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Súhrn 

Ciele: Úče lom práce bolo preskumat vztah medzi neus pechom a sebahodnote nim 
u závis lých od a lkoholu . Sledoval sa vplyv zlyhania vo výkonovej ul ohe na odhad 
vlastnej schopnosti abstinovať, na odhad vlastnej schopnosti zvládať požiadavky 
každodenného života, ako aj na výkon v dalšej úlohe vyžadujucej sebakontrolu. Mie
ru ovplyvne nia predchádzajúcimi neúspechmi sme skúmali v kontexte atribučného 
štýlu a vybranej osobnostnej dimenzie Cloninge rovho modelu temperamentu a cha
rakte ru . 

Metódy: V skupine 101 alkoholikov, ktorí sa li eč ili v psychiatrických nemocni
ciach, sa ap likovala baté ria dotazníkových metód. Tvorili ju anamnestický dotazník, 
dotazník atribučného štýlu ASQ a dotazník TCI (Temperament a Character lnve nto
ry ). Experimentá lna časť ma la štandardný pre-test-post-test dizajn s dvomi porov
návanými skupinami náhodne s pojenými s dvomi rôznymi typmi podnetov. Proban
di hodnotili svoje schopnosti pred a po úspešnej, resp. neúspešnej konfrontácii s vý
konovou úlohou (modi fikácia testu Symboly z Wechsle rovho inte lige nčnéh o testu). 
Za závislú úlohu vyžadujúcu sebakontrolu bolo považované zadržiavanie dychu. 

Výsledky: Úspech vo výkonovej úlohe ovplyvnil odhad schopností len čiastočne. 
Atribučný štýl sa ukázal ako významný faktor pri konfrontácii s neus pechom. Seba
zameranie (SD) sme identifikovali a ko dimenziu majúcu vzťah k stabilite sebahod
notenia . 
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Záucry : Zážitky vlastnej kompetenci E' síce \·cdú k ná rastu a lkoholikovho sebave
domia a nás ledne aj k zlepšeniu jE' ho ú činnos ti , avšak ich stabilita pri konfrontácii 
so zlyhaním je závislá od jedincovej kognitívnej výbavy a od miery osobnej integrity. 

K ľ ú č o v é s l o v á: závislost od alkoholu - úspech - zlyha nie - sebahodnotenie 
- atribučný štýl - dimenzie osobnos ti 

Summary 

Objeclive: The purpose of the study was to examine the relation betwee n failures 
a nd se lf-evaluation in alcohol dependent individuals. It deals with influence of a fai
lure in a performance task on judgement of one 's capabi lity to abstain , of one 's ca
pabilities to cope with the demands of everyday life a s well as on performa nce in an
other task requiring self-control. The quantity of influence was examined in the con
text of attributional style and chosen per ona lity dimension of loninge r 's model of 
temperament and character. 

Methods: A battery of questionnaire methods was applied to a group of 101 alco
holics treated in psychiatric clinics. It consisted of a na mnestic questionnai re, ASQ 
(Attributional Style Questionnaire) a nd TCI (Temperament a nd Cha racter Invento
ry l. Experimental part had a sta nda rd pre-te st-post-test design with two compared 
groups randomly assigned to two diffe rent types of stimuli. Clients we re asked to 
judge their capabilities before and a fte r successful or unsuccessful confrontation 
with a performance task (modified sub test "Symbols" from Wechsle r 's IQ test ). As 
a dependent task requiring self-control we considered "holding brea th". 

R esults: The success in a performance task influenced the perception of one 's ca
pabilities only partially. Attributiona l style was found to be an importa nt factor in 
the fi eld of coping with failures. Self-directedness (SD) was identifi ed as a personali
ty dimens ion related to stability of self-evaluation. 

COllclusiolls: Experiencing one 's own competence leads to an increase of alcoho
lic 's se lf-confidence and to an improvement of hi s effi ciency, however it 's stability 
within a confrontation with failure depends on individual 's cognitive equipment and 
personal integrity. 

K ey wo r d s: addiction to alcohol - success, failure - self-evaluation - attribu
tional style - personality dimensions 

Úvod 

Vzhľadom na hojný výskyt relapsu pri alkoholovej závislosti sa vo výsku
me venovala veľká pozornosť faktorom , ku ktorým sa viaže. V literatúre 

198 



J. BANSKÝ, A. HERETIK s r . / FAKTORY SEBAÚČiNNOSTI 
U ZÁVISLÝCH OD ALKOHOLU 

často diskutova ný mode l procesu, ktorý vedie k úplnému relapsu , vytvorili 
Marlatt a Gordon (podla : Barrick , Connors, 2002) . 

Východiskovým bodom modelu sú rizikové situácie (high-risk situations), 
ktoré urýchlujú zlyhanie snáh abstinovať. Ak jedinec v takejto situácii koná 
efektívne, t. j. ak sa dokáže adekvátne vyrovnať so záťažou , ktorú naňho si
tuácia kladie, vedie to k nárastu seba účinnosti (self-e ffi cacy), ktorú Marlatt 
(podTa: Bishop , 2001) definuj e ako jedincom vnímanú vlastnú schopnosť 

zvládať očakávané rizikové situácie, a tiež ako j edincovo subjektívne vedo
mie schopnosti kontrolovať pokušenia a nutkania k prohibovanému správa
niu. S ná ras tom vnímanej seba účinnosti sa znižuje pravdepodobnosť rei ap
su v podobných situáciách . 

Seba účinnosť je kon štrukt, ktorý používa teória sociálneho učenia na 
vysvetlenie roly jedinca ako aktívneho prvku pri výbere spôsobov vlastného 
správania. Podla Banduru (1997, 1999) ide o vnímanú , resp . odhadovanú 
schopnosť efektívne sa vyrovnať s hroziacou situáciou , pričom platí , že nedo
statočná prítomnosť takto chápanej schopnosti vedie k absencii efektivity 
konania. PodTa toho istého autora (podTa: Blane, Leonard , 1987), sebaúčin
nosť v sebe zahŕňa jednak očakávania účinnosti (efficacy expectation sl, čím 
rozumieme odhad, že jedinec na dostatočnej úrovni ovláda zručnosti potreb
né na vyrovnanie sa so situáciou, jednak posudzovania účinnosti (effica cy 
judgements) , ktoré ovplyvňujú atribúcie úspechu a zlyhania , t . j . schopnosť 

prekonať zlyhanie , a ktoré sú založené na minulých skúsenostiach s vl ast
nými výkonmi . Spomedzi alkoholikov, tí, ktorí sú menej presvedčení o ich 
schopnosti regulovať vlastné správanie, by teda mali byť zraniteTnejší pri 
konfrontácii so zlyhaniami rôznej povahy. 

Na základe opakovaných skúseností s vlastnými výkonmi si podla Selig
mana (1992) jedinci utvá rajú charakteristický spôsob, akým inte rpretujú 
prežívané skutočnosti. Nazýva ho atribučný, resp . explanačný štýl, čím 

podla (Tennen, Hrezberger , 1986) rozumie tendenciu voliť náhodné vysvet
lenia pre dobré a zlé udalosti. Ide teda o typický, len od subjektu závislý 
spôsob uvažovania . 

Explanačný štýl má tri zásadné dimenzie . Permanentnosť súvisí s časom 
a rozdeľuje explanačné štýly na trvalý a dočasný . Pervazívnosť sa týka 
priestoru a rozdeluje štýly na špecifický a univerzálny. Personalizácia je di
menziou, ktorá v sebe nesie našu tendenciu pripisovať pri explanácii uda
lostí väčší význam bud sebe - čo zodpovedá internému, alebo iným Iudom či 

okolnostiam - čo zodpovedá externému štýlu. 
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Uvedený a utor rozlišuje medzi tzv. optimistickým a pesimistickým expla
načným štýlom. Za "etalón ideálneho optimistu" je považovaný č l ovek, ktorý 
sa vyznačuje schopnosťou a lternatívne meniť svoj expl anačný š týl z trva
lého , univerzálneho a interného na dočasný, špecifický a externý, v závis los
ti od toho, či práve interpretuje šťastnú, alebo nešťastnú udalost. 

Podla Seligmana (1992) je explanačný štýl relatívne s tabilnou charakte
ristikou , ktorá vo významnej miere ovplyvní, či jej nositeľ prežíva kontrolu 
nad dianím, alebo naopak beznádej. Presvedčenia o vlas tn ej seba účinnosti 

by teda mali byť pri konfrontácii s neúspechom stabilnejšie, ak ich nositeľ 

má sklon k optimistickým inte rpretáciám zažitého. 

Aj ked mnohé výskumy prinášajú zistenie, že neexistuje vyhranený osob
nostný typ , ktorý by determinoval závislosť (Nocia r, 2001), osobnosť sa bež
ne považuje jednak za determinantu variability jedincovho správania v rôz
nych typoch sociálnych situácií , jednak za zdroj náchylnosti k rôznym ty
pom patológie. 

J edným z významných príspevkov v oblasti teórii osobnosti je aj Clonin
gerov model (1993), ktorý chápe osobnosť ako komplexný s tupi10vitý systém 
pozostávajúci z psychobiologických dimenzií, ktoré nazýva temperament 
a charakter. Temperamentom rozumie štyri dedične podmienené dimenzie. 

VyhIadávanie nového (nove lty seeking, NS) je bázou behaviorálnej ak
tivácie. Vzťahuje sa ku sklonu k intenzívnej excitácii pri reakcii na novú 
podnetovú situáciu , ktorá sa prejaví ako exploračné správanie a aktívne vy
hýbanie sa jednotvárnosti. 

Vyhýbanie sa poškodeniu (harm avoidance, HA) je bázou behaviorálnej 
inhibície . Má vzťah ku sklonu intenzívne reagovať na averzívne podnety, čo 
sa prejaví ako pasívne vyhýbavé správanie a rýchla unaviteľnosť. 

Závislosť od odmeny (reward dependence, RD) je bázou behaviorálnej 
podpory. Súvisí so sklonom intenzívne reagovať na pozitívne posilnenie. Ten 
sa prejaví ako tendencia k udržiavaniu správania asociovaného s odmenou, 
alebo kontrastujúceho spotrestaním. 

Vytrvalosť (persistence , PE) je bázou behaviorálnej stálosti. J e daná mie
rou odolnosti pri vzdorovaní únave a neúspechu. 

Z interakcie medzi temperamentovými dimenziami - ktoré môžeme po
zorovať už u malých detí, a ktoré zostávajú relatívne stabilné počas celého 
života - a rozrastajúcim sa sebauvedomovaním (self-awareness) sa postup
ne začne utvárať charakteristický druh sebaponímania (self-object relation-
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shi pl. [ndi vidunin e rozdie ly v sebaponímani Clonin g( ' r ( l q!):i ) Opi:' lIjl' pumo

CO ll troch dimenzií osobnos ti , ktoré nazyva charaktl' r . 
Sebazameranie (se lf-directed ness. SD ) je mi erou osobll l'j intl'g r ~ l c i l'. 

Vztahuje sa na v6rové konanie . t . j. schop nos t regul ovať a pri s poso bo\"at 
správa nie s ituácii sp6sobom, ktory je konformn ,v s individunlne \'o le n,"mi 
cie hni a hodn ota mi . 

Ochota spolu pracovať (coope rative ness. CO) je lIIierou C' mp:tti l' kdlO idf' n
tifikovania sa s ostatnymi. Súvisi s te ndenciou ku komp romis né Inu kona 
lIiu , v ktorom sa prejavuje rešpekt k právam a odlišnostiam in,vch rudi . 

Sebapresahovanie (se lf-transcendence, ST) je mie rou duchov né ho zjedno
tenia s okolitym svetom a je ho zdrojom. Mn vzťah k preživaniu rados t i 
a zmyslu z bytia. 

Každá z temperame ntovych konfigurácií je potenciálom k vyvinu viac 
ako jedné ho charakterového typu , a naopak. každn charakte rovn konfigu
rácia môže vzniknúť na viacerých druhoch tempe ralllentového pozad ia ako 
dôsledok minoritných environmentálnych vplyvov (C lonin gc l", 1999 l. 

Náchylnosť nosite Ia osobnosti k lIIaladaptácii by sa Illala najvyraznejš ie 
prejaviť v súvislosti s charakterovou dimenziou s úvis iacou s reguláciou 
správania , ktorou je sebazameranie. 

Materiál a metodi/w 

Sledovaný súbor bol tvorený osobami aktuálne podstupujúcimi ústavnú 
protialkoholickú liečbu na oddeleniach drogových závislostí v Psychiatrickej 
liečebni vo Veľkých Levároch, v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom ZáluŽí. 
v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom v Prednej Hore a v Psychia
trickej nemocnici v Pezinku . Kritériom zaradenia do výskumu bola hlavná 
diagnóza FI0.2, syndróm závislosti od a lkoholu , podľa MKCH-I0 . Súbor bol 
na základe vyjadrení ošetrujúceho personálu dalej obmedzený na osoby, 
ktoré nevykazovali známky silnej organicity. K takémuto obmedzeniu sme 
pristúpili, aby sme zvýšili pravdepodobnosť adekvátneho pôsobenia proban
dov počas experimentu. 

Celkovo sme vyšetrili 101 pacientova po vyradení tých , ktorí bud od
mietli , alebo inak neboli schopní splniť niektorú z požadovaných úloh , sa sú
bor zmenšil na N = 95 (20 žien, 75 mužov) , vo veku 16 až 59 rokov (mean 
41). 
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V prvej časti boli probandi oboznn lllení s priebehom programu a boli im 
skupinovo administrované dotazniky ASQ (Seligman , Leyden , 1984), TCI 
vyvinutý Cloningerom (1994) a anamnestický dotaznik vlastnej konštrukcie 
(Banský, 2004) . 

Súčasťou oboznamovania s programom bola aj úvodná in štrukcia k expe
rimentálnej situácii, a to, že účastnici budú požiadani , aby zadržali dych na 
najdlhší čas, ako budú vl ádať. Popri tom boli uvedení do omylu vyjadrením , 
že údaj súvisiaci s dÍžkou zadržania dychu nemá nijaký vzťah k práve pre
biehajúcemu výskumu, ale že ho zbierame pre kolegov skúmajúcich telesnú 
kondíciu pacientov psychiatrických zariadeni. 

Nasledovala prestávka, po ktorej probandi , v poradí, ktoré si sami zvolili , 
individuálne podstúpili experimentálnu situáciu . J ej súčasťou (okrem za
držiavania dychu) bolo hodnotenie vlastných schopností s využitím V AS (vi
zuálna analógová škála), ako aj riešenie splniteTnej (SÚ), resp. nesplniteTnej 
úlohy (NÚ), pričom to , akú úlohu bude ten-ktorý proband riešiť , bolo vopred 
stanovené náhodne. 

Vmedzerené úlohy sme vytvorili modifikáciou testu Symboly z Wechsle
rovho inteligenčného testu CRíčan a kol. , 1983). Úloha m ala dve verzie . 
V jednej z nich bolo treba k číslam priraďovať symboly, tú sme považovali 
za jednoduchšiu , v druhej bolo treba podla potreby k číslu priradiť symbol, 
alebo k symbolu číslo , tú sme považovali za zložitej šiu . 

Probandi konfrontovaní so splnitelnou úlohou riešili úlohy v poradi naj
prv jednoduchšia, potom zložitejšia, a naopak, probandi konfrontovaní s ne
splniteTnou úlohou riešili úlohy v poradí najprv zložitej šia, potom jedno
duchšia. 

Konfrontácia s jednotlivými časťami experimentálnej situácie prebehla 
v nasledujúcom poradí: 1. zadržanie dychu, 2. ohodnotenie vlastnej schop
nosti trvalo abstinovať, 3. ohodnotenie vlastnej schopnosti zvládať požiadav
ky a nároky každodenného života , 4. riešenie prvej úlohy, 5. riešenie druhej 
úlohy, 6. ohodnotenie vlastnej schopnosti trvalo abstinovať, 7. ohodnotenie 
vlastnej schopnosti zvládať požiadavky a nároky každodenného života, 
8 . zadržanie dychu. 

Samotnému riešeniu úloh predchádzala v oboch prípadoch (SÚ aj NÚ) 
informácia o časovom limite, v ktorom treba úlohu splniť, ako aj informácia, 
že by sa to podľa všetkého malo podariť. Splnenie, resp. nesplnenie úlohy 
pritom v skutočnosti zabezpečil experimentátor predÍžením, resp. skrátením 
časového limitu v závislosti od skutočnej zdatnosti probanda pri riešení úlo-
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hy na zvýraznenie pocitu úspešnost i po s plnení. resp . pocitu zlyhania po ne
splnení úlohy použil experimentátor štandardný komentár uvedený v (Ban
ský ,2004l. 

Išlo teda o experimentálny pre-tes t-post-test dizajn s dvomi porovnáva
nými skupinami náhodne spojenými s dvomi rôznymi typmi podnetov. Cie
ľom bolo preskúmať vzťah medzi neús pechom a sebahodnotení m reprezen
tovaným odhadom vlastných schopností, vplyv neúspechu vo výkonovej úlo
he na výkon v inej, vo vzťahu k pôvodnej úlohe indiferentnej činnosti, ktorá 
si vyžaduje sebakontrolu, ako aj vplyv možných faktorov podieľajúcich sa na 
probandovej schopnosti čeliť neúspechu . 

Na ana lýzu dát sme použili súbor štatistických programov SPSSWIN 8.0. 
Pri zisťovaní š tatistickej významnosti rozdielov skupinových priemerov sme 
vychádzali z Kruskal-Wallisovej analýzy rozptylu. Ďalej sme použili Mann
Whitneyeho U - test a Spearmanov koeficient poradovej korelácie. Uvedené 
postupy sme volili podľa návodu Ritomského (2002), 

Výslcdhy 

Medzi tromi skupinami probandov, ktoré sa navzájom líšili v počte poku
sov s pitím prestať alebo pitie obmedziť (tab. 1) sme nezistili štatisticky si
gnifikantné rozdiely z hľadiska priemernej úrovne odhadovanej vlastnej 
schopnosti trvalo abstinovať (chí-kvadrát = 2,112, p = 0,348). 

Tabuľka 1. 

N 

Priemer 

Medián 

SD 

Min. 

Max. 

Odhadovaná vlastná schopnosť trvalo abstinovať 
v závislosti od počtu pokusov s pitím prestať 

alebo pitie obmedziť 

1 až 3 4 až 9 10 a viac 

48 22 25 

78,3750 83,0455 80,4000 

82,0000 86,5000 77,0000 

19,9207 18,3808 12,1106 

9,00 36,00 52,00 

100,00 100,00 100,00 

203 



.J. BANSKÝ, A. HERETIK sr. / FAKTORY SEBAÚČiNNOSTI 
U ZÁVISLÝCH OD ALKOHOLU 

:\pprclIkúwl i s me signifik :l1ltný vz!ah medz i od hadom vlastnej schop
nos ti zvlaclaf požiadavky a nnroky každodenného života a počtom rokov , 
ktoré uplynuli od prvého pokusu s pitím prestať alebo pitie obmedziť 

Irho = 0.2-l.p>0.05J. 

Tabulka 2. Nárast v hodnotení vlastnej schopnosti trvalo 
abstinovať v závislosti od typu úlohy 

SÚ N 

tl8 47 

Prieme r 3.5208 -0,8511 

l\letlián 1,5000 0.0000 

SD 7,7925 11.3654 

I\lin. -14,00 -48,00 

l\Iax. 24.00 20,00 

V skupin e probandov konfrontovaných so splniteľnou úlohou (tab. 2) bol 
nárast v hodnotení vlastnej schopnosti trvalo abstinovať štatisticky signifi
kantne vyšší, ako v skupine probandov konfrontovaných s nesplniteľnou 
úlohou ru = 852,5, p = 0,039). 

Tabulka 3. 
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Nárast v hodnotení vlastnej schopnosti zvládať 
požiadavky a nároky každodenného života 

v závislosti od typu úlohy 

SÚ NÚ 

48 47 

Priemer 2,2500 -1,5957 

Medián 0,0000 1,0000 

SD 6,0652 13,6711 

Min. -6,00 -63,00 

Max. 21,00 11,00 
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Nl'1101 pn 'lIk:lz:l nv s ignifikantnv vzt:1 h medzi typom úlohy . s ktorou boli 
prob:lndi konfro nt ovaní (tab. :3) a hodn ote ním vbstn ej schopnos ti zv bdaf 
pož iada vky a ná rokv b ždodf' nn l' ho zivota (LI = 1094.0. P = 0,7991. 

Tablllb 'I. Zle pše nie vo výkone pri z:1držiav:1 n í dychu 
v z:lv is los ti od typu úl ohy 

Sl r ľr 

;JH ;J7 

Pri. ' l11<' r l :i.:nOH 12.6170 

l\ 1 ť'd ian 1:!.(lOOO 12.0000 

SI) 1 :UH,H9 10.!):306 

l\ lin . 0.00 -7.00 

1\1<lx. !i 1 .00 ;J O,OO 

Rovnako nebol pre llkáw ný signifikantný vzťah medzi typom ú lohy. 
s ktorou boli proba ndi konfrontovaní (tab. 4) a zlepšením vo výkon e pri za
držiavaní dychu (U = 1048 ,0, p = 0,554) . 

Pri skúmaní mi ery ovplyvnenia predchádzajúcimi neúspechmi v kontex
te atribučn éh o štýlu sme zistili, že II probandov konfrontovaných s nesplni
teľnou úlohou ná rast v hodnotení vlastnej schopnosti trvalo abstinovať , ako 
aj zlepšenie vo výkone pri zadržiavaní dychu štatisticky významne pozitívne 
korelovali so zloženým pozitívnym atribučným štýlom (rho = 0 ,3 19, 
p = 0,015 ), (rh o = 0,310, p = 0,017). 

Naopak, u probandov konfrontovaných so splniteľnou úlohou sme nezi
stili signifika ntný vzťah ani medzi pozitívnym atribučným štýlom a nára
stom v hodnotení schopnosti abstinovať (rho = - 0,072 , p > 0,05), ani medzi 
pozitívnym atribučným štýlom a zle pšením vo výkone pri zadržiavaní dychu 
(rho = - 0 ,009 , p > 0,05) . 

Podobne sme nezistili signifikantný vzťah ani medzi pozitívnym atri
bučným štýlom a primárnym odhadom vlastnej schopnosti trvalo abstinovať 
(rho = 0,127, p > 0,05 ), ani medzi pozitívnym atribučným štýlom a pri
márnym odhadom vlastnej schopnosti zvl ádať požiadavky a nároky každo
denného života (rho = 0,68, p > 0,05 ). 
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Vo vzťahu k charakte rovej dime nzii osobn os ti S D (se bazanll'ranie) s mE' 
zis tili štatisticky signifikantnú negatívnu kore lúciu 1l1 E' dzi llli E' rOll sebaza 
rnerania a rozdielom medzi náras tom v hodnotení vla s t nE'j sc hoJJnosti zvlá
dať požiadavky a nároky každodenn ého života a nára s tom v hodnot ení 
vlastnej schopnosti trvalo abstinovať (rho = - 0.231, P = 0,012). 

Dislwsia a závery 

Prvým z predpokladov , z ktorých sme pri zostavovaní na šej práce vyšli , 
bolo , že u závislých od alkoholu úrovei1 vnímanej schopn os ti regulovať vla s t
né s právanie (perceived self-regu latory capacity ) predikuj e ako náchylnosť 

k relapsu, tak charakter reakcie nai'! (Bandura , 1997). 
Považujeme za nutné zdôrazniť. že úrovei1 tej to schopnosti sme nezisťo

vali š tandardným spôsobom, t. j . s použitím prí slušnej šká ly z MSPSE (Mul
tidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy), ktorej predikčná schopnosť 
je dobre zdokumentovaná (napr .: All sop a kol. , 2000). K alternatívnemu po
stupu . ktorým bolo využitie VAS (Visual Analogue Scale), sme pristúpili 
kvôli krátkemu časovému odstupu medzi prvým a druhým odhadom schop
ností - vyšli sme z predpokladu , že proband , aj keby to bolo jeho zámerom , 
nepreškrtn e čiaru dvakrá t na tom is tom mieste ( pričom práve posun sme
rom hore alebo dolu sme považovali za nenáhodný), kým na príslušnej škále 
MSPSE by pravdepodobne označil to isté číslo . 

Ukázalo sa, že odhad vlastnej schopnosti trvalo abstinovať bol nezávislý 
od počtu pokusov s pitím prestať a lebo pitie obmedziť, a ani odhad vlastnej 
schopnosti zvládať požiadavky a ná roky každodenného života neklesal 
s rastúcim počtom rokov , počas ktorých bola závi slosť manifestovaná . Za 
pomerne významnú považujeme skutočnosť, že priemerné hodnotenie bolo 
relatívne vysoké , v oboch prípadoch probandi hodnotili svoju schopnosť tak
mer ako 80%. 

Ako sa zdá, alkoholici dôkazom o zlyhávaní ich snáh abstinovať (počet 

nezdarov), ako aj dôkazom o neschopnosti vyrovnávať sa s každodennými 
požiadavkami (napr. rozvrat sociálnych vzťahov) nepripisujú mimoriadny 
výz nam. Otá zkou zostáva , či ide o adaptívny mechanizmus, t . j . taký, ktorý 
má podpornú funkciu vo vzťahu k udržovaniu abstinencie , alebo neadap
tívny mechanizmus, ktorého funkciou je zachovanie pozitívneho sebaobrazu 
bez ohľadu na spätnú väzbu z prostredia . 
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l a zaklade zi::; ll'nia, ze prilllarn e hodnote nie sc hopností ne lll:1 vzbh 
k poz ití vne lllll at ribll čm; lllu š t,ylll , sa prik lúllallle k druh ej možnosti , 

Ďa ľ ie hy pot ézy s ú vise l i s požia(!:1 vkou, že te ra pia zú vislos ti má by ť 
ok re m i npho usk II t oc'úova ná prost redn íctvom soc i:i In ej pers uázie založenej 
na vytvri ranÍ podmie nok, v rámci kt orýc h je vysoká pravde podobnos ť zažitía 
pocitov ús pechu pri pre kon:iv:lnÍ pre k:ížok a z:íroveú nízka pravdepodobnosť 

zážitku zlyhania (8andur:1 , 1997 ), Predpokbdolll bolo, že zážitok úspechu 
význam ne ovplyvní se bahodnotenie v pozitívn olll s me re . čo by sa malo pre
javiť vyššou efe ktivitou pri dosahovaní c i e ľov . teda aj vyššou výkonnosťou 

pri f i nn os ti vyžaduj úcej seba za prenie (seba regul:ici u l. 

V súlade s naš imi predpokladmi sme zi s tili. že zvbdnutie úlohy viedlo 
k núrastu , a nezvládnutie naopak k poklesu sebahodnotenia, a to v prípade 
oboch hodnotených vlastností - ako š tatisticky vÝZllalllné sa to však ukázal o 
iba pri hodnote ní schopn osti trvalo abstinovať. 

Vzhľadom na to, že vmedze re nú úl oha svojou povahou nemá o ni č bližš ie 
k abs tine ncii ako ku ka ždode nnÝIll požiadavkám, zistená vÝZIlamnosf vply
vu len na jednu hod note nú schopnosť nám pripadá ne logická. Ako možné 
vysvet lenie by sme uvažovali , že abstinencia je pre pacie ntov v l i ečbe prvou 
z priorít, čo vedie k tomu , že emócie prežíva né v súvi slos ti s úspechom , resp. 
zlyhaním k nej majú intenzívn ejšiu väzbu než k iným doménam. 

Pozoruhodné bolo , že aj keď konfrontácia s nesplnite ľnou úlohou , t. j . zly
han ie, viedlo k prie me rn ému zhoršeniu oboch hodnote ní , v skutočnosti sa 
zhoršila iba menšia polovička probandov. Akoby nám teda hovori li "dobre , 
síce som neuspel(a), ale abstinovať a vysporiadať sa s nárokmi života doká
žem". Domnievame sa, že v danej kon štelácii ide o prejav adaptívnej pred
pojatosti , keďže táto tendencia v prípade hodnotenia schopnosti abstinovať 
pozitívne koreluje so sklonom probandov k optimistickým explanáciám . 

Podobným spôsobom sa explanačný štýl probandov prejavil aj pri násled
nom zadržiavaní dychu, kde zlepšenie vo výkone , ktoré nasledovalo po ne
úspechu , pozitívne korelovalo s optimizmom. Tu však konfrontácia s ne
splnitefnou úlohou neviedla k priemernému zhoršeniu, okrem štyroch pro
bandov sa výkon všetkých os tatných zlepšil. Tento jav si vysvetľujeme j ed
nak ako dôsledok nácviku - probandi mohli na základe skú senosti získanej 
pri prvom zadržiavaní dychu zmeniť stratégiu, napr. uvedomiť si, že na do
siahnutie maximálneho možného výkonu potrebujú hlbš í nádych a pod ., jed-
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nak ako dôs ledok potreby kOlllpe n ZO \';lt nCll :ó pech y jednej úl ohe ús pechom 
v inej. Na druhej strane, optimistick}' št)' l sa llkazal ako nE' výz nallln .\· fak
tor pri reakcii na úspech. 

Prenesené do reálneho života, domnieva me sa. že zúžitky vlas tn ej kOIll
petencie síce vedú k náras tu alkoholikovh o sebavedomia a ná sledne aj je ho 
účinnosti . avšak ich trvácnosť pri konfrontacii so zlyhaním je závi s ia od pa
tričnej kognitívnej výbavy. 

Už sme spomínali , že podla ná s je iba malý dôvod na to , aby II toho is té
ho jedinca vmedzerená úloha ovplyvnila hodnoteni e jedn ej schopnosti viac 
ako hodnotenie druhej . Ukázalo sa, že velkosť rozdielu medzi nárastmi hod
notení oboch schopností významne nega tívn e korelovala so sebazallle raním . 

Podľa nás to vypovedá o tom, že j edin ci skórujúci vysoko na škál e SD, 
t. j. jedinci s vysokou mierou osobnej integrácie , zameraní na ciel a akcep
tujúci seba samých , sa budú vyznačovať väčšou odoln osťou voč i situa čným 

vplyvom. 

a základe našich zi stení sa domnievame, že škála SD. ako aj dotazník 
atribučného š týlu majú svoju diagnostickú hodnotu pri predikcii reakcií na 
záťaž a ne úspech a mohli by náj sť klini cké uplatnenie aj v oblas ti závi s losti 
od alkoholu . 

Dotazník Tel je síce časovo relatívne náročná - ak ho používame ako ce
lok, čas potrebný na jeho vyplnenie spravidla presiahne 45 min út - ale na 
druhej strane pre klienta prehladná a dobre pochopiteľná metodika. Nízke 
požiadavky na techniku administrácie a vyhodnocovanie dota zníka um
ožňujú tak jeho individuálne, ako aj hromadné využitie. Naproti tomu 
úspešná aplikácia dotazníka ASQ je podla nás vo väčšej miere závislá od 
klientovej ochoty a aj od jeho schopnos tí predstaviť si seba samého v poža
dovaných situáciách. Pre častú potrebu klientov klásť dopíňajúce otázky 
možno uvažovať o jeho aplikácii v rámci štruktúrovaného interview. Rovna
ko odporúčame zvažovať možnosť obsahovej analýzy klientom uvádzaných 
príčin stanovených situácií, ktoré sa normálne nevyhodnocujú. 

Domnievame sa, že výstupy oboch dotazníkov treba interpretovať v sú
vislosti s anamnestickými nálezmi. Získaním predstavy o tom, a ko sa klien
tova osobnostná štruktúra a atribučný štýl prejavili v jeho doteraj šom živo-
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te, získame zároveň aj predstavu o tom, ktoré z repertoáru jeho správania 

potenciálne podlieha zmene . Na základe toho je možné plánovat individuál

nu časť terapie, t. j . rozhodnúť , na modifikáciu ktorých vzorcov správania 

a uvažovania o správaní sa treba primárne zamerat, či už hovoríme o rozvo

ji adaptívnych, alebo eliminácii neadaptívnych . 
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