
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

37 , 2002, 4-5, s. 195 - 208 

ORIGINALNE PRAcE 

ALKOHOLICI VO VÝSLEDKOCH 
DOPRA VNO.PSYCHOLOGICKÝCH 
VYŠETRENÍ 

P . KUCEK, P. NÉMETHOVÁ 

Personálno-poradenská agentúra NOVI DEA, Poprad 
Riaditeľ : PhDr. Peter Kucek 

Súhcn 

Príspevok analyzuje výkonové a osobnostné charakteristiky alkoholikov. Výsledky doku
mentujú významné zníženie senzomotorických a performačno-kognitívnych dispozícií alkoholi
kov. Faktorová analýza odhalila dva výkonové, dva osobnostné a jeden zmiešaný faktor . Osob
nostné faktory potvrdzujú diferenciáciu alkoholizmu na esenciálny a reaktívny typ. 

K I ú č o v é s lov á: alkoholizmus - výkonnosť - osobnosť - esenciálny a reaktívny typ - ri
zíkovosť v cestnej doprave 

P. Kucek, P. Némethová: ALCOHOL ADDICTS IN THE 
RESULTS OF TRAFFIC AND PSYCHOLOGIC TESTS 

Summary 

The paper analyses the performance and personality characteristic s of alcohol addicts. The 
results show important de cre ase of sensomotoric and performance/cognitive dispositions of al
eohol addicts. The factor analysis revealed two performance factors, two personality factors, 
and one combined factor. The personality factors confmn differentialisation of alcoholism to 
essential alcoholism and reactive type. 

Key w o r ds: alcoholism - performance - personality - essential and reactive alcoholism 
- risk in the road traffic 
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Z prehľadu dostupnej literatúry za posledných 30 rokov sa nám javí, že v otázke 
existencie stabilnejších osobnostných čŕt vo vzťahu k alkoholizmu sa postupne vy
nára stabilnejší obraz, aspoň pokiaľ ide o dva typy: typ alkoholika vyhľadávajúceho 
vzrušenie, so sociálne problémovým správaním, agresivitou a hostili tou a typ s do
minantne anxióznou až depresívnou kompozíciou. Táto štúdia chce prispieť k poz
natkom o štruktúre osobnostných charakteristík alkoholikov a ich eventuálnych 
výkonových a kognitívnych deficitoch. 

Otázka posúdení a vodičskej spôsobilosti alkoholikov má bezpochyby zásadný 
praktický význam. Tak vzhľadom na svoje premorbídne dispozície ako aj osobnostné 
zmeny navodené alkoholizmom, môže byť alkoholik rizikovým vodičom nielen vtedy, 
keď jazdí pod vplyvom alkoholu, ale aj vtedy, keď jazdí triezvy. Predpokladali sme, 
že u alkoholikov sa zdokumentujú charakteristiky, ktorými sa vyznačujú rizikovi vo
diči. 

Výberová vzorka 

Do výskumu bolo zaradených 168 ľudí. Výskumnú skupinu tvorilo 88 mužov, 
ktorí sa aktuálne podrobovali protialkoholickej liečbe. Boli to osoby, ktoré vlastnía 
vodičské oprávnenie a aktívne používajú motorové vozidlo na súkromné účely. Ich 
vekový priemer bol 38,83 roka, v pásme od 19 do 59 rokov. Porovnávaciu skupinu 
tvorilo 80 mužov s priemerným vekom 37,64 roka, od 19 do 58 rokov, taktiež vlast
niacich vodičské oprávnenie a aktívne používajúcich automobil. Keďže tieto dve 
vzorky neboli zrovnocenené, je to vzorka porovnávacia, nie kontrolná . 

Použité metódy 

Aplikovali sme štandardnú dopravno-psychologickú batériu testov (Modrá meto
dika) v zloženi: anamnestický dotaznik, Otisov test, Army beta, test vizuálnej pamä
ti, Bourdonova skúška a osobnostné dotazníky DOPEN a IHA VEZ. Do projektu sme 
pridali našu experimentálnu metodiku Magnetické tabuľky (MT), ktorá je určitou 
analógiou koordinačného pristroja, ale má prednosť v tom, že nezvýhodňuje osoby, 
ktoré sú navyknuté pracovať s počítačom. 

Je to percepčno-motorická skúška a skúška miniatúrnych životných situácií stre
sového typu. Vyšetrovaná osoba má za úlohu prejsť vyznačenú trasu bez dotyku 
a vybočenia z vyznačených okrajov dráhy. Čiaru svojho postupu "kreslí" otáčaním 
pravého a ľavého ovládača, ktoré určujú horizontálny a vertikálny smer pohybu 
a ich kombináciou vzníkajú oblúky, zakrivenia a šikmé čiary. To si vyžaduje pre
stavbu nacvičených vizuomotorických stereotypov, čím táto skúška stavia vyšetro
vanú osobu do situácie percepčného konfliktu. Pracovne sme nazvali tento typ úlohy 
úlohou kombinačnej senzomotorickej výkonnosti. V jej výsledkoch sa zaznamenáva 
reakčný čas a chybovosť výkonu. Na rozdiel od iných pri strojových metód (determi
načný pristroj) umožňuje táto metóda vyšetrovanej osobe bezprostrednú spätnú väz
bu o jeho menšej úspešnosti alebo neúspešnosti, čím sa navodzujú stresové pod
mienky. Indikátormi problémov v adaptácii na testovú úlohu sú malé a veľké bloky. 
Malý blok je identifikovaný vtedy, keď sa preruší hladký ťah čiary vpred, 
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a vyšetrovaný subjekt potrebuje vykonať drobné korekčné pohyby na nájdenie 
správneho smeru postupu. Veľký blok dokumentuje stratu orientácie a pa niku 
a prejavuje sa diskoordináciou , väčším množstvom a rozptylom ťahov pri hľadaní 
správneho smeru. 

Pokusné osoby prechádzali vyznačenou dráhou v dvoch kolách : najprv z pravého 
východiskového bodu doľava a v druhom kole tú istú dráhu naspäť, čo umožňuj e 

posúdiť úroveň pozitívneho transferu a senzomotorického učenia . 

Merania vo výskumnej vzorke sa realizovali v polovici li ečenia, po absolvovaní 
detoxikačnej fázy. 

Výsledky 

Tabuľka 1. Hodnoty významných rozdielov v testoch výkonnosti 

Položky 

Army beta - Symboly 

Army beta - Doplňovanie obrázkov 

Army beta - Delenie štvorca 

Bourdonov test - výkon 

Magnetické tabuľky - čas 1. okruh 

Magnetické tabuľky - chyby 1. okruh 

Magnetické tabuľky - velké bloky 1. okr. 

Magnetické tabuľky - čas 2. okruh 

Magnetické tabuľky - chyby 2. okruh 

Magnetické tabuľky - veľké bloky 2. okr. 

legenda: (*) p < 0.05 
(**) P < 0.01 

Porovnávacia 
vzorka (n = 80) 

AM sigma 

25,49 4,96 

15,08 3,02 

7,44 6,07 

1.529,7 337,95 

168,07 75,16 

4,52 7,55 

0,24 0,69 

129,83 48,75 

2,62 4,48 

0,14 0,44 

Alkoholici 
(n = 88) 

t-testy AM s igma 

2,18* 23,58 6,38 

2,23* 16,08 2,79 

2,15* 6,33 2,3 1 

2,07* 1 428,5 368,35 

3,51 ** 235,03 124,04 

2,79** 9,91 12,73 

3,77** 1,28 2,30 

3,93** 181 ,66 91,14 

2,85** 6,05 8,28 

2,63** 0,53 1,17 
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Alkoholická a nealkoholická vzorka sa nelíšia v celkovej úrovni verbálnej a per
formačnej inteligencie. Štatisticky významné rozdiely sa prejavili (tab. 1) v subtes
toch Symboly, Doplňovanie obrázkov a Delenie štvorcov v teste Army beta. Alkoholi
ci dokumentovali významne slabšiu senzomotorickú výkonnosť v Bourdonovej skúš
ke. Ako citlivejšia metóda identifikácie oslabenia senzomotorickej výkonnosti sa 
ukázala metodika magnetických tabuliek, v ktorej alkoholici podali významne po
malší a chybovejší výkon. Signifikantne vyšší výskyt veľkých blokov dokumentuje 
ich nižšiu úroveň senzomotorickej koordinácie a nižšiu stresovú toleranciu. 

Tak u alkoholikov ako aj u osôb nealkoholickej vzorky sa v druhom kole MT 
zlepšila kvantitatívna aj kvalitatívna stránka ich výkonu (čas a chyby). Pozitívny 
transfer sa však uplatnil v evidentne priaznivejšej miere u nealkoholickej skupiny. 
Alkoholici nedosiahli v druhom kole ani úroveň výkonnosti nealkoholickej skupiny 
v 1. kole. 

Porovnanie výsledkov v osobnostných testoch vynieslo podstatne viacej a väčších 
diferencií, čo nasvedčuje , že ťažisko problémovosti alkoholika ako vodiča je viacej 
v osobnostnej rovine, než vo sfére výkonnostných parametrov. 

Vierohodnosť sebadeskripcie alkoholikov (L) je priaznivá a sú v nej dokonca 
úprimnejší než porovnávaní nealkoholickí vodiči (tab. 2). Alkoholici sú významne 
neurolabilnejší (DOPEN - N), emotívnejší, viacej podliehajúci situačným podnetom, 
náladovejší a iracionálnejší. Tak ako neuroticizmus, aj hladina psychoticizmu (P) 
u nich dosahuje až pásmo klinickej závažnosti. Vo významnej miere prejavujú adap
tačnú problémovosť, sklony k iracionalite, nižšiu súcitnosť k iným a nižšiu vnima
vo sť na nebezpečenstvo . Úroveň intro- a extraverzie porovnávané skupiny nedife
rencuje. 

V štruktúre osobnostných premenných, od ktorých závisí kvalita interakčného 
správania sa vo vyhranených životných kontextoch (dotazník IHA VEZ), sa nielen 
z dopravného hľadiska javia alkoholici ako významne rizikovejšia skupina. Vyhovu
je im a vyhľadávajú vyššiu zmyslovú stimuláciu a majú sklon zlyhávať, ak sa nič ne
deje (S-G). Radi skúšajú nebezpečnejšie veci, provokujú svojím správanim a preja
vujú sklon k extravagantnostiam (S2), je im vlastnejšia sociálna desinhibícia, sú 
ťažšie ovládateľní , opoziční a nekonvenční (S5). Ľahšie sa nechajú vyprovokovať 
k riskovaniu (R-G). Myslia si, že majú na viac a nevhodne si trúfajú (Rl). Spolie
hajú sa viacej na náhodu, hazardujú (R3) a radi sa predvádzajú pred inými (R4). Ich 
dispozície pre produktívne vyrovnávanie sa so záťažou sú nepriaznivé. Dokumen
tujú sa ako slabšie integrované osobnosti (I-G), sú vysoko významne úzkostnejší (11) 
a emocionálne labilnejší , prchkí a popudlivi (12), majú nižšiu schopnosť účinne 
využívať svoju rozumovú kapacitu v emocionálne vyhrotených situáciách a ľahšie sa 
dostávajú do vleku situačných okolností (13). Ich autoregulačné schopnosti sú nižšie, 
menej vydržia a sú viacej odkázaní na pomoc iných (14). Chýba im patričná sebaisto
ta (P1), sú menej flexibilní vo svojej prispôsobivosti (P2), inklinujú k feminínnemu 
typu prispôsobivosti a k negativizmu (P4) a celkove sú nezodpovednejší (P3). 

198 



P. KUCE K, P. NÉMETHOVÁ / ALKOHOLICI VO VÝSLEDKOCH 
DOPRAVNO-PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETRENÍ 

Tabuľka 2. Hodnoty významných rozdielov v osobnostných testoch 

Porovnávacia Alkoholici 

Položky 

P psychotizmus 

N neuroticizmus 

L skóre 

KO kognitívna variabilita 

EM emocionálna variabilita 

OV hladina vzrušivosti 

KR kognitívno-regulačná variabilita 

ER emocionálno-regulačná variabilita 

EA emocionálno-adjustačná viariabilita 

RA regulačno-adjustačná variabilita 

FM maskulinita 

EX inventár extrémnych odpovedí 

S-2 intenzita vnútorného prežívania 

S-5 sociálna desinhibícia 

S-G optimálna hladina stimulácie 

R-1 úroveň ašpirácie 

R-3 tendencia spoliehať sa na náhodu 

R-4 sociálny exhibicionizmus 

R-G individuálna tendencia k riziku 

S+ R črty S a R globálne 

l -l úzkostnosť 

1-2 emocionalita 

1-3 účinná kapacita rozumu 

1-4 rezistencia voči rušivým vplyvom 

l-G účinná integrita osobnosti 

P-I sebaistota 

P-2 adaptabilita a flexibilita 

P-3 zodpovednosť 

P-4 aktivita 

legenda: (*) 
(**) 

p < 0.05 
p < 0.01 

vzorka (n = 80) 

AM sigma 

1,76 1,47 

7,06 4,67 

7,82 3,43 

8,93 3,56 

6,93 4,66 

3,61 1,89 

3,99 2,36 

5,41 2,50 

11,18 2,42 

10,17 2,15 

13,75 2,74 

3,79 2,78 

6,73 2,20 

6,11 2,69 

37,34 10,16 

7,25 2,87 

7,25 2,66 

8,31 2,84 

31,97 7,18 

6,63 3,35 

7,27 4,58 

5,75 3,55 

12,68 3,69 

14,21 3,01 

15,04 3,38 

13,82 3,18 

13,76 2,24 

15,24 2,87 

12,01 3,29 

(n = 88) 

t-test AM sigma 

6,13** 3,93 2,94 

8,81 ** 14,38 6,06 

2,44* 6,58 3,15 

2,28* 10,20 3,64 

5,40** 10,97 5,00 

8,80** 6,58 2,47 

2,83** 5,10 2,70 

2,29* 6,32 2,63 

5,38** 9,04 2,71 

2,50* 9,24 2,62 

6,72** 10,51 3,49 

2,82** 5,00 2,77 

6,26** 9,15 2,75 

3,48** 7,76 3,38 

3,26** 42,78 11 ,35 

3,96** 8,93 2,63 

2,22* 8,23 3,03 

3,58** 10,07 3,47 

4,51 ** 37,37 8,23 

3,62** 8,76 4,19 

7,24** 12,27 4,37 

7,71 ** 10,39 4,19 

2,78** 11,01 4,07 

2,51* 12,97 3,35 

5,97** 11,51 4,27 

5,36** 11,00 3,60 

2,77** 12,68 2,75 

3,49** 13,50 3,52 

2,46* 10,74 3,38 

199 



P. KUCEK, P. NÉMETHOVÁ / ALKOHOLICI VO VÝSLEDKOCH 
DOPRAVNO-PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETRENÍ 

Z hľadiska štruktúry psychickej variability osobnosti, v komplexe kognitívnych , 
emocionálnych, regulačných a adjustačných komponentov vykazujú alkoholici horšie 
dispozície pre produktívne vyrovnávanie sa so životnými nárokmi . Vyššia hladina 
kognitívnej variability (KO) hovorí o tom, že majú radi vzrušenie a extrémnejšie 
podmienky, ale aj o tom, že sú pôžitkárski a nestabilní . Je pre nich príznačná vyššia 
emocionálna variabilita (EM), ľahšie podliehajú tlaku situácií a znervóznejú, sú 
tenzní, úzkostnejší, neistejší a ľahšie zazmätkujú . Evidentne sa potrebujú nabudzo
vať a sú to nervózne typy ľudí (OV). Slabšie anticipujú dôsledky svojho konania, me
nej rešpektujú pravidlá, majú nižšie zábrany a sú výstrednejší (KR). Pri rozhodo
vaní na nich viacej pôsobia emocionálne než racionálne dôvody a majú slabšiu výdrž 
(BR). Ich nižšia sebadôvera a nižšia osobnostná integrita sa viažu s ich situačnou 
precitlivelosťou a podliehaním neúspechom (EA). Sú viacej zmietani okolnosťami 
a víac frustrovaní (RA). Sú subjektívni, ťažšie si zachovávajú nadhľad a Iahko sa 
nechajú vyviesť z miery (FM). 

Faktorová analýza vo výskumnej aj v porovnávacej skupine vyniesla zhodne 
5 faktorov, ktoré v alkoholickej skupine vysvetľujú 57,64 % a v nealkoholickej 
58,97 % z celkového rozptylu. Štyri faktory spolu postihujú 55,15 %, resp. 54,54 % 
rozptylu, tri faktory 47,41 %, resp. 47,40 %, dva faktory 38,94 %, resp. 36,14 % aje
den faktor 24,63 %, resp. 20,79 % celkového rozptylu. Po úprave rotáciou varimax 
sme identifikovali položky, ktoré sýtia jednotlivé faktory. 

Tabuľka 3. Štruktúra korelácií v l. faktore 

Spoločné položky pre Nealk. Aik. Položky len v skupine Položky len 
obidve skupiny skupina skupina alkoholikov v nealko skupine 

B. chyby 0,55 0,78 MT ch.!. okr. 0,59 žiadne 

B. % chýb 0,57 0,81 MT ch. 2. okr. 0,78 

MH 0,44 0,38 MT vbI. 1. okr. 0,59 

EX 0,69 0,37 MT vbI. 2. okr. 0,53 

K 0,68 0,39 odobratý VP 0,38 

AD -0,83 -0,42 B. výkon -0,37 

EA -0,50 -0,37 Bludisko -0,39 

RA -0,61 -0,48 DopI. obráz. -0,38 

14 -0,79 -0,42 Del. štvorca -0,40 

P1 -0,37 -0,36 R2 -0,39 

P2 -0,50 -0,39 
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Prvý faktor (tab. 3) je faktorom nekvalitnej výkonnosti a je sýtený absolútnym 
a relatívnym počtom ch)'b v Bourdonovej skúške. Dominantnými osobnostnými 
markermi nekvalitnej výkonnosti sú inertnosť a rigidita (-AD) a znížená odolnosť 
voči rušivým vplyvom (- 14). Ďalej je významne ovplyvňovaná pasívnou prispôsobi
vosťou (-RA), situačnou precitlivelosťou a podliehaním tréme (-EA), nižšími regu
lačnými zábranami a vyššou potrebou zmeny (+MH), nižšou sebaistotou (-PI ) a niž
šou adaptabilitou a flexibilitou (-P2). Nekvalitná výkonnosť úzko súvisí s extrémiz
mom (+EX) a s vyšším skóre krajných skóre, nespolahlivosťou (+K). Alkoholici na
vyše vykazujú signifikantnú saturáciu tohto faktora aj vyšším skóre chybovosti 
a častejšou dezintegráciou výkonu v magnetických tabulkách, nižším celkovým 
výkonom v Bourdonovej skúške a slabším intelektovým výkonom v subtestoch Blu
disko, Doplňovanie obrázkov a Delenie štvorcov. Nekvalitný výkon sa u nich spája 
s nižšou schopnosťou anticipácie a rozvážnosti (-R2) a s vyššou frekvenciou odobra
tia vodičského preukazu. 

TabuIka 4. Štruktúra korelácií v 2. faktore 

Spoločné položky Nealk. AIk. Položky len v skupine Položky len 
pre obidve skupiny skupina skupina alkoholikov v nealko skupine 

EA 0,46 0,80 14 0,63 MH 0,39 

FM 0,71 0,87 P2 0,42 S3 0,37 

13 0,80 0,85 S2 -0,38 

I-G 0,81 0,93 S3 -0,45 

P1 0,72 0,86 MH -0,42 

P3 0,53 0,54 EX -0,39 

P4 0,70 0,77 PIDOPEN -0,65 

EM -0,91 -0,87 

ER -0,76 -0,75 

OV -0,60 -0,51 

RE -0,52 -0,47 

II -0,73 -0,87 

12 -0,85 -0,84 

R3 -0,51 -0,41 

R-G -0,39 -0,34 

NIDOPEN -0,56 -0,89 
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Druhý faktor (tab. 4) reprezentuje úroveň neurostability. Pozitívne ho sýtia po
ložky integrovanej a sebaistej osobnosti, schopnej vyrovnávať sa so záťažou (+EA, 
+1-G, +Pl ), s racionálnym prístupom k problémom (+FM), s dobrou schopnosťou 
využívať rozumovú kapacitu v emocionálne vyhrotených situáciách (+13), so zodpo
vednosťou (+P3) a aktívnou prispôsobivosťou (+P4). Dominantným markerom neuro
stability je nízke skóre v dimenzii emocionálnej variability (-EM). Priaznivo sýtia 
tento faktor nižšia hladina neuroticizmu (-N), dobré sebaovládanie (-ER), nižšia hla
dina vzrušivosti, nabudzovania sa (-OV), obozretnosť (-RE), nepodliehanie úzkosti 
(-ll ), emocionálne sebaovládanie (-12), nespoliehanie sa na náhodu (-R3) a vyhýba
nie sa riziku (-R-G). 

U alkoholikov sa na faktore neurostability podieľa viacej vlastností než v nealko
holickej vzorke. Okrem už uvedených aj nizke skóre psychoticizmu (-P), vyššia hla
dina rezistencie voči rušivým vplyvom (+14), vyššia adaptabilita a flexibilita (+P2), 
vyhýbanie sa vnútornej exitácii (-S2), bojovému vzrušeniu (-S3) a prejavom extré
mizmu (-EX). 

Neurolabilita je u alkoholikov vo významnej miere sýtená nižšou hladinou moto
rickej hybnosti (-MH) a pohybového nepokoja (-S3). U nealkoholických subjektov je 
to paradoxne presne naopak, podľa čoho vo väčšej miere vyhľadávajú zmeny, viacej 
potrebujú dynamiku a vyskúšať si svoje sily (+MH), majú vyššiu potrebu zažívania 
bojového vzrušenia, vybitia si vnútornej energie a prejavenia nebojácnosti (+S2). 

Tretí faktor (tab. 5) je faktorom nedobrodružnosti. Hlavným markerom tejto 
komplexnejšej charakteristiky je zvýšená opatrnosť (+US), ktorá sa spája so zodpo
vednosťou (+P3) a vyššou anticipáciou dôsledkov vlastných aktivit (+R2). Významné 
negatívne korelácie vymedzujú vlastnosti , ktoré sýtia dobrodružnosť. V popredí sú 
markery vyššej optimálnej hladiny stimulácie (S-G), osobnostný dynamizmus so 
sklonom k výstrednostiam (S+R) a záľuba v rozruchu a riskovani (KR). Ďalej sýti 
tento faktor väčšia potreba vzruchu, zmien a neobvyklých vecí (KO), väčší sklon na
budzovať sa (OV), nižšie sebaovládanie (RE), nižšie regulačné zábrany, nutkanie 
pokúšať šťastie (MH) a vyššia bojovnosť a sebapresadzovanie sa (KA). 

Dobrodružnosť sa spája s vyhľadávaním intenzívnejších a bohatších zmyslových 
podnetov (Sl), vyššou autostimuláciou (S2), potrebou bojového vzrušenia (S3), zmien 
a novôt (S4). Dobrodružnosť je vlastná sociálne desinhibovaným (S5), dynamickým 
a riskujúcim typom s vyššími ašpiráciami (Rl), ktorí sa viacej spoliehajú na náhodu 
(R3) a potrebujú sa pred inými predvádzať (R4). Takéto typy sa dostávajú s väčšou 
pravdepodobnosťou do rizikových situácií (R-G). Sýtenie nedobrodružnosti vyšším lži 
skóre u alkoholikov (L) dokumentuje zvýšenú snahu o sociálnu žiaducnosť ich odpo
vedí. 

Štvrtý faktor je faktorom inteligenčného výkonu a senzomotorického učenia 
(tab. 6). J e sýtený hlavne výkonom v subtestoch nonverbálnej inteligencie (všetky 
subtesty Army beta) a u alkoholikov aj verbálne inteligenčným výkonom (Otisov 
test) a úrovňou ich krátkodobej pamäti (Obrázkový test pamäti). Deficientná úroveň 
senzomotorického učenia sa premieta v obidvoch skupinách na celkovom výkone 
v Bourdonovom teste, ale u alkoholikov aj v kvalite tohto výkonu (% chýb) a vo 
všetkých parametroch výkonnosti v magnetických tabuľkách. Úroveň inteligenčnej 
výkonnosti a senzomotorického učenía v obidvoch skupinách klesá s narastajúcim 
vekom a v alkoholickej skupine aj s dÍžkou abúzu alkoholu. 
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TabuTka 5. Štruktúra korelácií v 3. faktore 

Spoločné položky pre Nealk. AIk. Položky len v skupine Položky len 
obidve skupiny skupina skupina alkoholikov v nea lko skupine 

US 0,82 0,79 UDOPEN 0,40 žiadne 

P3 0,45 0,57 

R2 0,36 0,38 

KR -0,81 -0,81 

KO -0,76 -0,49 

OV -0,50 -0,39 

RE -0,37 -0,55 

MH -0,52 -0,36 

KA -0,56 -0,37 

Sl -0,70 -0,44 

S2 -0,46 -0,68 

S3 -0,80 -0,54 

S4 -0,77 -0,57 

S5 -0,45 -0,77 

S-G -0,94 -0,91 

S+R -0,82 -0,87 

Rl -0,51 -0,32 

R3 -0,33 -0,65 

R4 -0,49 -0,68 

R-G -0,60 -0,78 
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TabuIka 6. Štruktúra korelácií v 4. faktore 

Spoločné položky pre Nealk. Alk. Položky len v skupine Položky len 
obidve skupiny skupina skupina alkoholikov v nealko skupine 

Vek 0,59 0,38 MT čas 1. okr. 0,62 žiadne 

Bludisko -0,63 -0,74 MT čas 2. okr. 0,69 

Kocky -0,69 -0,63 MT vbI. 1. okr 0,51 

Symboly -0,81 -0,85 MT vbI. 2. okr 0,48 

Doplňovanie obrázkov -0,70 -0,73 MT mbI. 1. okr 0,38 

Porov. čísel -0,72 -0,78 MT mbI. 2. okr 0,47 

Doplňovanie vzoru -0,69 -0,69 Bourd. % ch . 0,39 

Delenie štvorca -0,78 -0,71 dlžka abúzu 0,38 

Army b. IQ -0,95 -0,91 OTIS výkon -0,63 

Bourdon - v. -0,59 -0,66 Obr. t . pamäti -0,64 

TabuIka 7. Štruktúra korelácií v 5. faktore 

Spoločné položky Nealk. Alk. Položky len v skupine Položky len 
pre obidve skupiny skupina skupina alkoholikov v nealk. skupine 

UDOPEN 0,38 0,43 MT čas 1. okr. 0,41 Rl 0,56 

MT čas 2. okr. 0,40 R4 0,36 

MT ch. 1. okr. 0,37 KA 0,36 

MT ch . 2. okr. 0,36 II 0,38 

MT mbI. 1. okr 0,55 P/DOPEN 0,39 

MT mbI. 2. okr 0,38 

MH 0,39 

S3 0,36 

Vek 0,35 
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Piaty faktor aj napriek rozdielnej štruktúre jeho sýtenia u alkoholikov a nealko
holikov má príbuzné založenie, týkajúce sa nespoľahlivosti (tab. 7). V obidvoch sku
pinách sa spája s vyšším lži skóre. Nespoľahl ivosť významne koreluje s ambicióz
nosťou, so snahou skúšať svoje sily a s netrpezlivosťou (Rl), so sociálnym exhibicio
nizmom (R4), sebapresadzovaním sa a s bojovnosťou (KA), s väčšou tendenciou 
k psychoticizmu (P), ale zdanlivo paradoxne aj s vyššou anxiozitou (ll). 

V alkoholickej skupine je faktor nespoľahlivosti dominantne sýtený slabšou 
výkonnosťou v magnetických tabuľkách a súbežne s tým aj nižšími regulačnými 
zábranami, sklonom riskovať, slabšou schopnosťou učiť sa na vlastných chybách 
(MH), vyššou dobrodružnosťou a potrebou vybiť sa, pri nižšej inhibícii hrozbou (S-3l. 
Nespoľahlivosť alkoholikov sa zvyšuje so stúpajúcim vekom. 

Diskusia 

Výsledky potvrdzujú nižšiu senzomotorickú výkonnosť alkoholikov, čo sa vo vý
znamnejšej miere prejavilo hlavne v ich výkonoch v metodike Magnetické tabuľky . 

V porovnávacej vzorke nealkoholických subjektov táto skúška predstavovala vcelku 
neproblémový typ úlohy, na ktorý sa dokázali bez ťažkostí zadaptovať. U jedincov 
s alkoholickou záťažou sa však práve tu prejavila narušenosť ich cerebrálnych funk
cií a komplexnejší postih ich senzomotorickej a kognitívnej kapacity. Výsledky pod
porujú zaradenia testu takéhoto charakteru do arzenálu klinických a dopravno
psychologických metód práve pre jej citlivú identifikáciu deficitov v jemnej senzomo
torike a v senzomotorickom učení . Podpriemerný výkon alebo zlyhanie v takomto te
ste sú symptomatické. 

Cerebrálne disfunkcie alkoholikov sa zriedkavo prejavujú vyrovnaným poklesom 
všetkých inteligenčných schopností. Opakovane sa preukázalo, že verbálna inteli
gencia je relatívne intaktná aj v pokročilejších fázach alkoholizmu (Kucek, 1981; 
Ryan, Butters, 1983). Performačná inteligencia je abúzom alkoholu poznamenaná 
evidentne nepriaznivejšie, čo sa potvrdilo aj v našich výsledkoch. Alkohol tým, že 
narúša centrálne informačné procesy, nepriaznivo ovplyvňuje senzomotorickú vý
konnosť (Hill, Toffolon, 1990). Slabšia senzomotorická výkonnosť alkoholikov ko
rešponduje s ich slabšími výkonmi v subtestoch Symboly, Doplňovanie obrázkov 
a Deleníe štvorca. Poukazuje to na deficientnú výkonnosť alkoholikov hlavne v ob
lasti tých kognitívnych funkcií, ktoré majú oporu v presnom vizuálnom vnímaní 
a schopnosti adekvátne transformovať a modifikovať pôvodné vnemy. Ťažiskom ko
gnitívnej narušenosti alkoholika sa javí sféra vízuálno-priestorových schopností, 
ktoré sú nosným pilierom priestorovej inteligencie, ktorá sa podľa najnovších poz
natkov vyčleňuje ako samostatná forma intelektu (Laznibatová a kol., 2001). 

Tým, že práve priestorová inteligencia sa v rozhodujúcej miere uplatňuje pri 
ovládaní, manipulovaní a zdolávaní fyzikálneho prostredia, pri orientácii sa v prie
store, je podstatnou v psychickej spôsobilosti vodiča. Nielen z hľadiska jeho schopno
sti orientácie v teréne, ale aj pre efektívne zvládnutie transformačných úloh, kedy 
človek v predstavách manípuluje s formou či s objektom. Vodič si musí vedieť pred
staviť vozidlo v rôznych priestorových polohách, musí dokázať s ním "mentálne roto
vať" a rôzne ho v predstave situovať podľa určitých fyzikálnych súradníc skôr ako ho 
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v priestore reálne umiestni . Musí v predstavách riešiť pohyby a vzájomné polohy 
rôznych objektov v dopravnej situácii a podľa toho sa rýchlo a presne rozhodnúť 
a následne zrealizovať takýto pohyb a umiestnenie vozidla. Nemienime spochybňo
vať význam merania reakčného času vodiča a ďalších štandardne meraných parame
trov jeho psychickej zdatnosti , ale myslíme si, že posúdenie jeho výkonnostných 
predpokladov by malo byť viacej orientované na jeho kombinačnú senzomotorickú 
výkonnosť a priestorovú inteligenciu. 

Porovnanie alkoholickej a nealkoholickej vzorky v ich osobnostných charakteris
tikách vynieslo viac a významnejších rozdielov. Tieto rozdiely poukazujú na nepriaz
nivé osobnostné dispozície alkoholikov v intenciách všeobecne deklarovanej alkoho
lickej charakteropatie. 

Zistená konfigurácia negatívnych vlastností alkoholikov až nápadne korešpon
duje s charakteristikami rizikových vodičov, u ktorých sa frekventovane uvádza 
vyššia hladina neuroticizmu a psychotizmu, anxiozita, tendencia spoliehať sa na 
náhodu a celková tendencia k riziku, neprimeraný sociálny exhibicionizmus, zvý
šený sklon k bezstarostnosti a znížená schopnosť anticipácie (Rošková, 1995; Kucek, 
Helmeczyová, 1997). 

Faktorová analýza nám odhalila základnú štruktúru, ktorá stojí za relatívne 
veľkým množstvom ukazovateľov a charakteristík , ku ktorým dospievame dopravno
psychologickým vyšetrením. Identifikovali sme 5 faktorov, z ktorých dva sú výkon
nostné (faktor nekvalitnej výkonnosti a faktor inteligenčného výkonu a senzomoto
rického učenia), dva faktory sú osobnostné (faktor neurostability/neurolabilty a fak
tor dobrodružnosti/opatrnosti ) a jeden faktor je kombinovaný, výkonnostne-osob
nostný (faktor nespoľahlivosti ). 

Štruktúra 1. výkonového faktora, faktora nekvalitnej výkonnosti, poukázala na 
prepojenosť nekvalitnej senzomotorickej výkonnosti s nefl exibilnou prispôsobivosťou 
a s nižšou stresovou toleranciou. Štvrtý faktor inteligenčného výkonu a senzomoto
rického učenia dokumentuje spojitosť senzomotorickej výkonnosti s centrálnymi in
formačnými procesmi. Intaktný intelekt a intaktná senzomotorika idú ruka v ruke. 

V rovine nepriaznivých osobnostných vlastností sa tieto nabaľujú do dvoch 
kľúčových štruktúr: neurolability a dobrodružnosti. Z dopravno-psychologického 
hľadiska takto zásadnejšie vymedzujú dve kategórie rizikových vodičov. Jedni sú ri
zikoví, hoci sú nedobrodružní , pretože sú neurolabilní , majú nížšiu stresovú toleran
ciu a slabšie emocionálne sebaovládaníe, sú menej rezistentní voči rušivým vplyvom 
a sú menej flexibilní vo svojej prispôsobivosti . Druhí , hoci nevykazujú evidentné 
známky neurolability, sú rizikovi, pretože sú dobrodružní, dynamickí , potrebujú 
zmeny a vzruch, nabudzujú sa, majú nižšie zábrany a inhibíciu hrozbou , sú konku
renční a bojovní, radi sa predvádzajú a riskujú. 

Diferenciácia týchto dvoch typov sa intenzívnejšie a v širšom spektre markerov 
prejavila u alkoholikov. Môžeme ju zosúvzťažniť s diferenciáciou alkoholizmu na 
esenciálny a reaktívny typ. Aj keď autor tejto koncepcie Knight vychádzal zo špeku
latívnej psychoanalytickej platformy (Man a kol. 1999) a aní následné rozpracovania 
za 60 rokov neviedli k definitívnemu potvrdeníu platnosti tohto modelu , v praxi sa 
akceptuje . Naše výsledky ho podporujú tiež. 

Esenciálny alkoholik sa vyznačuje behaviorálnymi problémami, impulzivitou, 
vzrušivosťou , agresivitou a celkove väčšou mierou asociálneho správanía. Tieto cha-
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rakteristiky sú v krajnejšej polohe vlastné aj dobrodružnému typu. V našej deskrip
cii faktora dobrodružnosti dominuje neopatrnost a vyšší osobnostný dynamizmus. J e 
známe, že vysoko reaktívne osoby sú agresívnejšie a čím vyššia je úroveň aktivity, 
tým väčšia je pravde podobno st vzniku zvyku reagovat agresívne (Nakonečný, 1970). 
Dobrodružnost, keďže sa spája s vyhľadá va nim intenzívnejších stimulov a bojového 
vzrušenia, spoliehaním sa na náhodu a s riskovaním, je vážnym rizikovým činiteľom 
nielen v etiopatogenéze alkoholizmu, ale aj v dopravnom správaní alkoholika po 
tom, čo nastúpi cestu abstinencie. 

Keďže je preukázané, že vyhľadávanie vzrušenia (sensation seeking) má gene
tický základ (Kucek, Kuceková, 2001), je evidentné, že u dobrodružného/esenciá lne
ho typu alkoholika sa uplatňujú kongenitálne dispozície. 

Reaktívny alkoholik má lepšiu úroveň sociálnej kompetencie, ale vývoj jeho alko
holovej závislosti sa vyvija viacej pod náporom udalostí a má viacej neurotický cha
rakter. Viacej podlieha situačným stresorom. Takéto vymedzenie korešponduje so 
štruktúrou faktora neurolability, v ktorom dominujú markery slabšie integrovanej 
osobnosti, ktorá sa problematicky vyrovnáva so zátažou, má nízku sebaistotu, je 
precitlivená , anxiózna, ľahšie sa vzdáva a má silný sklon k neurotickej reagencii . 
Reaktívny typ alkoholika sa považuje za prognosticky nádejnejší a ako taký sa nám 
javi aj z dopravno-psychologického hradiska. Pozitívne je, že sa s väčšou pravdepo
dobnosťou bude vyhýbať riskantným manévrom a situáciám, bude obozretnejší, .ale 
je aj bojazlivejší a tým rizikový z nereagovania alebo dezorganizovaného správania 
pod vplyvom stresu. 

Usudzujúc podľa hladiny korelačných koeficientov je reaktívny/neurolabilný typ 
alkoholizmu pregnantnejší než esenciálny/dobrodružný. Brooner so spolupra
covníkmi (1990) multivariačnou analýzou MM PI tiež dospeli k evidentnejšiemu vy
medzeniu neurotického ako esenciálneho typu. 

Štruktúra našich výsledkov poukazuje na to, že relatívne čistý typ esenciálne
ho/dobrodružného alkoholika je zriedkavý. Zdá sa, že imanentným sprievodným ja
vom alkoholizmu je neurolabilizácia osobnostného terénu. Aj esenciálny alkoholik je 
zvyčajne neurolabilný. Veľa alkoholikov vykazuje pseudoneurastenickú nadstavbu . 
Dôležitejším diferenciačno-diagnostickým kritériom než pritomnost neurolability je 
dobrodružnosť. Ak je u alkoholika výdatnejšie zastúpená, je neklamným indikáto
rom jeho esenciálnej kompozície . Táto sa pravdepodobnejšie manifestuje aj agresivi
tou. Ako presvedčivo dokumentuje Donovan so spolupracovníkmi (1983), agresivita 
predstavuje významný prediktor dopravnej nehodovosti . Pri absencii agresívnych 
dispozícií nebýva pitie natoľko sprevádzané nehodovosťou a riskantným správaním. 
Na druhej strane, agresívne osoby aj viacej pijú a aj sú nehodovejšie. 
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