Analýzy rozptylu pro hardiness u K a NK podle věku a pohlaví 

Zdroj variability SV SČ PČ F P 

Pohlaví (A) 1 573,16 573,16 1,35 n 

Věk (B) 2 458,17 229,08 2,49 n 

I ntel"akce AB 2 202,69 101,34 0,33 n 

Úzus látek (C) I 4098,88 4098,88 31 ,22 0,Q1 

Inter·akce AC I 424,75 424,75 3,23 II 

Inter·akce BC 2 183,84 91,92 0,7 n 

Interakce ABC 2 622,99 311,48 2,37 n 

Uvnitř skupin 898 117910,6 131,3 

Celkový Hard 909 124828,6 

Nejvýraznější statistickou diferencí v rozložeIÚ výsledků hardiness (tabulka le) 
jsou odlišnosti mezi K a NK. NK jsou houževnatější, tvrdší, odolnější vůči stresu, 
dokáží jej lépe zvládat přiměřenými reakcemi . 

Hladina hardiness v celém souboru u obou pohlaví s přibývajícím věkem lehce 
vzrůstá . Věkové diference však nedosáhly statistické významnosti . 

Za povšimnutí stojí lehce (nevýznamně) zvýšená hladina mnohočetné interakce 
zdrojů variability, která signalizuje určitou míru propojenosti zdrojů variability se 
složkami hardiness. 

K vnějším vlivům, které moderují subjektivIÚ prožívání zátěže a jsou faktorem 
pomáhajícím ji zvládat, patři sociální podpora. Výsledky měření sociální podpory 
jsou uvedeny v tabulce la, jejich statistické zpracováIÚ uvádí tabulka 2. 

Statistické významnosti dosáhly hodnoty variability faktoru ůzu, včetně všech 
interakcí tohoto faktoru. Variabilita faktorů pohlaví a věku je nevýznamná. 

K prožívaIÚ ve svých důležitých interpersonálIÚch vztazích IÚžší emoční a so
ciálIÚ podporu než NK (1 % hladina významnosti) . 

Chlapci NK uvádějí o něco vyšší údaje sociální podpory než dívky NK, u K je 
poměr pohlaví opačný, tj . vyšší sociální podporu uvádějí dívky než chlapci. NejIÚžší 
sociální podporu z celého souboru percipují chlapci-K, nejvyšší chlapci-NK (inte
rakce AC je významná na 5 % hladině). 

Pocit sociálIÚ podpory u NK s věkem vzrústá (u K nikoli), ve středIÚ věkové ka
tegorii dokonce klesá (interakce BC je významná na 1 % hladině) . 

Statistická průkaznost mnohočetné interakce svědčí o vzájemné podmíněnosti 
faktorů ůzu, pohlaví a věku. 
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Tabulka 2: Analýza rozptylu pro sociální podporu u K a NK podle věku a pohlaví 

Zdroj variability SV SČ PČ F' P 

Pohlaví (A) 1 545,622 545,622 0,71 n 

Věk (B) 2 311,101 155,55 0,21 n 

Interakce AB 2 177,84 88,92 0,2 n 

Úzus látek (C) 1 1368,55 1368,55 9,38 0,01 

Interakce AC 1 768,309 768,309 5,26 0,05 

Interakce BC 2 1465,992 732,995 5,02 0,01 

Interakce ABC 2 906,619 453,31 3,11 0,05 

UVIŮtř skupin 898 131 082,5 145,971 

Celkový CM 909 136807,1 

Lze konstatovat potvrzení hypotézy o nížší hladině vnitřních i vnějších salu
toprotektivních mechanismech u K ve srovnání s NK. 

Diskuse výsledků 

Komise expertů SZO zařadila zneužívání návykových látek do kategorie "psy
chosociálních problémů adolescentů", typických v průběhu "adolescentní krize" . 
Psyclůcká rovnováha člověka je zabezpečována adaptabilitou. Adaptabilita může 
být při dlouhodobém nebo nadměrném působení stresorů narušena. K projevům to
hoto narušení patří napr. neurotické reakce nebo maladaptivní vzorce chování. 

Závíslost na látkach lze chápat jako důsledek vyčerpání přiměřeného adap
tačního procesu nebo důsledek maladaptace. Snaha analyzovat odolnost vůči zátěži 
a sledovat intervenující proměnné vedla k uplatnění konstruktu mista kontroly a 
nezdolnosti (hardiness) (Burgess, 1994; Kobasa, 1979, 1982; Rotter, 1966). Zdroje 
odporu vůči zátěži lze hledat v osobnosti i způsobech jejího chování v zátěžových si
tuacích. Faktory omezující dopad negativních vlivů "moderátory" působí již před 
vznikem zátěžové situace . Hardiness zahrnuje 3 složky: místo kontroly, záva
zek-ztotožnění, výzvu-úkol. 

Misto kontroly je považováno za základní podmínku vývoje seberegulace. Na 
základě tohoto významného prvku sebepojetí člověk vnímá a vykládá si příčiny 
událostí a voli vlastní způsoby vyrovnávání se situací. Chápe, jakých výsledků lze 
dosáhnout vlastní snahou, na vlastní zodpovědnost . Přesvědčení o vlastní schopnos
ti zvládat stresové situace, je podle Bandury nezbytnou podmínkou zvládání stresu, 
pocitů štěstí a zdraví (self-efficancy") Wiebe, 1991). 

Údaje o místu kontroly (Co) diferencují K a NK interpretovaného výzkumu tak, 
že vnitřní místo kontroly spjaté s přesvědčením o možnosti kontroly a ovlivňování 
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životních událostí charakterizuje vice NK, zatímco pro K je spíše typické vnější 

místo kontroly. 
NK dokáží v procesu rozhodování volit adekvátní chování pro odstránění stresu, 

jsou kognitivně způsobili organicky začlenit stresující životní událost do životniho 
programu, snížit, příp . odstranit její nepříznivý vliv. Aktivněji vyhledávají informa
ce relevantní k životní pohodě . Ve stresové situaci neztrácejí naději na dosažení 
úspěchu, zatímco chování řady K je v mnoha směrech kongruentní s popisem na
učené bezmocnosti . Údaje interpretovaného výzkumu nalézají podporu v závěrech 
(Wiebe, 1991; Johnson, 1993; Burgess, 1994) o korelaci externality s nezodpověd
ností, neurotickými problémy, s depresivitou, sugestibilitou, větší rizikovostí, so
ciální maladaptivitou, příp . sociálními deviacemi. Čím vyšší externalita, tím vice 
tíhne subjekt k dezorganizovanému chováni. U jedinců s nezdařeným sebe
vražedným pokusem se pozdější explorací zjistilo, že čím více se sebevražedný po
kus přibližoval, tím vice se zvětšovala externí orientace suicidantů. Podobně u je
dinců, kteří prodělali těžké trauma v době útleho dětstvi, kdy nebyli schopni čelit 
událostem, se objevuje později častěji vnější místo kontroly v dospělosti (Sussman, 
1993). 

Pod zorným úhlem velmi vysoké potřeby úspěchu zjištěné u mnoha K 
(Záškodná, 1996), spojené s prúbojností, ctižádostivostí a touhou vyniknout, je tře
ba případnou externalitu těchto probandů interpretovat ne jako "defenzivní", ale 
"kongruentní". Termínem kongruentní externalita rozumí Hochhreich (Papica, 
1987) způsob jednání asociovaný s internalitou. Jedinci s defenzivní vnější kontro
lou sa často projevují přemrštěnou ctižádostivostí a intenzivním zaměřením na 
úspěch spolu s vystupňovanou citlivostí k jakémukoli neúspěchu. Jestliže se jim ne
daří , upadají v obviňující projekci svých omylů do lidí kolem sebe. 

S přiměřenou frustrací tolerancí souvisí životní aktivita a činorodost s doprovo
dem pozitivních citů. NK se ve srovnání s K vyznačují vyšší hladinou složky nezdol
nosti Ca, tj . způsobem percepce umožňující chápat životní změny a požadavky ne 
jako ohrožení, ale jako "výzvu k aktivnímu úsilí" (tabulka 1c). Aktivní přístup k ži
votním změnám jako nejlepší zbraň proti jejich nepříznivým následkům prosazují v 
posledních letech Husaini aj. (Mohapl, 1992) také s pojmem "personal competence". 
Personal competence je pocit schopnosti zvládat zátěžové situace. Tento vnitřní 
zdroj je silnějším ochranným faktorem psychického zdraví než vnější emoční a so
ciální podpora. (Sussman, 1993). 

Také další složka hardiness "commitment", (Cm) oddanost sobě a svým zá
sadám, závazek, opak odcizení diferencuje významně K a NK (tabulka 1d). Identifi
kace s ostatními lidmi, tj . s rodinou, s prací, se sebou samotným, s vědomím vlastní 
hodnoty, odpovědnost za vykonávané činnosti, schopnost plného a hlubokého pro
žitku charakterizuje více NK. Pro NK je také spíše typický pocit sounáležitosti s 
druhými, který slouží jako zobecněný zdroj odporu vůči důsledkům stresu, u K je 
častější spíše odcizení. Představuje-li konzumace drog poruchové chování jako vý
raz odcizení a frustrace životního smyslu, pak je z tohoto zorného úhlu droga v ur
čitém smyslu subjektivní jistotou, oporou a tedy přínosem. (Řehan, 1994). 

Charakteristikou nezdolné osobnosti (Kobasa, 1979; Kobasa aj . 1982) je vedle 
tvrdosti, pevnosti, usilovnosti, stálosti, otužilosti, zdatnosti také tendence chápat 
veškeré události a jevy ve svém okoli jako smysluplné a zajímavé. H-<lsobnosti se 
vyznačují také jasnou představou o vlastním hodnotovém systému, o cílech a schop-
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nostech. Dostatečný rozvoj nezdolnosti podporuje pozitivIÚ přístup k problémům 
včetně přijetí vlastIÚ zodpovědnosti za řešeIÚ . Přitom jsou podněcovány pozitivIÚ 
myšlenky a emoce (konstrukt "Positive Tlůnking" , Epstein, 1992). Konzumenti to
hoto výzkumu více než nekonzumenti tyto vlastnosti postrádají nejen podle 
výsledků dotazIÚku Kobasové, ale i podle dalších ukazatelů, tj . v charakteristikách 
konzumního životIÚho stylu a hodnotovém žebříčku, v menší cílevědomosti a IÚzke 
zaujatosti školou, v IÚzké identifikaci s příslušIÚky primárIÚ rodiny, v nižší orien
taci na vytrvalost, úspěšnost . 

SalutoprotektivIÚm mechanizmem, který zvyšuje schopnost zvládat zátěžové si
tuace je sociální podpora. SociálIÚ podpora, daná mírou satisfakce z kontaktů je
dince s jinými osobami vzhledem k jejich četnosti, intenzitě a úrovni sociálIÚ inte
grace, je u NK vyšší ve srovnáIÚ s K. V sociálIÚm okoli nekonzumentů existuje větší 
počet osob, na které se mohou obrátit, a které jsou k dispozici v době, kdy to potře
bují (tabulka 2) . 

Konzumenti subjektivně percipují vztahy k významným osobám jako méně us
pokojivé, zvláště v rámci rodiny. Tyto výsledky jsou ve shodě s dřívějšími výzkumy, 
kde byly konstatovány častěji dysfunkčIÚ znaky rodinného zázemí komzumentů 
(Záškodná, 1992, 1994). V období adolescence sehrávají přes emancipačIÚ snahy 
stále rozhodující roli vztahy v primárIÚ rodině, která uspokojuje základIÚ psychické 
potřeby (bezpečí, lásky, sounáležitosti): VrstevIÚci, příp . skupiny vrstevIÚků, nemo
hou plnou sociálIÚ satisfakci zajistit . Proto, i přes značnou extraverzi, (Záškodná, 
1996) pociťují K ve srovnáIÚ s NK větší osamělost, zvláště v situaci subjektiVIÚ 
nouze. 

Jiným důvodem prožívané nižší sociálIÚ podpory může být tímto výzkumem 
zjištěná vyšší úzkostnost a závíslost u části K ve srovnáIÚ s NK. Akcentovaná 
úzkostnost, která bývá spojována s vyšší hladinou potřeby afiliace, zvláště u prvo
rozených jedinců, může být příčinou subjektivIÚch pocitů nedostatečné sociálIÚ in
tegrace K i při objektivně podobné intenzitě a četnosti sociálIÚch kontaktů s NK. 

AlternatiVIÚ vysvětleIÚ percepce nižší sociálIÚ podpory lze hledat v četnějším 
výskytu hraničIÚch osobnostIÚch vlastností u K (vyšší skóre psychoticismu, hostili
ty, kriminality, nižší skóre empatie) (Záškodná, 1996), které znesnadňují nava
zováIÚ a udržováIÚ kvalitIÚch mezilidských vztahů jako zdroje sociálIÚ podpory. 
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