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Súhrn 

Práca sa zaoberá výskytom a vzájomným vzťahom sociálnej fóbie a závislosti od alkoholu. 
Výskumný súbor tvorí 90 závislých od alkoholu, ktorí boli aktuálne liečení na protialkoholic
kom oddelení. Batéria dotazníkových metód sa skladá z dotazníka týkajúceho sa demografic
kých údajov, dotazníka interpersonálnej diagnózy - ICL, dotazníka SCL - 90, oboch verzií do
tazníka STAl X-l a X-2, dotazníka ADS a Liebowitzovej škály sociálnej úzkosti LSAS. vý
sledky potvrdzujú vysokú prevalenciu sociálnej fóbie v populácii alkoholikov, ktorá je vyšš ia 
ako v ostatnej populácii . Sociálna fóbia sa častejšie vyskytuje u žien závislých od alkoholu než 
u alkoholovo závislých mužov. Na partnerský a rodinný život vplyv nemá, avšak negatívne 
ovplyvňuje úroveň dosiahnutého vzdelanía a závislí od alkoholu so sociálnou fóbiou sú taktiež 
častejšie nezamestnaní . Sociálne fóbickí závislí od alkoholu sa v interpersonálnom správaní 
vyznačujú poníženosťou, podozrievavosťou, hyperkonformitou, nedostatkom asertivity, nízkou 
sebadôverou, submisívnosťou a skromnosťou . Majú sklon k depresiám a obsesiám. Nezistila sa 
ťažšia závislosť od alkoholu, ani dlhšia liečba a vyšší počet hospitalizácií. Pri správnej a včas

nej diagnostike a vhodnej terapii je prognóza vyliečenia sociálnej fóbie veľmi dobrá, a s tým 
súvisí aj nižší počet recidív. 

Mnohí ľudia závislí od alkoholu trpia príznakmi úzkosti . Štúdie ukázali , že 50 - 67 % a lko
holovo závislých dosahuje vysoké skóre v škálach merajúcich úzkosť a vysoký počet sym p
tómov, ktoré zodpovedajú úzkostným poruchám (Lépine, Pélissolo, 1998). Podľa výsledkov vy-
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skumu realizovaného na Prednej Hore sa u 21 % závislých od psychoaktívnych látok vysky
tujú úzkostné poruchy (Martinove a kol., 2000). 

Zo všetkých úzkostných porúch sú práve fóbie najčastejším predpokladom nástupu prob
lémov s alkoholom (Lépine, Pélissolo, 1998). National Comorbidity Survey (Lépine, Pélissolo, 
1998) udáva 24 % celoživotnú prevalenciu závislosti od alkoholu medzi pacientmi trpiacimi so
ciálnou fóbiou, podľa Thomasovej a kol. (1999) je to 19 - 28 %. 

K r ú č o v é s lov á: alkoholizmus - sociálna fóbia - prevalencia - sociálne a demografické 
charakteristiky 

A. Heretik, K. Komadová: SOCIAL PHOBIA AND ALCOHOLISM II. 
PERSONALITY CHARACTERISTICS OF ALCOHOL ADDICTS WITH 
THE SOCIAL PHOBIA 

Summary 

The work deals with occurrence and mutual relationship between social phobia and alco
holism. The research group consists of 90 alcohol addicts who were treated a t the Antialcoho
lism Department. The battery of questionaires consists of the questionaire containing demo
graphic data, the questionaire of interpersonal diagnosis - ICL, the questionaire SCL-90, both 
version of the questionaire STAl X-l and X-2, the questionaire ADS, and the Liebowitz scale 
of social phobia LSAS. The results prove high prevalence of social phobia in the population of 
alcohol addicts, which is higher than among the remaining population. The social phobia is 
more frequently found in women who are a1cohol addicts that in a1cohol addict men. It has no 
effect on partner or family life, but it has negative effect on the lev el of achieved education, 
and the alcohol addicts with social phobia are more frequently unemployed. The a1cohol ad
dicts with social phobia beh ave in personal relations with subordination, suspicion, hypercon
formity, lack of assertivity, low self-confidence, submission, and humble conduct. They tend to 
have obsessions and depressions. Neither heavy dependence on a1cohol was found, no longer 
treatment or higher number of hospitalizations. In case of correct and timely diagnosis and 
suitable therapy, the prognosis treatment of the social phobia is very good, relating also to 10-
wer number of recurrence. 

Many persons who are a1cohol addicts suffer from symptoms of anxiety. The studies sho
wed that 50-67% of alcohol addicts achieved high score in the scales measuring anxiety and 
high number of symptoms corresponding to anxiety defects (Lépine, Pélissolo, 1998). Accor
ding to the results of research realized in Predna Hora, anxiety defects occur in 21% of the 
persons who are addicts of psychoactive substances (Martinove et al., 2000). 

From among all anxiety disorders , the fobias are the most frequent prerequisite of the in
coming problem with a1coholism (Lépine, Pélissolo, 1998). The National Comorbidity Survey 
(Lépine, Pélissolo, 1998) states 24% whole-life prevalence of addiction from alcohol among the 
patients suffering from social phobia, according to Thomas et al . (1999) it is 19-28%. 

Ke y w o r ds : alcoholism - social phobia - sociol, demographic varia bI es - prevalence 
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V našom výskume sme venovali pozornosť rozdielom medzi závislými od alkoho
lu s miernymi a ťažkými príznakmi sociálnej fóbie a závislým bez príznakov so
ciálnej fóbie. Zaujali nás predovšetkým rozdiely v osobnostných vlastnostiach preja
vujúce sa v interpersonálnom správaní , odlišnosť v úzkostlivosti ako osobnostnej 
vlastnosti a v prežívaní situačnej úzkosti . Zamerali sme sa aj na iné psychické 
problémy, ktoré môžu sociálnu fóbiu sprevádzať. U závislých od alkoholu so so
ciálnou fóbiou sme predpokladali tažšiu závislost kvôli jeho užívaniu ako prostried
ku, ktorý zmierňuje úzkosť a prináša úľavu v sociálnych situáciách. 

Výsledky 

Interpersonálne správanie závislých od alkoholu a jeho možné rozdiely v závislo
sti od stupňa sociálnej fóbie sme zisťovali pomocou dotazníka interpersonálneho 
správania - ICL. 

Rozdiely v interpersonálnom správaní sa preukázali v nasledujúcich dimenziách 
(tab. 1): 

- dimenzia poníženia (p = 0,000) 
- dimenzia hyperkonformity (p = 0,001) 
- dimenzia autokratickosti (p = 0,002) 
- dimenzia agresivity (p = 0,047) 
- dimenzia podozrievavosti (p = 0,017) 
Ako ukazuje tab. 1, so stúpajúcou mierou sociálnej fóbie stúpa aj skóre v dimen

zii poniženia. 
V dimenzii hyperkonformity dosahovali vyššie skóre závislí s príznakmi sociálnej 

fóbie . Najnižšie skóre dosiahli závislí bez príznakov sociálnej fóbie, vyššie závislí 
s miernymi príznakmi a najvyššie závislí s tažkými príznakmi sociálnej fóbie 
(tab. 1). Najväčší rozdiel sme zistili medzi skupinou závislých s tažkou sociálnou fó
biou a skupinou bez sociálnej fóbie . 

V dimenzii autokratickosti sme pri hladine významnosti 0,002 zistili signifi
kantné rozdiely, a to medzi skupinou závislých od alkoholu bez sociálnej fóbie 
a s miernou sociálnou fóbiou (p = 0,018) a najvýznamnejší medzi závislými bez so
ciálnej fóbie a s tažkou sociálnou fóbiou (p = 0,001). Signifikantný rozdiel sa nepre
ukázal medzi skupinami závislých s miernou a s ťažkou sociálnou fóbiou (p = 0,052). 

Signifikantne odlišné sa v dimenzii agresivity preukázali skupiny závislých bez 
zistenej sociálnej fóbie a s miernou sociálnou fóbiou (p = 0,046) a skupiny závislých 
bez sociálnej fóbie a s tažkou sociálnou fóbiou (p = 0.005). Medzi závislými s mier
nym a ťažkým stupňom sociálnej fóbie sme štatisticky významný rozdiel nezistili . 

Závislí od alkoholu bez sociálnej fóbie a s miernou sociálnou fóbiou, ani závislí 
s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou sa pri porovnani v dimenzii podozrievavosti 
štatisticky významne nelíšia, avšak signifikantný rozdiel sme zistili medzi skupina
mi závislých bez sociálnej fóbie a s jej ťažkým stupňom, kde p = 0,005 . 
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Taburka 1. Porovnanie priemerných hodnôt v jednotlivých škálach 

Premen-
né ICL 

PA 

BC 

DE 

FG 

HI 

JK 

LM 

NO 

NO 

dotazníka ICL medzi závislými od alkoholu bez sociálnej fóbie, 
s miernou a tažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD F 

8,27 2,53 6,62 2,79 5,07 2,60 6,476 

6,77 2,56 5,85 2,63 5,40 2,56 1,455 

8,09 1,95 6,81 2,49 6,13 3,14 3,170 

6,14 3,15 7,58 2,79 9,00 3,30 4,259 

6,45 3,16 9,57 3,02 11 ,47 2,23 14,387 

7,91 2,76 9,49 2,66 11,47 2,64 7,888 

9,14 2,90 9,70 2,58 9,67 2,44 0,367 

9,91 2,81 9,92 2,79 9,93 3,10 0,000 

9,91 2,81 9,92 2,79 9,93 3,10 0,000 

Graf 1. Porovnanie priemerných hodnôt dosiahnutých 
v škálach dotazníka ICL medzi závislými bez sociálnej fóbi e, 

s miernou a tažkou sociálnou fóbiou 

Premenné 

P 

0,002 

0,239 

0,047 

0,017 

0,000 

0,001 

0,694 

1,000 

1,000 

o Závislí bez SF • Závislí s miernou SF O Závislí s ťažkou SF 
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Pomocou dotazníka STAl X-l a STAl X-2 sme zistili, že závislí od alkoho lu sa 
líšia v stupňoch úzkosti a úzkostlivosti, pričom obe charakteristiky vykazujú stú
pajúcu tendenciu v smere zvyšujúcich sa príznakov sociálnej fóbie. Čím vyšší stupeň 
sociálnej fóbie bol u závislých zistený, tým sa u nich prejavovala vyššia úzkost 
a úzkostlivost. 

Ako ukazuje tab. 2 v stupni úzkosti medzi jednotlivými skupinami závislých od 
alkoholu sa preukázal významný rozdiel (p = 0,005). Signifikantný rozdiel sme nezi
stili medzi všetkými skupinami, ale len medzi závislými s miernou sociálnou fóbiou 
a závislými s tažkou sociálnou fóbiou (p = 0,003) a medzi závislými bez sociálnej 
fóbie a s tažkým stupňom sociá lnej fóbie (p = 0,003). 

V stupni úzkostlivosti ponímanej ako osobnostná vlastnost sú taktiež rozdiely 
medzi všetkými tromi skupinami závislých od alkoholu (p = 0,001 ). Najvýznamnejší 
je medzi závislými od alkoholu bez príznakov sociálnej fób ie a závislými s ťažkou so
ciálnou fóbiou (p = 0,000). 

Tabuľka 2. 

Premenné 
STAl X-l 
a X-2 

Úzkosť 

Úzkostlivosť 

Porovnanie priemerných hodnôt v škálach úzkosti 
a úzkostlivosti dotazníka STAl X-l a X-2 

medzi závislými od alkoholu bez sociálnej fóbie, 
s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD 
x X x 

5,18 2,11 5,47 2,29 7,47 1,96 

5,95 2,13 6,91 1,82 8,33 1,50 

F P 

5,734 0,005 

7,348 0,001 

U závislých so zistenou ťažkou formou sociálnej fóbie sme predpokladali ťažší 
stupeň závislosti od alkoholu. Podľa tab. 3 priemerné hodnoty stupňa závislosti 
u jednotlivých skupín závislých síce vykazujú narastajúcu závislost v zhode so 
zvyšujúcou sa vážnosťou sociálnej fóbie, avšak pri hladine významnosti (p = 0,l50) 
sme štatisticky signifikantné rozdiely medzi nami skúmanými skupinami nezistili. 

Tabuľka 3. 

Stupeň závislosti 

Porovnanie priemerného stupňa závislosti 
medzi závislými od alkoholu bez sociálnej fóbie, 

s miernou a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD 
x x x 

2,55 1,06 2,91 1,08 3,13 1,19 

F P 

1,43 0,25 

7 



K. KOMADOV Á, A. HERETIK / SOCIÁLNA FÓBIA A ZÁVISLOSŤ OD 
ALKOHOLU II. OSOBNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY ZÁVISLÝCH OD 
ALKOHOLU SO SOCIÁLNOU FÓBIOU 

Z uvedených výsledkov teda vyplýva, že sociálna fóbia nemá na stupeň závislosti 
od a lkoholu významný vplyv. 

Pri hladine významnosti 0,003 sme zistili signifikantný rozdiel v škále som a
tizácie dotazníka SCL-90 medzi skupinami nášho výskumného súboru. Najvýraz
nejší rozdiel bol medzi závislými od alkoholu bez sociálnej fóbie a závislých s jej 
tažkou formou (p == 0,001). Štatisticky významný rozdiel sa nepreukázal len medzi 
závislými bez sociálnej fóbie a závislými s jej miernou fo rmou (p == 0,111). Závislí od 
alkoholu dosahovali v škále somatizácie tým vyššie skóre, čím závažnejšie príznaky 
sociálnej fóbie sme u nich zistili (tab. 4). 

Výsledky výskumu poukazujú, že depresia sa výrazne zvyšuje so závažnosťou 
príznakov sociálnej fóbie. V škále depresie dotazníka SCL-90 sa medzi závislými na 
základe prítomnosti alebo neprítomnosti sociálnej fóbie a jej závažnosti vyskytujú 
štatisticky významné rozdiely. Medzi závislými bez sociálnej fóbie a s jej ťažkou for
mou sme zistili najvýznamnejšiu di skrepanciu (p == 0,000), medzi závislými s mier
nou sociálnou fóbiou a závislými bez nej bola hladina významnosti 0,001. Najmenší, 
a le významný rozdiel sa preukázal aj medzi závislými s miernymi a závažnými 
príznakmi sociálnej fóbie (p == 0,006). 

Významne rozdielne skóre sme zistili aj v škále anxiety (p == 0,000). Signifikant
né rozdiely sme zistili medzi všetkými tromi skupinami alkoholikov, pričom najvý
znamnejší bol medzi závislými s tažkou sociálnou fóbiou a závislými bez sociálnej 
fóbie (p == 0,000). Spolu so stúpajúcou závažnosťou príznakov sociálnej fóbie sa zvy
šuje anxiózne prežívanie (tab. 4). 

Pri hladine závažnosti 0,000 sa potvrdili signifikantné rozdiely medzi skupinami 
alkoholikov v škále fóbií . Priemerné skóre v jednotlivých skupinách stúpa v súlade 
so stupňom sociálnej fóbie zisteným v Liebowitzovej škále sociálnej úzkosti (tab. 4). 

Predpokladaný signifikantný rozdiel sa potvrdil aj v škále interpersonálnej sen
zit ivity (p == 0,000). Rozdiely medzi všetkými skupinami (tab. 4) sa ukázali ako štati
sticky rovnako významné (p == 0,000). 

Pri hladine významnosti 0,001 sa preukázal rozdiel medzi závislými od alkoholu 
s miernou sociálnou fóbiou a s jej tažkou formou (p == 0,001 ) a rovnako signifikantný 
aj medzi závislými bez sociálnej fóbie a s jej ťažkými príznakmi (p == 0,001 ) v škále 
obsesií a kompulzií . Štatisticky významný rozdiel sa nepreukázal len medzi závislý
mi s miernou sociálnou fóbiou a bez nej (p == 0,259). Najvyššie priemerné skóre v tej
to škále dosiahla skupina závislých s ťažkou sociálnou fóbiou (tab. 4). 

Najnižšie priemerné skóre v škále paranoidného myslenia dosiahli závislí od al
koholu bez príznakov sociálnej fóbie (tab. 4). Pri hladine významnosti 0,001 sme ne
zistili štatisticky významný rozdiel medzi závislými s miernou a ťažkou sociálnou 
fóbiou (p== 0,383). 

Signifikantné rozdiely sme zistili taktiež v škále psychoticizmu (p == 0,001), pri
čom významný rozdiel nebol medzi alkoholikmi s miernym a ťažkým stupňom so
ciálnej fóbie (p == 0,289). Psychoticizmus stúpa v našom výskumnom súbore závis
lých od alkoholu so stupňom sociálnej fóbie (tab. 4). 

Pri hladine významnosti 0,050 sú rozdiely v škále nezistených položiek. Nepre
ukázala sa signifikantná odlišnosť medzi skupinami s miernou a ťažkou sociálnou 
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fóbiou (p = 0,058). Závislí od alkoholu bez zistených príznakov sociálnej fóbie mali 
v tejto škále v porovnaní s ostatnými skupinami výskumného súboru najnižšie hod
noty (tab. 4). 

Graf 2. 
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Tabuľka 4. Porovnanie priemerných hodnôt v škálach dotazníka SCL-90 

Premenné 
SCL-90 

SOM 

OBS 

INT 

DEP 

ANX 

HOS 

PHOB 

PAR 

PSY 

NEZ 

GSI 

medzi závislými od alkoholu bez sociálnej fóbie, s miernou 
a ťažkou sociálnou fóbiou 

Závislí bez SF Závislí s miernou SF Závislí s ťažkou SF 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD F 
x X X 

0,9773 0,7335 1,2906 0,8001 1,8940 0,6830 6,442 

1,1000 0,6803 1,6906 0,7115 1,9200 0,6259 7,802 

0,8891 0,4971 1,7277 0,7317 2,4453 0,6554 25,116 

1,0541 0,6560 1,6975 0,8197 2,3320 0,7103 12,706 

1,0364 0,5314 1,5968 0,8018 2,0600 0,7595 8,850 

0,7873 0,6508 1,1626 0,7380 1,2787 0,5602 2,958 

0,4655 0,5483 0,9443 0,7022 1,9327 1,1414 16,893 

1,0673 0,6080 1,6662 0,6883 1,8433 0,8040 7,486 

0,6773 0,5061 1,2396 0,6968 1,4400 0,6139 7,978 

1,1036 0,7380 1,5174 0,7513 1,9333 0,6927 5,741 

1,1268 1,0880 1,4911 0,6349 1,9873 0,5049 5,821 

P 

0,002 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,057 

0,000 

0,001 

0,001 

0,005 

0,004 
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Štatisticky významný rozdiel medzi skupinami sme nezistili len v škále hostility 
(0 ,057 ). 

Všeobecný faktor závažnosti bol najvyšší u závislých s ťažkou sociálnou fóbiou. 
Signifikantné rozdiely sa preukázali pri hladine významnosti 0,004. Štatisticky vý
znamný rozdiel nebol len pri porovnaní závislých s miernou sociálnou fóbiou a bez 
nej (p = 0,060). 

Diskusia 

Jedným z hlavných cieľov našej práce bolo priblížiť problematiku spojitosti so
ciálnej fóbie a alkoholizmu, a to jednak v teoretickej, ale aj výskumnej rovine. 

Epidemiologické štúdie uskutočnené v Európe udávajú celoživotnú prevalenciu 
sociálnej fóbie v populácii medzi 9,6 % až 16 % (Montgomery, 1996). V populácii 
závislých od alkoholu sa udáva vyšší výskyt sociálnej fóbie. Podľa National Comor
bidity Survey (Lépine, Pélissolo, 1998) sa sociálna fóbia vyskytuje u 24 % závislých 
od alkoholu a podľa Thomasovej a kol. (1999) sa vyskytuje u 19 - 28 %. Na základe 
výsledkov nášho výskumu môžeme potvrdiť, že výskyt sociálnej fóbie je u závislých 
od alkoholu významne vyšší ako u ostatnej populácie. Prítomnosť príznakov sociál
nej fóbie sme zistili u 45,5 % závislých od alkoholu tvoriacich náš výskumný súbor. 
Mierny stupeň sociálnej fóbie sa preukázal u 58,9 % a jej ťažký stupeň u 16,7 % 
závislých od alkoholu. Môže to byť zapríčinené tým, že ľudia primárne trpiaci sociál
nou fóbiou hľadajú riešenie svojich problémov v alkohole. Alkohol im vďaka svojim 
účinkom pomáha pri odstráneni úzkosti a strachu zo sociálnych situácií. Pod jeho 
vplyvom sú družnejší , spoločenskejší a zhovorčivejší . Mnohí po spoznaní týchto oslo
bodzujúcich účinkov ho začnú užívať ako prostriedok prinášajúci úľavu a po čase sa 
stávajú od neho závislí. Druhým možným vysvetlenim je, že ľudia závislí od alkoho
lu sa pred inými za svoju ťažko zakrývateľnú závislosť od alkoholu hanbia, snažia 
sa pred nimi ukryť a strániť sa ich. Tým sa u nich môže vyvinúť strach zo sociálnych 
situácií, a keď sa do nich dostanú, začnú pociťovať úzkosť. Tak sa u nich sekundárne 
vyvinie sociálna fóbia. Či ide o primárnu alebo sekundárnu sociálnu fóbiu, je možné 
zistiť len z anamnézy postihnutého jedinca. 

Podľa Lépina a Pélissola (1998) je u žien trpiacich sociálnou fóbiou 2-krát vyššie 
riziko abúzu alkoholu ako u mužov postihnutých tou istou poruchou. Výsledky náš
ho výskumu sa zhodujú so zisteniami uvedených autorov, pretože aj my sme zistili 
vyššiu prevalenciu sociálnej fóbie u žien ako u mužov, a to v pomere 3 : 2. U žien zá
vislých od alkoholu sa teda sociálna fóbia vyskytuje 1,5-krát častejšie ako u mužov. 
Dôvodom tohto častejšieho výskytu je väčšia tendencia žien k úzkostnému prežíva
niu a úzkostným poruchám. 

Sociálna fóbia by mala ovplyvňovať rodinný a partnerský život ľudí ňou trpia
cich. Podľa Montgomeryho (1996) sú títo ľudia v porovnani s ostatnou populáciou 
častejšie slobodní alebo rozvedeni , a to najmä kvôli neschopnosti nadviazať bližší 
kontakt s človekom opačného pohlavia. Avšak podľa Thevosovej a kol. (1999), ako aj 
podľa našich výsledkov, sa medzi závislými od alkoholu so súčasne diagnostikova
nou sociálnou fóbiou a závislými bez sociálnej fóbie rozdiel v rodinnom statuse ne-
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preukázal , pretože väčšina závislých od alkoholu so sociálnou fóbiou žila v manžel
skom zväzku. 

Z výsledkov nášho aj iných výskumov (Thevosová, 1999) je zrejmý vplyv sociálnej 
fóbie na stupeň dosiahnutého vzdelania. V našom výskume sa síce nepreukázal šta
tisticky významný, ale u sociálne fobických závislých od alkoholu sa prejavil trend 
k nižšiemu ukončenému vzdelaniu. J e to zrejme zapríčinené tým, že človek primár
ne trpiaci sociálnou fóbiou má strach z vystúpenia na verejnosti, pod ktorým môže
me v školskom prostredí chápať odpovedanje pred tabuľou alebo komisiou . Ďalšou 
príčinou môže byť aj strach z negatívneho hodnotenia inými, ktorý bráni sociálnemu 
fobikovi podávať taký výkon a dosahovať také výsledky, na aké má predpoklady. 
Z týchto dôvodov nemá väčšina z nich záujem o dlhodobé štúdium. Študijné prob
lémy teda nie sú zapríčinené nedostatkom kognitívnych schopností, ale strachom, 
ktorý nastupuje vo väčšine prípadov okolo 12. roku života, a teda ovplyvňuje práve 
obdobie štúdia . 

Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že ľudia závislí od alkoholu so sociálnou fó
biou sú častejšie nezamestnaní ako závislí od alkoholu bez sociálnej fóbie, čo sa zho
duje so zisteniami Thevosovej a kol. (1999). Príčinou nižšej zamestnanosti u ľudí so 
sociálnou fóbiou nie je často nedostatok vedomostí alebo schopností a zručností, ale 
práve sociálna fóbia , keďže jej dôsledkom je nižšia úroveň vzdelania, nedostatok so
ciáInych schopností, vyhýbanie sa sociálnym situáciám, nepriebojnosť, nízka se
badôvera , neschopnosť sa presadiť a nízke ambície. 

Závislí od alkoholu trpiaci sociálnou fóbiou sa vyznačujú v interpersonálnom 
správaní hyperkonformitou , nedostatkom autokratickosti a sebavedomia. Chýba im 
prirodzená asertivita a zdravý egocentrizmus. V situáciách, ktoré si vyžadujú tvrdé 
a rázne konanie, sú bezradní a zlyhávajú. Ich sebadôvera je veľmi nízka, takisto ako 
ich ambície a z týchto dôvodov sa nedokážu presadiť. Vyznačujú sa značnou senzi ti
vitou, k ostatným ľuďom sa správajú podozrievavo. Sú nadmerne submisívni, 
skromní, slabí, až pasívne poniženi. Vo vzťahoch k druhým ľuďom sú plachí a citovo 
rezervovani . 

Stupeň úzkostlivosti ako osobnostnej vlastnosti, ako aj situačnej úzkosti je 
u nich vyšší ako u závislých od alkoholu bez sociálnej fóbie . Typická je pre nkh naj
mä anticipačná úzkosť sprevádzaná úzkostnými myšlienkami a predstavami, obava
mi, katastrofickými tvrdeniami napomáhajúcimi v udržiavaní sociálnej fóbie . Čas
tejšie trpia obsesiami a somatizáciou . Depresie sa prejavujú najmä negatívnym hod
notenim seba, pocitmi viny, sebaobviňovanim , bezradnosťou. 

Predpokladanú ťažšiu závislosť od alkoholu kvôli jeho anxiolytickým účinkom 
pri zvládani a odstraňovani pocitov úzkosti a strachu zo sociálnych situácií sme 
u závislých so sociálnou fóbiou na rozdiel od zisteni Thomasovej (1999) nezistili. 
Jednou z možných interpretácií je, že ich osobnostné premenné, ako submisivita, 
bezradnosť a úzkostnosť ich privedú k vyhľadaniu odbornej pomoci skôr ako ostat
ných závislých, a tým sa u nich závislosť nerozvinie až do takej závažnosti , ako u zá
vislých od alkoholu bez príznakov sociálnej fóbie. Tiež je možné, že keby sme zisťo
vali rozdiel vo fyzickej a psychickej závislosti, u sociálnych fobikov by sa preukázala 
ťažšia psychická závislosť. 
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Domnieva li sme sa, že ľudia so sociálnou fóbiou pochádzajú z rodín s mensIm 
počtom súrodencov, v ktorých sme predpokladali sklon k hyperprotektívnej výchove 
a nedostatok skúseností so súrodeneckou rivalitou. Náš predpoklad sa ale nepre
ukázal ako opodstatnený a súrodenecká konštelácia vplyv na vznik a vývin sociálnej 
fóbie nemá. 

U závislých od alkoholu so sociálnou fóbiou sme nezistili dlhšiu liečbu a väčší po
čet hospitalizácií kvôli problémom s alkoholom, ale naopak protikladnú tendenciu. 
Závislí od alkoholu súčasne trpiaci sociálnou fóbiou boli menejkrát hospitalizovaní 
a na závislosť od alkoholu sa li ečili kratší čas. J e to zrejme zapríčinené vyhýbaním 
sa nástupu do liečby, najmä skupinovej, kvôli strachu hovoriť pred druhými ľuďmi 
o sebe a o svojich problémoch a sústrediť tak pozornosť na svoju osobu. Pozitívnou 
interpretáciou je, že sociálna fóbia ich privedie kvôli úzkostným príznakom skôr 
k nástupu do liečby , čím sa u nich zlepšuje prognóza a zmenšuje riziko recidívy. 

Záver 

Ako ukazujú zistenia nášho výskumu, komorbidita sociálnej fóbie a závislosti od 
alkoholu je pomerne častá a obe zanechávajú negatívne dôsledky v živote nimi po
stihnutého jedinca . U väčšiny postihnutých je práve sociálna fóbia primárnou poru
chou a závislosť od alkoholu je až jej následkom, keďže mnohí sociální fobici užívajú 
alkohol na odstránenie príznakov strachu a úzkosti pociťujúcich v sociálnych si
tuáciách. 

Nevyhnutná je včasná a presná diagnostika a adekvátna liečba . Za vhodnú dia
gnostickú metódu považujeme Liebowitzovu škálu sociálnej úzkosti, pomocou ktorej 
je možné zistiť nielen stupeň závažnosti sociálnej fóbie, ale aj sociálne situácie 
spôsobujúce dotyčnému jedincovi problémy. 

V terapii by sa pozornosť mala sústrediť nielen na liečbu závislosti od alkoholu, 
ale aj na odstránenie sociálnej fóbie. Terapeut má pomáhať pacientovi pri pre
konávaní jeho závislosti , pomôcť mu dospieť k náhľadu a pracovať s ním na zmier
neni jeho strachov a úzkosti . Na odstránenie príznakov sociálnej fóbie a zmierneníe 
úzkosti je možné využiť rôzne techníky kognítívnej a behaviorálnej terapie, ako sú 
systematická desenzitizácia, expozičné techníky a kognítívna rekonštrukcia. Skupi
nová psychoterapia umožňuje nácvik sociálnych schopností, ale i získaníe vhľadu . 

Hlavným cieľom liečby je pomôcť pacientovi naučiť sa prirodzene fungovať v so
ciálnych situáciách a zvládať ich bez potreby užitia alkoholu. Predpokladáme, že 
vhodnou psychotrapeutickou stratégiou môže byť aj spojeníe dynamických a kogní
tívno-bebaviorálnych techník. 

Ak sú oba komponenty pacientových problémov správne liečené, je možné pre
rušiť bludný kruh sociálnej fóbie a závislosti od alkoholu a vyhnúť sa tak možným 
relapsom abúzu alkoholu. 

Výskyt sociálnej fóbie v populácii závislých od alkoholu je vysoký. Je častejší ako 
v ostatnej populácii, kde je jej prevalencia 13 %. Zistili sme, že mierny stupeň so
ciálnej fóbie je prítomný u 58,9 % závislých od alkoholu a ťažký stupeň u 16,7 %. 
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Sociálna fóbia častejšie postihuje ženy ako mužov rovnako v nealkoholickej po
pulácii, ako aj v populácii závislých od alkoholu, a to v pomere 3 : 2. 

Sociálna fóbia negatívne zasahuje do života ňou postihnutého jedinca. Sociálne 
fobickí závislí od alkoholu dosahujú nižšiu úroveň vzdelania ako závislí bez tejto 
pridruženej poruchy. Sú častejšie nezamestnani a v práci väčšinou zastávajú pozície , 
ktoré nezodpovedajú ich schopnostiam a vedomostiam. Je to zapríčinené nedostat
kom asertivity, priebojnosti, nízkymi ambíciami, nízkou sebadôverou a sebavedo
mím, skromnosťou a pasívnosťou. 

Uvedenými osobnostnými premennými môžeme zároveň charakterizovať ich 
osobnosť. Vyznačujú sa značnou úzkostnosťou. Často pociťujú úzkosť, najmä v situá
ciách, keď sa stávajú stredobodom pozornosti a pri hodnotení ich správania, vedo
mostí alebo schopností a obávajú sa negatívneho hodnotenia druhými ľuďmi . K udr
žiavaniu sociálnej fóbie prispievajú časté úzkostné myšlienky a predstavy a kata
strofické tvrdenia . Majú sklon k depresívnym stavom a somatizácii. 

K zneužívaniu alkoholu dochádza u sociálne fobických jedincov predovšetkým 
pri strete so sociálnymi situáciami, v ktorých pociťujú výraznú úzkosť. Alkohol im 
v týchto situáciách pomáha pri zmierňovaní príznakov úzkosti a strachu. Pod jeho 
vplyvom sa stávajú spoločenskejší , zhovorčivejší a družnejší . Po odozneni účinkov 
alkoholu sa úzkosť vracia , neraz v ešte zvýraznenej podobe a jedinec postihnutý so
ciálnou fóbiou opäť svoje ťažkosti rieši ďalšími dávkami alkoholu. Bludný kruh so
ciálnej fóbie a nadužívania alkoholu sa tak uzatvára a dochádza k vývoju závislosti, 
najmä psychickej . 

Na prerušenie bludného kruhu je potrebná adekvátna liečba, ktorá sa sústreďuje 
na oba komponenty tohto duálneho ochorenia. Ako najvýhodnejšie sa preukázali 
kognitívno - behaviorálne techniky a najmä skupinová psychoterapia, ktorá umož
ňuje nielen nácvik nedostatočne rozvinutých alebo chýbajúcich sociálnych schopnos
tí , ale aj získanie vhľadu a vytvorenie väzieb s ostatnými čl enmi skupiny. 

Keďže sociálna fóbia je dobre liečiteľnou poruchou, pri správnej liečbe je jej 
prognóza zmiernenia a odstránenia priznakov úzkosti dobrá a tým sa aj znjžuje 
predpoklad recidív ťažkostí s alkoholom. 
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