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Súhrn 

Pomocou "zdokonalenej metódy patocharakterologického štúdia dospievaj úcich" A . R . Ličko 
aN . J . Ivanov (1983) vyšetrili 69 dospievajúcich vo veku od 14 do 17 rokov, evidovaných a ambu
lantne liečených alebo ústavne liečených pre závislosť od návykových látok a 77 mladist
vých v tom istom veku , zaradených do kontrolnej skupiny. Naj častejšie sme zisťovali hypertýmny 
a epileptoidný typ osobnosti, a to 3 razy , častejšie v porovnaní s kontrolnou skupinou. Náchylnosť 
k alkoholizácii bola zistená u 65 ,2 %, a v kontrolnej skupine u 36,4 % respondentov . Psychická 
náchylnosť k delikvencii bola zistená u 27 ,5 % a 10,4 % respondentov . Klinické nálezy potvrdili 
výsledky psychologických vyšetrení. 

Pedagógovia . vychovávatelia a lekári musia pristupovai diferencovane vzhľadom na charakte
ristikyosobnosti pri výchove dospievajúcich, ako aj pri výkone sociálno-psychologickej , liečebno
-preventívnej a rehabilitačnej práce. 

K r ú č o v é s I ov á: adolescenti - závi slosť od návykových látok - charakteristiky osobnosti . 

I. J . Lavkaj : CHARACfER PECULIARITIES OF DRUG ABUSING ADO
LESCENTS 

Summary 

A . R. Líčko and N . J . Ivanov (1983) examined by means of the "Improved method of pathocha
racterologic study of adolescent s" 69 adolescents between 14 and 17 years old, registered and 
treated as out- (lr in-patients for dependence to addiction ca using drugs and a control group of 
77 adolescents of the same age . We found most frequently hyperthymic and epileptoid personality 
types - three times more than in the control group . Predisposition to alcoholization was found in 
65 .2 % and in the control group in 36.4 % of the respondents . Psychic predisposition to deliquency 
was found in 27 .5 % and in 10.4 % of the respondents. Clinical findings confirmed the results of 
psychologic examinations. 

Educationalists, educators and physicians educating adolescents, performing social and psycho
logic work, giving treatment and preventive rehabilitation must approach the adolescents diffe
rently , according to their personality characters . 

K ey w o rd s: adolescent s - drug addiction - personality characteristics. 
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I. J . Lavkaj : CHARAKTEREIGENHEITEN DER RAUSCHGIITGENIES
SENDEN JUGENDLlCHEN 

A. R. Ličko und N. J . Ivanov (1983) untersuchten mit Hilfe der "vervollkommenen Methode 
des pathocharakterologischen Studium der Jugendlichen" 69 Jugendliche im Alter von 14 - 17 
Jahren , registriert und ambulant , oder institutionelI behandeIt wegen Rauschgiftabhängigkeit und 
77 Jugendliche des selben Alters, die als Kontrollgruppe dienten . Wir fanden meistens einen hy
perthymus und epileptoiden Personencharakter - dreimal häaufiger als in der Kontrollgruppe . 
Disposition zur Alkohollsierung war in 65 .2 %, in der Kontrollgruppe 36.4 % der Respondenten . 
Psychische Disposition zur Deliquenz fanden wir in 27 .5 % und 10.4 % der Respondenten. Klini
sche Untersuchungen bestätigten die Resultate der psychologischen Untersuchungen . 

Pedagogen, Erzieher und Ärzte miissen einen differenzierten Zutritt, mit Beriicksichtigung des 
Pcrsonalitätscharakters, bei der Erziehung der Jugend , sowie auch bei der Ausiibung der sozial
-psychologischen , therapeutischen und preventiven Rehabilitationsarbeit wählen . 

S c h I ii s s e I wc rte r: Jugendliche - Gewohnheitsmittclahh ~iJlgigkc it - Personalitätscharakteris
tik . 

M. IO. JIaBKaií: : XAPAKTEPOJIOľWIECKME OCOBEHHOCTJ1 ITO~
POCTKOB, YITOTPEBJIHIOIIJ;MX O~YPMAHJ1BAIOIIJ;J1E BE IIJ;ECTBA. 

Pe310Me 

C IIOMOlQblO "YcoBepwecTBoBaHHoro MeTO,Aa IIaToxapaKTepOJIoľl1'IeCKOro I1CCJIe,AOBa
HJ1R IIO,ApOCTKOB" A. E. JII1'IKO 11 H. Ho MBaHoBa (1983) HaMJ1 o6CJIe,AOBaHO 69 IIO,ApOCTKOB 
B B03paCTe OT 14 ,AO 17 JIeT, COCTORlQJ1X Ha y'leTe 11 JIe'lJ1BWI1XCR aM6yJIaTOpHO I1JII1 CTa
~110HapHO IIO IIOBO,Ay TOKCI1KOMaHJ1I1, HapKOMaHJ1111177 IIO,ApOCTKOB TOrO}Ke B03paCTa KOH
TpOJIbHOií: ľpyIIIIbI. qalQe Bcex BCTpe'laJICR ľI1IIepTl1MHhIií: 11 3III1JIeIITOJ1.AHhIH TI1IIbI, 'lTO 
B 3 pa3a 'lalQe IIO cpaBHeHl110 C KOHTpOJIbHOií: rpyrmoií:. ITcl1xoJIOrJ1'-{eCKaR CKJIOHHOCTb 
K aJIKOľ0JIl13a~11 6bIJIa orrpe,AeJIeHa y 65 ,2 %, a B KOHTpOJIbHOií: rpyrrIIe JII1Wb y 36,4 % 
cJIY'laeB. ITcI1XOJIoľJ1'-{eCKaR CKJIOHHOCTb K ,AeJII1HKBeHTHOCTI1 6bIJIa o6Hapy}KeHa COOT
BeTCTBeHHO y 27 ,5 % 1110,4 % cJ!Y'laeB. KJII1HI1'leCKOe o6CJIe,AOBaHl1e IIO,ATBep.Al1JIO pe3yJIb
TaTbI IICI1XOJIOrJ1'-{eCKOrO I1CCJIe,AOBaHI1R. 

ITe,Aaroľl1, BOCIII1TaTeJIl1, Bpa'lI1,AOJI:lKHbI IIO,AXO,AI1Tb .AI1<p<pepeH~I1pOBaHHO C y'leTOM xa
paKTepOJIoľJ1'-{eCKI1X oco6eHHocTeií: KaK B BOCIII1TaHl111 IIO,ApOCTKOB, TaK 11 rrpl1 IIpOBe,AeHI1I1 
CO~aJIbHO-IICI1XOJIOrl1'leCKoií: , Me,AI1~HcKoií: IIpO<pl1JIaKTI1'leCKoií: 11 pea6I1JI11Ta~l1oHHoií: 
pa60TbI. 

K JJ IO 'l e B bI e C JJ O B a : IIO,ApOCT.KI1 - 3aBI1CI1MOCTb OT BbI3bIBalOlQI1X HaBbIKI1 BelQeCTB - xa
paKTepI1CTI1KJ1 JJI1'lHOCTI1. 

Štúdium charakteristík osobnosti a správania dospievajúcich zaujíma v poslednom 
čase významné miesto . E. Kretschmer (1930), K. Jung (1924), A . F. Lazurskij (1923), 
V. N. Mjasiščev (1960), W. Sheldon (1942), K. Leonhard (1981) vychádzajúc zo svojich 
klinických skúseností vytvorili známy opis charakterov , temperamentu a osobnosti. 

Na definovanie typov akcentuácie osobnosti dospievajúcich sme použili "Zdokona
lenú metódu patocharakterologického štúdia dospievajúcich" (POO) A . E . Lička a I. 
J. Ivanova (1983). Táto metóda umožňuje rozlišovať 11 typov akcentuácie osobnosti , 
ktoré zodpovedajú typologickej klasifikácii P. B. Gannuškina (1964) a K. Leonharda 
(1981) . Metóda bola štandardizovaná určením validity a reliability porovnaním s vý-
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sledkam i klinického diagnostického postupu (Ličko, Ivanov, 1983) . Zistilo sa, že va
lidita PDG je 0.85 (Ivanov, Ličko, 19-81) . Zdokonalená škála objektívneho hodnotenia 
nevyžaduje doplňujúce bodovanie zo subjektívnej škály. 

Vyšetrili sme 69 dospievajúcich (11 chlapcova 58 dievčat) vo veku 14 - 17 rokov, 
ktorí sa liečili ambulantne alebo v ústave pre drogové závislosti . Výsledky sme porov
nali s výsledkami vyšetrenia kontrolnej skupiny 77 dospievajúcich rovnakého veku (53 
dievčat a 24 chlapcov) . 

Vo vyšetrenej skupine dospievajúcich sme chceli zistiť sumárne. "zjavné" aj "skryté" 
akcentuácie, vyčlenené A . E . Ličkom (1983), ktoré by mohli byť faktorom zvýšeného 
rizika . 

Výsledky hodnotenia stupnicou objektívneho hodnotenia PDG sú uvedené v tab. 1. 
Ako vidieť z tabuTky 1, v skupine závislých sú najčastejšími typmi hypertýmny a epi

leptoidný, ktoré sa vyskytujú trikrát častejšie ako v kontrolnej skupine . 
V kontrolnej skupine adolescentov najčastejším typom akcentuácie osobnosti je la

bilný typ (29.9 %), ktorý je dvojnásobne častejší ako v skupine závislých (14.4 %). 
Podľa stupnice psychologickej náchylnosti k požívaniu alkoholu zvýšená náchylnosť 

sa zistila u 65 .2 % jedincov prvej skupiny a u 23.2 % bol výsledok neurčitý . V kontrol
nej skupine psychologická náchylnosť k alkoholizácii sa zistila len u 36.4 % vyšetre
ných . 
Neprítomnosť náchylnosti k alkoholizácii sa zistila len u 11.5 % skupiny závislých 

a II 40.2 % členov kontrolnej skupiny. 
Malá konformnosť až tendencie k nekonforrnnosti sa zistili u 36.2 % členov základnej 

a len u 14.3.% kontrolnej skupiny. U týchto dospievajúcich je pohotovosť k protestným 
reakciám , čo môže prospievať k poruchám správania konfliktu medzi osobnými a spo
ločenskými záujmami a k antisociálnym postojom. 

Dispozícia k delikventnému správaniu sa zistila u 27.5 % dospievajúcich v prvej sku-

Tabuľka l. Frekvencia rozličných typov akcentuácií osobnosti (v % ) 
(Výsledky PDO) 

Typ akcentuácie 
Skupina Kontrolná 
závislých skupina 

Hypertýmny 16.0 6.4 
Cykloidný 5.2 
Labilný 14.4 29 .9 
Astenický 2.9 
Senzitívny 1.5 2.6 
Psychastenický 2.9 5.2 
Schizoidný 8 .7 6.4 
Epileptoidný 16.0 5.2 
Hysterický 11.5 7.7 
Nestály 1.5 1.3 
Konformný 2 .9 2.6 
Spolu 78 .3 12.8 
Neurčený 21.7 27 .2 

Poznámka: Prípady zmiešaných typov sme zaradili k typu , ktorého 
vlastnosti dominovali. 
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pine a u 10.4 % členov kontrolnej skupiny . Najčastejšie boli tieto tendencie u adoles
centov s epileptoidnými a hypertýmnymi typmi osobnosti. 

Hodnotili sme tiež znaky maskulinity (M) a feminity (F) . Prevahu znakov maskulini
ty (M ,F) sme zistili u dievčat v skupine závislých (u 60.8 %) aj v kontrolnej skupine 
(u 53.2 % ). Prevaha čŕt maskulinity u dievčat sa netýka sexuálnej oblasti, ale takých 
znakov ako je sebahodnotenie v rodine , vzťahov k rodičom, rovesníkom atď. Tieto 
dievčatá sa môžu ľahšie adaptovať v spoločnosti rovesníkov mužského pohlavia a pre
berajú negatívne stránky správania sa mužských skupín, najmä záujem o alkohol a iné 
návykové látky. To sa môže podieTať aj na včaššom začiatku pohlavného života . 

Okrem psychologického vyšetrenia všetci adolescenti boli vyšetrení aj klinicky, ana
lyzovali sa chorobopisy, ambulantné karty a dynamické charakteristiky. 
Zdôrazňujeme, že získané údaje sa zhodovali s výsledkami psychologického vyšetre

nia. 
Adolescenti boli závislí od toluénu, acetónu, benzínu, od tekutiny na čistenie okien, 

syntetických lepidiel, efedrínu, kofeínu, barbiturátov, Noxyronu, Algeny, trifenidylu 
a iných návykových látok. Neraz tieto látky užívali spolu s pivom, zriedkavejšie s des
tilátmi a všetci zo skupiny závislých boli fajčiari. 

Adolescenti zo skupiny závislých mali negatívne hodnotenia od učiteľov, vychováva
teľov. rodičov. z pracoviska . Poukazovalo sa na tendencie ku klamaniu, na emocionál
nu labilitu. agresivitu, konfliktogénnosť doma aj v kolektíve. U mnohých sme zazname
nali suicidálne pokusy . Pacientka T. M., 14-ročná , najmladšia z partie 6 adolescentov, 
sa pokúsila o suicidium intoxikáciou farmakami , pretože "mala strach, že sa jej partner 
dozvie o otcovi alkoholikovi", ktorý s rodinou nežije . 

Podľa údajov samotných adolescentov svoj stav charakterizovali ako "chýbanie záuj
mu o učenie" , pocity "tupej hlavy" , "sťaženej chápavosti", "prežívanie pocitu blaže
nosti a potom depresie, bezvýchodiskovosti" , "časté farebné sny" atď . Ako najčastejšiu 
príčinu používania návykových látok uvádzali, že nemajú čo robiť, niekto im to ponú
kol , zo zvedavosti" . Napríklad: M. J. užíva drogy od 13 rokov, odvtedy, ako jej turista 
z NSR ponúkol tabletku , po ktorej mala farebné zrakové halucinácie , cítila sa veľmi 
príjemne a chcela to znova prežiť. 
Vzhľadom na uvedené údaje sa domnievame, že učitelia, vychovávatelia, lekári mu

sia pristupovať k adolescentom diferencovane vzhTadom na charakteristiky osobnosti 
nielen pri výchove adolescentov , ale aj v sociálno-psychologickej, medicínsko-profy
laktickej činnosti a tam, kde je to potrebné aj pri rehabilitácii. 

Ako sme zdôrazňovali (Lavkaj a kol. , 1986), vo vzťahu k medicínsko-psychologicky 
vyjadrenému zvýšenému riziku porúch správania možno použiť metódy skupinovej psy
choprofylaxie, niektoré postupy rodinnej psychoterapie, .plánovité rozširovanie záuj
mov. Zvlášť aktívne pôsobí pestovaný pozitívny vzťah k športu, k práci v záujmových 
krúžkoch atď. -
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