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Súhrn 

Príspevok sa venuje najdôležitejším činiteľom, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu emócií 
k požívaniu alkoholu a emocionálnym alteráciám v dôsledku požívania alkoholu 

K r ú č o v é s lov á : alkohol - emócie - anxieta - depresia - iritabilita - apatia 

P . Kucek, L. Kuceková: EMOTIONS AND ALCOHOL 

Summary 

The present study deals with the most important variables relating emotions to alcohol 
use and with emotion-altering efTects of alcohol 

Key w o r ds: Alcohol - emotions - anxiety - depression - irritability - apathy 

Špecifikácia emociogénnych účinkov alkoholu je podmieňovaná tým, ako si defi
nujeme emocionálny stav. Wundt v roku 1905 vymedzil emócie troma bipolárnymi 
dimenziami: príjemné - nepríjemné, vzrušenie - upokojenie (resp. napätie -

. uvoľnenie). Kombináciou týchto dimenzií sa dajú emocionálne stavy opísať, ale nie 
všetky sú takto diferencovateľné. Anxieta (nepríjemná, vzrušivá) sa líši od depresie 
(nepríjemná, pokojná) v dimenzii vzrušenie - upokojenie. Nediferencuje sa však od 
zlosti, ktorá je tiež nepríjemná a vzrušivá. 
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To podnietilo snahy o prida nie ďalšej dimenzie, ktorá by umožňovala viacej kom
binácií a precíznejšie rozlíšenie emócií. Russell a Mehrabian (1975) uplatnili dicho
tomizáciu dominancia - submisivita. Tieto pojmy však štandardne vymedzujú špeci
fické interakčné správanie. Za vhodnejšie považujeme vymedzenie tretej dimenzie 
v pojmoch kontroly s polarizáciou od aktívnej kontroly (kontrola + ) po absenciu kon
troly (kontrola -) v zmysle subjektívneho zážitku jedinca o tom, či sa cíti emo
cionálnymi okolnosťami ovláda ný alebo má pocit kompetentnosti, vlády nad nimi . 
Trojdimenzionálne vytýčenie umožňuje plastickejšiu deskripciu a sémantickú dife
renciáciu emócií (obr. 1). 
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Čo motivuje človeka k požívaniu alkoholu? Správnou, i keď do značnej miery 
zjednodušenou odpoveďou by bolo, že navodiť si príjemný stav. Nie je však jasné, čo 
je to príjemný stav. Smutný človek sa chce pomocou alkoholu rozjariť, ustráchaný 
povzbudiť, podráždený upokojiť, znudený povzniesť. Tieto cieľové stavy sa rôznia vo 
svojich kvalitách a ak by sme ich jednotlivým aktérom zamenili, neboli by s účinka
mi alkoholu spokojní . 

N a človeka, ktorý sa štandardne nachádza vo vyrovnanej nálade a je len 
príležitostným konzumentom, môže alkohol pôsobiť vo všetkých dimenziách emócií 
obidvoma smermi, navodiť tak príjemné ako aj neprijemné pocity, vzrušiť aj upoko
jiť , podporiť pocit kompetentnosti , ako ho aj oslabiť a tým navodiť rôzne emo
cionálne stavy (obr. 1, alc --+). Ktoré z týchto účinkov budú pravdepodobnejšie, závisí 
od viacerých činiteľov a od ich kombinácie. 

Vitálnejšiu motiváciu k vyhľadávaniu emociogénnych účinkov alkoholu môžeme 
očakávať u ľudí s dlhodobejšie negatívnejším ladením ich nálady, resp. až s patickou 
emotívnou tenacitou (iritovaných, anxióznych, depresívnych, apatických). Títo jedin
ci sa snažia navodiť si prostredníctvom alkoholu opačný emocionálny stav. Je to ten 
(obr. 1 Q), ktorý je v štvoruholníku po diagonále v náprotivnom vrchole: teda u an-
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xiózneho jedinca to je snaha navodiť si relaxovaný stav, depresívny chce dosiahnuť 
stav rozjarenosti , iritovaný stav neangažovanosti a apatický jedinec by si želal via
cej nadšenia, zagitovať sa. 

Abúzus alkoholu a syndróm závislosti od alkoholu generalizovane poznamená
vajú celú emocionálnu sféru človeka v zmysle emocionálnej inkompetencie a pa
tognomicky závažným posunom k negatívnemu pólu nálad, či už ich anxiózneho, de
presívneho, rezonérsko-hostilného alebo apatického ladenia (obr. l). Schopnosť alko
holika ovládať svoje emócie bez sprostredkujúceho pôsobenia alkoholu sa symp
tomaticky redukuje a alkohol nadobúda dominantnú inštrumentálnu pozíciu v jeho 
motivácii. Jeho expektancie sú v porovnaní s tým, čo od alkoholu očakáva bežný 
konzument evidentne vitálnejšie: bez alkoholu sa cíti zle, neraz až neznesiteIne. Je 
pudený k systematickému pitiu. Alkohol sa pre neho stáva dominantnou hodnotou 
a práve afektívna hodnota alkoholu je najväčšou prekážkou v prekonávaní závislos
ti a v zotrvaní v abstinencii . 

l. Emociogénne účinky alkoholu 
Alkohol a príjemné pocity 

Najvlastnejšou kvalitou emócií, ktorú alkohol ovplyvňuje a ktorú človek vníma 
najbezprostrednejšie, je polarita príjemný - nepríjemný. Pocit nepríjemného sa vo 
svojom elementárnom zmysle spája s biologickou neprospešnosťou podnetu, s nie
čím, čo organizmu škodí. Má teda pre človeka ochrannú funkciu . 

Alkohol poškodzuje organizmus. Ako na škodlivinu reaguje na alkohol zviera aj 
dieťa, odmietajú ho. Väčšina dospelej populácie však prijíma alkohol, hoci je toxický, 
pretože podriaďuje možnosť poškodenia motívu euforizácie. 

Vo všeobecnosti sa a priori predpokladá, že alkohol podporuje príjemné pocity. 
Viaceré štúdie to potvrdzujú, avšak v iných sa ukázalo, že to závisí od okolností, za 
akých je alkohol konzumovaný (Russell, Mehrabian, 1975). Jednou z podstatných 
okolností konzumácie alkoholu je fenomén očakávania. Ak niekto vie, či už z vlast
nej skúsenosti, ale aj sprostredkovane od iných, aký účinok alkoholu môže očakávať, 
motivuje ho to v situáciách, kedy je takýto efekt pre neho žiaduci. To posilňuje aj 
pravdepodobnosť toho, že očakávaný efekt alkoholu sa u neho skutočne dostaví . 
Splnené pozitívne očakávania podporujú afinitu k alkoholu, ale nesplnené očakáva
nia nemusia navodzovať averzívne postoje. V motivácii pre konzumáciu alkoholu sa 
uplatňujú nielen jeho farmakodynamické efekty, ale aj faktory situačné a osob
nostné . 

Tradičná a prevažujúca forma konzumácie alkoholu je sociopetálna, teda pri
vádzajúca človeka do spoločnosti iných, čo samo osebe zvyčajne provokuje príjemné 
emocionálne prežívanie. Hlavne mladý človek má silnú potrebu patriť medzi iných 
a preto sa snaží prekonať prípadné negatívne fyziolologické reakcie na alkohol 
a konzumuje ho aj napríek tomu, že mu nechutí, len aby nebol horší ako jeho okolie 
a zachoval si pozíciu v skupine. Sociálne dostredivý motivačný efekt pre konzumáciu 
alkoholu sa môže uplatňovať aj u introverta, keď nadobudne skúsenosti, že alkohol 
znižuje jeho zábrany v interakcii a posilňuje v ňom pocit sociálnej sebaistoty. 

Mierne dávky alkoholu s väčšou pravdepodobnosťou navodia príjemné pocity než 
vyššie dávky. Na výslednom efekte sa však podieľajú aj situačné faktory. Príjemné 
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či nepríjemné okolnosti a podmienky konzumácie alkoholu (sociálne vzťahy, atmo
sféra posedenia, charakter materiálneho prostredia, chuť alkoholu, či je pri pití po
trebné vykonávať nejakú výkonovú úlohu alebo nie a pod.) determinujú výsledné la
denie emocionálneho zážitku. 

Uplatňuje sa tu aj princíp kontrastu. Niektoré pocity príjemnosti alebo nepríjem
nosti vystupujú hlavne preto, že sú v kontraste s predchádzajúcim stavom. Po ná
mahe je príjemné nič nerobiť, po napätí je príjemná uvoľnená atmosféra. Kontrast 
sa uplatňuje aj vtedy, ak človek, ktorý si zvykne občas vypiť v domácom alebo spo
l očenskom prostredí a robí mu to dobre, požije alkohol pri práci (napr. pred jazdou 
autom ). Cíti možno len malé, ale predsa len určité zmeny svojho stavu pri pracovnej 
činnosti a zažíva ináč účinky alkoholu, než na aké je zvyknutý pri jeho konzumácii 
vo vhodných a príjemných podmienkach. Na druhej strane, ak sa alkohol systema
ticky zakomponuje do života človeka, kontrast sa môže prejavovať práve v tom, že aj 
práca za triezva mu pripadá nepríjemná. 

Relativita zážitkov príjemnosti a nepríjemnosti sa dokumentuje aj vo vzťahu 
k intenzite a trvaniu podnetu. Spočiatku príjemný podnet sa môže stať neprí
jemným, ak sa jeho intenzita a trvanie dostávajú nad určitú mieru (napr. veľa maz
nania je nepríjemné). Neplatí však, že pôvodne nepríjemný pocit sa postupne stáva 
príjemným. Stúpaním jeho intenzity je ešte nepríjemnejší. Uplatňuje sa tu síce me
chanizmus adaptácie a nepríjemný pocit sa zmierňuje, resp. nastupuje určitá 

ľahostajnosť k jeho pôsobeniu, ale len v prípadoch, ak je intenzita nepríjemnosti 
únosná. Adaptácia na extrémnejšie nepríjemné pocity, napr. na silnú bolesť, sa ne
navodzuje. 

Veľké dávky alkoholu, aj keď sú fyziologicky averzívne, môžu v podmienkach pô
sobenia intenzívne nepríjemných podnetov (napr. žiaľ) prinášať prechodný, sub
jektívny žiaduci efekt navodením otupenosti. Pri vytriezvievaní sa však pocity ne
voľnosti kumulujú s pôvodným frustrujúcim alebo deprivačným stavom a tým ho 
ešte viac znepríj emňujú . Pre mnohých to je poučenie a upustia od takýchto praktík. 
Niektorí si však prekrývajú nkocovinu" novým pitím a systematickým konzumom al
koholu si prolongujú stav otupenosti. Ilustratívne sú prípady, kedy silný emocio
nálny stresor (veľký žiaľ, existenčný strach a pod.) navodil extrémne rýchly vývoj al
koholizmu. 

Emocionálna stimulácia, teda všetko, čo pitie znepríjemňuje a všetko, čo sprí
jemňuje striedmosť, zvyšuje efektivitu protialkoholického boja. Všetky možné barié
ry, ktoré spoločnosť stavia človeku do cesty v konzumácii alkoholu (odsudzovanie 
a znevažovanie pitia a pijanstva, legislatívne potieranie pitia, rôzne obmedzenia je
ho konzumácie hlavne v práci, ale aj v mimopracovnom živote), ale aj tie, ktoré vy
volávajú úzkosť a strach (kontroly a sankcie, hrozba straty zamestnania či rozvodu) 
sú na prospech veci. Ale prinajmenšom rovnako by sa mali uplatňovať aj príjemné 
pocity z nepitia (spoločenské oceňovanie striedmosti, pozitívny sociálny status, vý
hodnejšie zdravotné poistenie, zamestnanecké výhody a pod.). 

Aktivačné účinky alkoholu 

Keď stúpa úroveň aktivácie, úroveň regulačnej aktivity sa zvyšuje v smere napä
tia a vzrastá stupeň selektívnej pozornosti, čím sa maximalizuje príjem subjektívne 
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významných alebo želateľných signálov a minimalizuje príjem nevýznamných. Silné 
emocionálne vzrušenie sa prejavuje výraznejšou mimikou a celkovou motorikou, vo
kalizáciou a aj impulzívnym správaním, kedy subjekt neberie dostatočné ohľady na 
jeho dôsledky. Podobnosť s človekom pod vplyvom alkoholu je evidentná a z toho 
pramení generalizovaný názor o aktivačných účinkoch alkoholu. 

Vyššia úroveň aktivácie lepšie prospieva vykonávaniu jednoduchých a rutinných 
úloh. Nižšia úroveň aktivácie je zase vhodnejšia pri riešení komplexnejších úloh 
a pri rozvažovaní alternatív. Niekomu preto padne dobre, keď sa potúži alkoholom, 
aby sa zaktivizoval, iný si zase chce navodiť vnútorný pokoj i pokoj k úvahám. 

J edna vec sú subjektívne pocity človeka, ktorý skonzumoval alkohol a iná ob
jektívne aktivačné účinky alkoholu. Alkohol môže vyvolávať v človeku subjektívny 
pocit aktivity aj vtedy, keď dokopy nič nerobí . Môže sa cítiť výkonný, i keď ob
jektívne taký níe je. 

Hoci sú excitačné účinky malých dávok alkoholu ešte stále málo objasnené, sú 
dôkazy o tom, že aktivačnú úroveň skôr podporujú (Russell, Mehrabian, 1975). Kriv
ka fyziologickej aktivácie, ako funkcie koncentrácie alkoholu v krvi , má v zásade 
U tvar: subjekt, ktorý požil alkohol uvádza spočiatku excitáciu, jeho pulz stúpa. Ne
skôr pri vysokej koncentrácii a lkoholu v krvi zažíva "oťapenosť" a jeho pulz klesá. 
Stúpajúca hladina alkoholu oslabuje schopnosť vykonávať náročnejšie fyzické akti
vity a podávať koncentrovaný duševný výkon, odvádza človeka od práce a stimuluje 
skôr interakčné aktivity alebo relaxáciu. Alkohol vo väčšej dávke je zjavnejším fyzio
logickým depresantom. Potvrdzujú to EEG záznamy. Veľké dávky navodzujú spá
nok. 

Aktivačné účinky alkoholu súvisia aj s tým, či hladina alkoholu v krvi je vo vzo
stupnej alebo zostupnej fáze. Keď alkohol začína pôsobiť, väčšina ľudí zažíva pocity 
spokojnosti, cítia sa v povznesenej nálade, sú agitovaní, neskôr pri vytriezvievaní 
naopak utlmení , unavení , míkvejší a skôr depresívni . 

Mierne dávky alkoholu zvyčajne podporujú dominanciu, navodzujú subjektívny 
pocit sily, lepšieho fungovania, lepších schopností, väčšej sexuálnej, fyzickej a dušev
nej výkonnosti. Opilosť navodzuje až pocity omnipotencie. McClelland so spolupra
covníkmi (1972) uvádzajú, že po užití alkoholu pokusné subjekty vykazovali v TAT 
menšiu inhibovanosť a projikovali situácie dominantnejšieho charakteru. 

Vyššie dávky alkoholu majú podľa níektorých autorov (Russell, Mehrabian, 
1975) tendenciu znižovať riskantné správanie, čo je však veľmi polemické stanovis
ko, pretože väčšie množstvo alkoholu zásadne ovplyvňuje súdnosť človeka, a tak svo
je sily a možnosti vníma skreslene. Dá sa akceptovať len v tých prípadoch, kedy al
kohol u jedinca navodí alebo zvýši anxietu a strach , ktoré ho pochopiteľne odvádzajú 
od riskantných aktivít. 

Neurofyziologická úroveň aktivácie v priebehu dňa kolíše. Cheek so spolupra
covníkmi (1967) zistili, že u zdravých osôb bola hladina tenzie nižšia a v priebehu 
dňa vyrovnanejšia než u alkoholikov a psychiatrických pacientov. Alkoholici mávajú 
zvýšenú tenziu najmä neskoro popoludní a včasne večer, psychiatrickí pacienti ve
čer. Podstatné je zisteníe, že alkoholici tenziu horšie tolerujú a sú neúspešní v po
'užívaní prirodzených prostriedkov jej redukcie (šport, záujmové aktivity, rozhovory, 
oddych ). Chcú si uľaviť rýchlo a ľahko. 
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Kontrola em ócií a al/whol 

Alkohol ovplyvňuje emocionalitu človeka tak v zložke jeho vnímavosti na podne
ty z prostredia (senzitivita), jeho emocionálnej reagencie (expresivita) a v tom, ako 
narába s emocionálnymi vplyvmi a prejavmi (emocionálna kontrola) hlavne v so
ciálnej interakci i. Za emocionálne zrelého je preto považovaný te n , kto dokáže reali 
zovať uspokojivé relácie vo sfére spoločenského života, správa sa sociálne kompe
tentne. 

Schopnosť emocionálnej kontroly je inter- a intraindividuálne rôzna. Niekto lep
šie a spoľahlivej šie ovláda svoje emocionálne stavy a prejavy, dokáže sa zbaviť 
nepríjemných emócií, vie sa pozitívne preladiť konštruktívnymi spôsobmi a pro
striedkami, iný k tomu vo väčšej miere využíva účinky alkoholu. 

Pod vplyvom a lkoholu sa redukuje ovládanie vonkajších prejavov emócií, človek 
sa správa spontánnejšie, je expresívnejší až animálny. Expresívny človek uplatňuje 
vo väčšej miere neverbálnu zložku komunikácie. Viacej a "čitateľnej šie rozpráva" 
svojou tvárou a celým telom. Na druhej strane, práve neverbálna zložka vyvoláva 
v sociálnej interakcii silnejšiu emocionálnu odozvu , a aj preto je človek potúžený al
koholom viacej vnímavý na to, ako mu iní niečo hovoria, na tón ich hlasu , gestiku 
a mimiku. A taktiež iní sú vnímavejší na neverbálne prejavy alkoholom podgurá
ženého jedinca. Neverbálna zložka komunikácie je intenzívnejšie a rýchlejšie vníma
ná, pretože sa viacej viaže na existenčne dôležité informácie. Signalizuje vlastné 
ohrozenie (zlosť v hlase alebo v tvári druhého človeka) alebo bezpečie (úsmev, pohla
denie). Neverbálne signály sú aj ľahšie spracovateľné. Pri verbálnych treba prác
nejšie dekódovať ich senzorickú a sémantickú zložku. Tým, že alkohol oslabuje kog
nitívne procesy, presúva sa dôraz na "nerozumnejšiu" nonverbálnu komuníkáciu. 

V emocionálnej rovine správania funguje vo väčšej miere ten, kto disponuje už
ším arzenálom mechanizmov efektívnej adaptácie . Dieťa zažíva viacej emócií ako 
dospelý, pretože nemá vypracované vzorce primeraných reakcií pre mnoho situácií . 
Adaptačná kapacita alkoholika sa jeho systematickým pitím redukuje, je evidentne 
viacej "detská". Lahšie podlieha frustráciám a stresom a uplatňuje menej racionálne 
spôsoby vyrovnávania sa s požiadavkami života. 

Ak alkoholik nedostatočne ovláda svoje emocionálne prejavy a impulzivitu, zvy
čajne sa to pripisuje na vrub jeho slabej racionálno-vôľovej regulácie . J e to správne 
len čiastočne, pretože aj kognítívno-vôľové procesy sú nástrojom určitých motívov, 
ktorých podstata je vždy emocionálna (Nakonečný, 2000). Či už je to snaha ovládnuť 
svoj hnev, strach alebo túžbu piť, je to emocionálna reakcia, pretože subjekt sa chce 
vyhnúť nepríjemným dôsledkom takéhoto správania. 

Keď sa alkoholik dostane do stavu silného ohrozenia (strata zamestnania, roz
pad rodiny, vážne zdravotné komplikácie, trestné stíhaníe) môže negatívna emócia 
strachu natoľko dominovať, že prevýši motiváciu k pitiu. To ešte neznamená, že dos
pel k racionálnemu náhľadu. Skôr sa uplatňuje hedonístická zložka jeho motivácie, 
snaha eliminovať nepríjemný stav úzkosti a strachu. Napr. Finnlay (1972) zistil, že 
alkoholici s vyššou hladinou anxiety boli prístupnejší liečbe, viacej dávali najavo 
svoj zámer definitívne skoncovať s pitím a aj viacej podliehali tlakom z vonkajšieho 
prostredia pre zanechaníe svojho pitia. 

Motivácia k pitiu je evidentne emocionálna, hedonístická a teda "nerozumná". 
Skoncovanie s pitím je rozumné, ale nebýva príjemné. Prekonaníe túžby po alkohole 
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je potláčaním pudovej hedonistickej orientácie človeka a vyžaduje preto výdatné 
zastúpenie kognitívnych procesov a vynakladanie úsilia. Navodiť si príjemné pocity 
prostredníctvom alkoholu však nevyžaduje od alkoholika toIko námahy a očakávaný 
efekt alkoholu sa dostavuje rýchlo a rukolapne. Príjemné dôsledky zo zanechania pi
tia sú oproti tomu zväčša v polohe vzdialeného horizontu a navyše začiatočná fáza 
abstinencie je sprevádzaná nepríjemnými stavmi v zmysle syndrómu odňatia alko
holu . 

Ako bude alkoholik reagovať, závisí jednak od toho, akú emocionálnu odozvu 
v ňom aktuálna situácia vyvoláva a jednak od toho, ako ju hodnotí, kognitívne 
spracúva. Emócie dynamizujú a orientujú jeho správanie hedonisticky nielen v sme
re opätovnej konzumácie alkoholu, ale aj v smere vynakladania námahy dnes, 
v záujme spokojnosti v budúcnosti . Rozum má vo vzťahu k emóciám pozíciu filtra . 
Udalosti samy osebe nie sú dobré ani zlé, až dovtedy, než ich takto zhodnotí náš ro
zum. Rozum prekonáva emocionálnu, viacej biologickú determináciu správania, cito
vou, v ktorej sa prejavuje kognitívna interpretácia aktivácie a zhodnotenie možností 
adaptácie . Pokiaľ je alkoholik ovládaný úzkosťou a potrebou piť, nebude abstinovať. 
Keď do hry vstúpi hodnotiaci aspekt, strach z pitia a jeho dôsledkov, cit k rodine, cit 
hrdosti, svedomie, keď alkoholik posudzuje relevanciu svojho pitia k svojim cieľom 
a hodnotám a tým aj svoju zodpovednosť, dostáva jeho motivácia plnohodnotnejšie 
dimenzie a prognóza je nádejnejšia. To si však vyžaduje čas a vhodné podmienky. 
Ináč bude uvažovať pod vplyvom alkoholu a ináč za triezva, s intaktným alebo s na
rušeným intelektom, neinformovaný či nesprávne informovaný atď. 

Kombinované efekty emocionálnej dimenzionality, situačných 
premenných a alkoholu 

Bez zohľadnenia okolností a podmienok, v ktorých osoba konzumuje alkohol, 
ťažko predvídať účinky alkoholu na emócie. Pre posúdenie kombinovaného účinku je 
dôležité, že všetky tieto okolnosti sú taktiež popísateIné podIa troch dimenzií. Si
tuácia môže byť príjemná - nepríjemná, mať aktivačný - inhibičný efekt a človek ju 
môže mať - nemať pod kontrolou. Tak isto môžeme posúdiť aktuálny a predošlý 
emocionálny stav a aj dlhodobejšiu, osobnostnú reagenčnú predisponovanosť. Ak 
dokážeme popísať účastné okolnosti v troch dimenziách, môžeme spoľahlivejšie 

predpovedať účinok alkoholu na jedinca. 
Menšia dávka alkoholu v príjemných podmienkach posedenia môže podporiť od

klon od úzkosti (napr. v prostredí baru), ale rovnaká dávka v nepríjemných situač
ných podmienkach (pre niekoho napr. počas letu v lietadle, na pohrebe, pri hádke) 
môže navodiť presne opačný efekt a anxietu ešte prehíbiť, až do depresívnej rozlady 
alebo navodiť zlosť a agresiu . 

Situačné kontexty sa navyše kombinujú s dlhodobejšími, relatívne stabilnejšími 
psychickými stavmi a dispozíciami. Melancholikovi môže byť veselá spoločnosť 

nepríjemná a pozitívnejší efekt alkoholu si navodí rozjímajúc a popíjajúc osamote. 
Naopak, sangvinikovi, ktorému chýba spoločnosť, pitie osamote ešte prehlbi pocity 
frustrácie, ale v spoločnosti iných mu alkohol oto viacej robí dobre. 

Mnoho ľudí požíva menšie dávky alkoholu večer po práci, aby si uIavili po ťaž
kom pracovnom dni . Alkohol síce podporuje pocit príjemnosti, ale zvýši aj aktiváciu. 
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Aplikácia malej dávky a lkoholu by bola teda vhodnejšia vtedy, ak sa človek cíti 
vyčerpaný a potrebuje sa zaktivizovať k jednoduchej činnosti. Ak však očakáva skôr 
zníženie aktivačnej úrovne a príjemné, radostné pocity, to malé dávky nenavodia 
a preto si bude potrebovať vypiť viacej, aby sa jeho nabudenie znížilo. To sa spája 
s rizikom vyššej spotreby alkoholu. 

Mehrabian (1979) zisťoval vzťah emocionálnych stavov s úrovňou konzumácie al
koholu. Zistil, že spotreba alkoholu bola vyššia, keď osoby pociťovali vyššiu akti
vačnú úroveň a kontrolu (stavy iritácie a nadšenia) a nižšia, keď sa cítili nevzrušení 
a mali kontrolu (neangažovaný a apatický stav) alebo boli vzrušení a nemali emo
cionálnu kontrolu (anxiózny a rozjarený stav). Pri nepríjemných emocionálnych sta
voch bola konzumácia alkoholu vyššia, keď sa osoby cítili nevzrušené a mali mínu
sovú kontrolu (depresívny stav), vzrušené a s kontrolou (zlostný stav). Najnižšia bo
la konzumácia, keď sa cítili vzrušené a s nízkou kontrolou (anxiózny stav) alebo 
nevzrušené a s kontrolou (mdlý, apatický stav). Subjekty, ktoré sa cítia nepríjemne, 
majú nízku aktiváciu a nízku kontrolu (depresívni, ale aj znudení) pijú viacej pivo 
a tvrdý alkohol než tí , ktorí sa cítia príjemne a pritom vykazujú tiež nízku aktiváciu 
a nízku kontrolu (relaxovaní). 

Kombinácia príjemnej nálady a aktivovanosti sa spája s väčšou túžbou po druž
nosti (Mehrabian, Ksionzky, 1974). Ak však zároveň s tým stúpa aj pocit dominan
cie, evokuje to asertívnejšie až hostil né správanie. Obzvlášť, ak sa zmenia okolnosti, 
v ktorých sa alkohol konzumuje a situácia sa stane nepríjemnou. Vtedy aj pri mier
nom opojení môže nastať zvrat, osoba ľahšie skÍzne do pocitov hnevu . "Z níčoho nič" 
dôjde k hádkam až bitkám. O to viacej, ak takéto správanie dosadá na osobnostné 
dispozície. 

Závažnejšie sú prípady, ktoré môžu nastať, ak miernu dávku alkoholu po žil člo
vek za volantom auta. Táto vďaka zafixovanosti senzomotorických stereotypov síce 
zjavnejšie nenarúša jeho spôsobilosť pre riadenie, cíti sa prijemne, je aktívny a má 
priaznivý pocit svojej sily, avšak môže sa odrazu ocitnúť v provokatívnej situ ácii 
(okolití vodiči sa správajú neohľaduplne , niekto mu nedá prednosť, niekto sa odzadu 
na neho lepí apod.) a vtedy sa vplyvom týchto okolností zmení polarita jeho prežíva
nia na nepríjemnú a vďaka vyššej hladine aktivity a kontroly sa u neho ľahšie na
vodí zlosť a hostiIné sebapresadzovanie. 

ll. Poruchy enwtivity a alkohol 
Úzkosť 

Rané behaviorálne teórie alkoholizmu postulovali názor , že motívom k pitiu je 
hlavne to, že alkohol potláča tenziu a úzkosť. Oporu nachádzali v laboratórnych po
kusosch na zvieratách (Conger , 1951) a v klinických poznatkoch, že alkohol navod
zuje vyššiu úroveň anxiozity u alkoholikov. Ako uvádzajú Yankofsky so spolupra
covníkmi (1986), niektoré štúdie síce potvrdili anxiolytický efekt alkoholu , ale rov
nako sa opakovane zistilo, že alkohol takéto účinky nemá a taktiež to, že vzrast an
xiety nevedie nutne ku stúpaniu konzumácie alkoholu (Mendelson, MelIo, 1985). 
Napr. Smart (1968) aplikáciou Taylorovej škály úzkosti u vysokoškolských študen
tov zistil, že významne vyššia frekvencia pitia bola u študentov, ktorí neboli 
úskostnÍ. Tí, ktorí mali vysoké skóre úzkosti, pili zriedkavejšie. Logue so spolu pra-
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covníkmi (1978) podávali študentom alkohol od malých po stredné dávky a zistili, že 
to u nich provokovalo stúpajúcu anxietu. 

Higgins a Marlatt (1975) zistili vzťah s anxio-interpersonálnym stresom: sociální 
pijani, ktorí očakávali, že budú ohodnocovaní skupinou žien, pili signífikantne viacej 
než subjekty, ktorí ohodnocovanie neočakávali. Sociálne anti stresové účinky alkoho
lu sa zrejme uplatňujú hlavne u mužov. Ako zistili Wilson so spolupracovníkmi 
(1989), ženy po užití alkoholu vykazujú vyššiu sociálnu anxietu a nížšiu sebaúctu 
(a nezvyšuje sa u nich sexuálna vzrušivosť), zatiaľ čo u mužov to je opačné. 

Sociálne fóbie sa považujú nielen za jednu z najčastejších úzkostných porúch, ale 
aj najčastejšie predchádzajú výskytu dependentného pitia. Niektoré zahraníčné pra
mene hovoria až o ich 56 % zastúpení (MulIaney, Trippett, 1979). Reálnejšia sa javí 
hodnota okolo 20 %, čo je výsledok, ku ktorému dospeli aj Baková so spolupra
covníkmi v Prahe (Baková et al., 2001). Sociálna úzkosť je častým antecendentom 
závislosti, ale rovnako aj jej častým dôsledkom. 

Experimentálne výsledky o vplyve alkoholu na vyrovnávanie sa s fyzickým stre
som sú nejednoznačné. Higgions a Marlatt (1973) nezistili žiadny vplyv obáv z bole
stivého elektrického šoku na pitie ani unealkoholikov aní u alkoholikov. Maloof 
(1975) zisti l, že alkoholici sa nelíšili od nealkoholikov v reakciách na fyzikálny stres, 
pokiaľ nepožili alkohol. Pod vplyvom alkoholu stres tolerovali lepšie. Cutter so spo
lupracovníkmi (1976) zistili, že alkoholici pociťovali bolesť menej ako nealkoholici, 
ale preto, že mali očakávaníe priaznivejšieho podporného účinku alkoholu než neal
koholické osoby. 

Niaura et al., (1988) zistili, že muži, ktorí prináležia k A typu správaní a, majú 
zvýšený sklon vyhľadávať antistresové účinky alkoholu. Hull so spolupracovníkmi 
(1986) uvádzajú, že relapsy u liečených alkoholikov boli častejšie u tých, ktorí boli 
sebavedomí a dostali sa do stresových podmienok. 

Depresia 

Výskumné dáta potvrdzujú komorbitu alkoholizmu a depresie . Alkoholici sú vo 
všeobecnosti depresívnejší ako nealkoholici . To však môže byt tak antecedent, ako aj 
dôsledok ich pitia. Odhaduje sa, že 10 až 15 % alkoholikov má suicidálny pokus 
(Mendelson, MelIo, 1985). Viacerí autori potvrdzujú, že alkoholizmus a depresia sa 
vyskytujú v tých istých rodinách. Rimmer a Chambers (1969) uvádzajú, že až 14 % 
prvostupňových príbuzných alkoholikov bolo psychoticky depresívnych. Epidemiolo
gické dáta ukazujú, že v rodinách alkoholikov je depresiou ohrozené hlavne ženské 
potomstvo. Winokur a Clayton (1968) zistili depresiu v dospelosti až u 30 % dcér 
z alkoholických rodín a len u 5 % z rodín nealkoholických. Aj u závislých jedincov je 
depresívna symptomatológia zastúpená vo väčšej miere u alkoholičiek než u alkoho
likovov (McLachian, 1976). 

Súbežný výskyt anxiozity a depresie je známy. Ak posudzujeme anxietu a depre
siu cez prizmu troch dimenzií emócií, vidíme, že spoločné majú nepríjemnosť a nedo
statok kontroly nad emocionálnymi stavmi, ale líšia sa v aktivačnej úrovní . Navo
dením vzrušenía sa potláča depresia, ale níe anxieta (anxiózny jedinec je aktivizo
vaný). Anxietu redukuje relaxácia . Menšie dávky alkoholu zvyšujú radosť, pocity 
kontroly aj aktiváciu, a teda sú prostriedkom na zníženíe depresie. Môžu byt do 
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určitej miery aj anxiolytikom, hlavne tým, že zvyšujú príjemnosť a pocity kontroly, 
ale keďže aktivácia je už aj tak zvýšená a alkohol ju ešte ďalej provokuje, nie sú 
vhodným prostriedkom proti úzkosti. Navyše, s veľkou pravdepodobnosťou sa môže 
uplatniť tendencia stupňovať si priaznivé pocity (dobrého nikdy nie je dosť) a úz
kostný jedinec pokračuje v pití. Vtedy sa však už dostaví paradoxný účinok vyššej 
dávky alkoholu a sklzáva do depresívnej rozlady. 

Tak anxiózne ako aj depresívne osoby sú charakteristické negatívnou polohou 
v dimenzii príjemný - nepríjemný a dá sa očakávať, že budú využívať podporné 
účinky alkoholu pre navodenie si príjemnejšieho pocitu . Pretože depresívne osoby 
majú aj nižšiu aktivačnú úroveň, budú pre nich vítané priemerné dávky alkoholu . 
Anxiózni jedinci, ktorým je vlastná vyššia hladina vzrušenia, by si ho menšími 
dávkami ešte navýšili, čo by pre nich nebolo príjemné, a tak by potrebovali vyššie 
dávky alkoholu, aby si znížili svoju hladinu aktivácie. Príležitostný konzument však 
nebude tolerovať väčšie dávky alkoholu. Preto anxiózne osoby môžu spočiatku od
mietať alkohol. Nerobí im dobre, pretože zvyšuje hladinu aktivácie na horšie 
tolerovateľnú úroveň . Dá sa predikovať, že anxiózni jedinci buď nebudú piť, alebo 
budú rýchlo piť väčšie dávky a lkoholu. Depresívne osoby budú s väčšou pravdepo
dobnosťou zažívať priaznivé účinky už po malých dávkach alkoholu , s rizikom, že 
ich tolerancia bude postupne vzrastať a ich emocionálna kontrola sa bude oslabovať. 

Dá sa súhlasiť s názorom, že alkohol skôr a viac, než by priamo ovplyvňoval an
xietu, vplýva na komplex kognitívno-percepčných procesov, ktoré potom vedú 
k emocionálnym reakciám (Yankofsky et al. , 1986). Hull (1981) je autorom koncep
cie, podľa ktorej alkohol znižuje negatívne sebahodnotenie po osobných zlyhaniach. 
Pretože nepriaznivé sebahodnotenie a s nim spojená sebakritika sú negatívnymi 
emóciami, a lkohol je anxiolytickým prostriedkom tým, že inhibuje takéto nepriaz
nivé informácie. Podľa kognitivistického modelu (McClelland et al., 1972) alkohol 
vzbudzuje percepcie a fantázie o vlastnej personálnej kontrole vďaka očakávaniam, 
ktoré má jedinec o jeho účinkoch, ako aj v dôsledku jeho iniciálneho vzrušivého efek
tu na fyziologické funkcie. A tak ľudia podľa názoru zástancov tohto prístupu sia
hajú po poháriku skôr preto, aby si posilnili pocit vlastnej sily a minimalizovali poci
ty bezmocnosti než z dôvodu redukcie anxiety. 

Iritabilita, hnev a agresia 

Človek potrebuje pokoj, ako aj určité vzrušenie, ináč sa necíti dobre. Pre každého 
sa dá nájsť určitá optimálna hladina stimulácie, v zmysle subjektívne žiadúceho 
vzťahu medzi intenzitou podnetu a jeho afektívnou reakciou. Stimulácia, ktorá vý
razne presahuje alebo naopak nedosahuje optimálnu úroveň, býva nepríjemná 
a v dlhodobejšom časovom horizonte aj nebezpečná pre psychickú integritu. Osoby 
s vyššou potrebou stimulácie sú vo všeobecnosti vzdelanejšie, inteligentnejšie, lepšie 
sa koncentrujú a sú to skôr muži ako ženy. Avšak sú aj víacej priťahované ne
gatívnymi podnetmi, čo sa môže prejavíť až v antisociáInom a delikventnom 
správaní (Paulík, 2001). 

Viaceré výskumné štúdie potvrdili úzky vzťah medzi vyššou tendenciou vy
hľadávať vzrušenie (sensation seeking), rizikovým správaním a pitím (Jonah, 1997). 
Taktiež je známe, že vysoko reaktívne osoby sú agresívnejšie a čím je vyššia hladina 
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vzrušivosti, tým je aj väčšia pravdepodobnosť zvyku reagovať agresívne (Nakonečný, 
1970). 

Vzťah medzi alkoholom a agresiou je bohato zdokumentovaný. Panuje súhlas 
v tom, že pravdepodobnosť agresívneho správania narastá so stúpajúcou hladinou 
vypitého alkoholu a taktiež v tom, že závislosť od alkoholu je previazaná s prejavmi 
násilia , či už je to dopravné násilie pod vplyvom alkoholu (Kucek, Kuceková, 2000) 
alebo až tie najvážnejšie, homocídne útoky (Novotný et al., 2001). 

Mierne dávky alkoholu zvyčajne navodzujú afiliantné pocity, ale stupňujú aj do
minanciu. Riziko je v tom, že ak sa zmenia vonkajšie podmienky a situácia sa stane 
nepríjemnou, dominantné správanie sa ľahko zvrhne v agresivitu (Russei, Mehra
bian, 1975). Hlavne u alkoholikov je pravdepodobnejšie, že pod vplyvom alkoholu 
budú agresívnejší, než za triezva (McNamee et al., 1968). 

Podľa stanoviska yaleskej skupiny psychológov vedenej Dollardom (1939) by vy
jadrenie agresívnych aktov malo redukovať nutkanie k ďalšej agresii . Katartický 
efekt sa však uplatňuje podľa Bussa (1961 ) iba vtedy, keď sa agresia prejavuje 
v prítomnosti zlosti. Zásadným determinátorom katartického efektu je prítomnosť a 
ventilácia hnevu . Ak si niekto nemôže svoj hnev odreagovať, hromadia sa v ňom 
nepríjemné agresívne pocity. To môže provokovať príklon k pitiu. Potvrdzujú to 
výsledky výskumu Marlata so spolupracovníkmi (1975), ktorí zistili , že pitie je vo 
vzťahu k hnevu s príležitosťou k odplate. Spoločenskí pijani, ktorí boli vyprovoko
vaní ku hnevu a mohli prejaviť odplatu voči tomu, kto ho vyvolal, pili signifikantne 
menej než nahnevané subjekty, ktoré k odplate pristúpiť nemohli. 

Je však známe aj to, že ventilácia hnevu môže napomáhať eskalácii otvorenej 
agresie (Čermák , 1999). Nahnevaný človek môže ľahko prejsť od hnevlivých gest 
a slov k fyzickým útokom a excitovať sa vlastným prejaveným násilím k ďalšej agre
sii . Kognitívne procesy sú v čase útoku utlmené a tak nekoriguje racionálne svoje 
konanie. Útočí dovtedy, kým nemá pocit, že dosiahol svoj cieľ alebo kým sa neunaví . 
Až vtedy si uvedomí, do akej miery sa nechal uniesť, akú škodu druhému, ale aj se
be spôsobil. Tieto dôsledky môžu byť značné, čo zodpovedá tomu, že najväčší katar
tický efekt majú práve najpriamejšie a najaktívnejšie formy agresie . Nie už tak ne
priame a menej aktívne prejavy agresie. Katarzia prináša úľavu hlavne vtedy, ak 
nahnevaná osoba môže ublížiť provokatérovi. Riziko násilia pri konzumácii alkoholu 
je obzvlášť vysoké, lebo alkohol výrazne eliminuje kognitívne bariéry a aj preto, že 
sa ponúka veľa možností nájsť si personífikované objekty nasmerovania agresie . 

Abreakciou navodené zníženie tenzie a hnevu nemusí zamedziť ďalšej agresii 
a môže agresívne tendencie ešte posilniť. Je dosť pravdepodobné, že človek, ktorý si 
overil, že agresia mu prináša úľavu , sa bude opätovne správať agresívne. Agresívne 
správanie konzumentov a alkoholikov podporuje aj sociálne očakávanie, že pod vply
vom alkoholu sa človek správa agresívne (Salloum et al. in Novotný et al., 2001 ). 

Alkohol navodzuje hlavne primitívnejšie formy agresie, za ktorú sú zodpovedné 
vývojovo najstar šie mozgové centrá (limbický systém, hlavne corpus amygdaloidum). 
J e to agresia sýtená negatívnymi emóciami hnevu a zlosti , intenzívna a explozívna, 

. ale neuvedomelá a neplánovaná. Nie je prostriedkom dosahovania nejakého cieľa, 
ale je cieľom sama osebe. Nie je tlmená vyššími kortikálnymi štruktúrami. Zachváti 
konanie človeka bez ohľadu na jej dôsledky. 

Naproti tomu účinky alkoholu protirečia agonálnej agresii. Táto forma agresie 
má pozitívne emocionálne obsahy a vyznačuje sa cieľavedomým , plánovítým ko-
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naním. Agonálne správanie sa viaže na činnosť vývojovo mladších mozgových cen
tier, frontálnych kortikálnych štruktúr. Je to uvedomelý proces a ako taký 1;i vyža
duje zastúpenie myslenia, plánovania, anticipácie dôsledkov a vôle (Janata 1999). 
Alkohol tento typ agresie inhibuje a narúša. Dlhodobé a systematické pitie potláča 
agonalitu, schopnosť človeka byt lepší ako iní, jeho produktívnu konkurenčnosť 
a konštruktívne seba presadzovanie sa. 

S pitím a s agresivitou úzko súvisí tolerancia a intolerancia. Tolerancia si vyža
duje intelekt a flexibilitu . Alkohol ich oslabuje a človek pod jeho vplyvom zle znáša 
relativitu pravdy, iritujú ho dvojznačnosti, má silnejšiu tendenciu nekriticky sa pri
kloniť k jednostranným, čierno-bielym hodnoteniam. 

Apatia 

Človeku je vlastná potreba aktivity. Na hierarchicky vyššom stupni potrieb je po
treba výkonu, v ktorej sa okrem potreby aktivity uplatňuje aj vyššia potreba spo
ločenského uznania a potreba sebarealizácie. V odbornej literatúre sa zvyčajne 
označuje ako výkonová motivácia. Táto zahŕňa dve špecifické tendencie: 1. tenden
ciu dosiahnuť úspech a 2. tendenciu vyhnúť sa neúspechu. Miera orientácie na nie
ktorú z týchto tendencií je osobnostne príznačná. 

Frustrácia výkonovej orientácie vyvoláva nepriaznivú emocionálnu odozvu. Pri 
vyrovnávaní sa s ňou nachádza v mnohých prípadoch uplatnenie alkohol. Niekto si 
ním pomáha, aby otupil osteň neuspokojenia z toho, že nedosahuje želateľné úspe
chy, iný, aby zmiernil subjektívny pocit ohrozenia z možných neúspechov. 

Už Adler (1927) poukázal na vzťah konzumácie alkoholu so sebacitom a s .. vy
lepšovaním si" sebaobrazu. Symptomatické pre alkoholika je, že jeho sebaoceňova
nie a sebaúcta sú nestabilné a znížené. Spôsoby, ktoré používa na ich vylepšenie sú 
neproduktívne až maladaptívne. Chráni sa pre zlyhaním a neúspechmi hlavne de
fenzívnou stratégiou sebaznevýhodňovania (adaptácia termínu "self-handicapping" 
podľa Mareša, 2001 ). Externalizuje svoje prípadné zlyhania, predkladá sebe a svoj
mu okoliu také interpretácie možného priebehu udalostí, aby to vyzeralo tak, že za 
jeho neúspechy môžu okolnosti a nie nedostatok jeho schopností a úsilia. U alkoholi
kov sa zvyčajne tieto interpretácie zaraďujú pod záhlavie alkoholických raciona
lizácií ("Bol som odvolaný z funkcie, pretože tam potrebovali dosadiť niekoho po 
známosti", "Nemôžem podávať požadované výkony, lebo pracujem na starom stroji" 
apod. ). Zámerné sebaznevýhodňovanie síce tlmí negatívne emocionálne dopady ne
úspechov, ale súčasne znižuje aj jeho kognitívnu angažovanosť a tým následne ešte 
viacej narúša jeho produktívnu autoreguláciu a zvyšuje riziko ďalších zlyhani. 

Greaven so spolupracovnikmi (2000) zistili, že stratégia sebaznevýhodňovania sa 
zvyčajne vyskytuje u jedincov s dysforickými pocitmi. Keďže práve tieto pocity sú sil
ne zastúpené v zážitkovej sfére alkoholika, je aj pravdepodobnejšie, že bude uplat
ňovať vyhýbavé stratégie pri zdolávani problémov. V krajnejšej polohe sa dopraco
váva až k naučenej bezmocnosti. Dlhodobo sa ho zmocňuje generalizovaný pocit, že 
sa mu situácie vymkli z rúk, že na ich priebeh nemá vplyv a nemôže nič robiť. Má 
nižšie očakávania do budúcnosti, pochybuje o svojich schopnostiach , je nevytrvalý, 
jeho výkony sa znižujú a posilňuje sa jeho negatívne emocionálne prežívanie. Potvr
dzujú to výsledky mnohých výskumov, ktoré potvrdili zjavnú prevahu externej loka
lizácie kontroly u alkoholikov (Barnes, 1979) 

52 



P. KUCEK, L. KUCEKOVÁ / EMÓCIE A ALKOHOL 

Alkoholik môže dospieť až do štádia dlhodobo zníženej emočnej dráždivosti , apa
tie. Či už pozitívne alebo negatívne podnety nepôsobia na jeho emotivitu, nechávajú 
ho ľahostajným. J ediným subjektívne účinným agensom aktivácie sa pre neho stáva 
alkohol. 

III. Fenomén emócií a typológia alkoholizmu 

Štúdie ohľadne typológie alkoholizmu dospeli síce k rozmanitým deskriptívnym 
výsledkom (napr. Costello et al., 1978; Conley, Prioleau 1983; Nerviano, Gross, 
1983; Knorring et al. , 1987; Brooner et al., 1990; Kucek, Némethová, 2001), ale mô
žeme v nich vysledovať vcelku konzistentnú spoločnú líniu v dvoch typologických 
okruhoch, v ktorých dominujú homogénne emocionálne charakteristiky: 

A. Typ, ktorý sa vyznačuje anxietou alebo, resp. aj depresiou , neurolabilitou 
a neurotizmom. Sú to precitlivelejší jedinci, s nižšou stresovou toleranciou, s nížšou 
rezistenciou voči pocitom ohrozenia, submisívnejší a pasívne prispôsobiví. Alkoholiz
mus sa u nich vyvíja viacej pod náporom udalostí a má viac neurotický charakter . 
Preto sa často uvádza ako neurotický alebo reaktívny typ alkoholizmu. Ako sme už 
poukázali, vyššia hladina anxiety má pozitívny vplyv na prognózu li ečby . 

B. Druhý typ korešponduje s asociálnym obrazom esenciálneho alkoholika , pre
tože mu dominuje agresívne správanie. J edinci , ktorí sa vyznačujú impulzivitou, 
zvýšenou potrebou vzrušenia, dobrodružnosťou a problematickou socializáciou, 
zvyčajne aj skôr odštartujú vývoj svojej alkoholickej závislosti. Zistili sme (Kucek, 
Némethová, 2001) aj silné zastúpenie neurolability a neurotizmu, ktoré sú však 
u tohoto typu skôr sprievodnými javmi a dôsledkami , než jeho predisponujúcimi 
faktormi . K predispozíciam u tohoto typu môžeme s veľkou pravdepodobnosťou zara
diť anomálie serotonínovej a dopamínovej transmisie, hyperaktivitu, ĽMD a deficity 
prefrontálneho kortexu (Gorenstein 1987, Novotný et a l., 2001 ). 

Tieto dva typy sa môžu kombinovať. Napríklad nie je zriedkavý pasívno
agresívny typ alkoholika, ktorý sa vyznačuje anxiozitou, dysfóriou až depresívnymi 
rozladarni, ale zároveň je v ňom aj silná hromadená agresivita, ktorú zvyčajne ne
prejavuje, ale ktorá sa môže v ebriete dramaticky uvoľniť. 

Údaje o efekte protialkoholickej liečby na emocionálny stav sú nejednoznačné, 
a le nasvedčujú tomu, že prechodom na abstinenciu sa emocionálny stav alkoholika 
zlepšuje, tenzia, anxiozita a depresia sa redukujú a vzrastá aktivita. Nezlepšení 
a neabstinujúci alkoholici sa významne odlišujú od úspešne liečených hlavne vyššou 
agresivitou (Freed et al. , 1977). To potvrdzuje menšiu prognostickú nádejnosť esen
ciálneho typu alkoholizmu. 
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