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Súhrn 

Referát sa pokúša o prepojenie Adlerovej koncepcie životného štýlu so súčasným 
problémom mladých dospelých, s cieľom poukázať na prínos adlerovského pristupu 
v oblasti teórie, výskumu a tiež v oblasti praxe. Najprv sa venujeme širšiemu teore
tickému ukotveniu pojmu životného štýlu a jeho porovnávaniu. V ďalšej časti pre
zentujeme výsledky výskumu zameraného na súvislosť medzi životným štýlom 
utvárajúcim sa v detstve a možnou predikciou vývoja závislosti. 

K r ú č o v é s lov á : individuálna psychológia - cit spolupatričnosti - životný štýl 
- závislosť 

Summary 

Report thesis is an attempt to interconnect life style conception of Alfred Adler 
with current problem of young adults with aim to point out contribution of Adlers 
approach to theory, research and practice. First part of our thesis deals with wide 
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theoretical basis of given constructs and its comparison. Second part presents outco
me of research centred on coherence between life style formed in childhood and pos
sible prediction to addiction development. 

Key w o r ds: individual psychology - feeling of fellowship - life style - addic
tion 

Úvod 

N a mladého človeka v dnešnom svete pôsobí celý rad okolností , ktoré mu 
komplikujú život. Ak chce harmonicky a spokojne žiť, mal by plniť požado
vané vývinové úlohy minimálne v troch oblastiach života - partnerskej, 
priateľskej a pracovnej . Podmienky v primárnej rodine, rodičovské vzory, 
rodinná konštelácia, životný štýl, ktorý si jednotlivec utvára, ako aj očaká
vania spoločnosti, meradlá či kritériá úspešnosti, módne trendy, no v nad
väznosti na tieto podmienky i zodpovedajúce sebapoňatie jednotlivca, to 
všetko sú faktory, ktoré prispievajú k celkovej efektívnosti tohto plnenia. 
Stratégie, ktoré si ľudia volia v snahe zariadiť si svoj život čo najlepšie, bý
vajú efektívne i málo efektívne, až kontraproduktívne. 

K tým posledne menovaným patri i maladaptívna stratégia užívania ná
vykových látok a následná závislosť od týchto látok, ktorá predstavuje už 
závažný problém, vyžadujúci si zdÍhavé terapeutické intervencie. Predo
všetkým mnohí mladí ľudia v období prechodu od adolescencie do dospelosti, 
ktorí nedokázali zvládnuť určitú krizovú etapu svojho života, riešia vznik
nutú situáciu tým, že začnú "experimentovať" s užívaním návykových látok, 
čo spravidla vedie až k závislosti a s ňou súvisiacim vážnym poruchám me
tabolizmu, dokonca až k úmrtiu. 

S termínom "životný štýl" sa oveľa častejšie stretávame v sociologických 
súvislostiach, napríklad v charakteristike spôsobu života určitej socio-eko
nomickej vrstvy alebo pri opise spôsobu života ľudí v určitej dobe alebo živo
ta určitej sociálnej či etnickej skupiny. 

Pôvod a vývoj termínu "životný štýl" široko skúmal Ansbacher (1967), 
ktorý objavil odkazy k osobnostnému štýlu už v Anatómii Melanchólie Pau
la Burtona (žil v období rokov 1577-1640) - "náš štýl nás klame" a u fran
cúzkeho naturistu Louisa de Buffona (žil v období rokov 1707-1788) - "člo

vek sám je štýlom" (Shulman, Mosak, 1990). Životný štýl v adlerovskej ter
minológii je ,jedinečnou schémou myslenia, prežívania a konania, ktoré je 
vlastné len danému jedincovi a predstavuje kontext, v ktorom chápeme 
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všetky špecifické manifestácie" (Shulman, Mosak, 1990). Ako píše Dreikurs: 
"Dynamická sila, ktorá je za všetkým naším konaním je vnútorný plán , 
podľa ktorého konáme a ktorý takmer nepoznáme. Naše sebaponímanie 
dáva podobu všetkým našim záujmom, úsiliu, pocitom a aktivite" (Dreikurs, 
1990). Adler definoval životný štýl mnohými spôsobmi. Uvádzame aspoň 
niekoľko definícií: ... "životný štýl je Ja, self, ego .. . osobnosť j edinca . .. , j ed -
nota osobnosti ... , špecifická forma kreatívnej aktivity .. . , názor na seba a ži-
votné problémy ... , konzistentný pohyb smerom k cielu .. . , jedinečný zákon 
pohybu" ... (Adler, 1927, 1999, in Ansbacher a Ansbacher, 1964). Shulman 
a Mosak (1990) popisujú životný štýl nasledovne. Dieťa prichádza na svet 
vybavené receptormi, procesormi a efektormi a ešte skôr ako je vyvinutý je
ho nervový systém natoľko, aby umožnil plnú lokomóciu, začína sa novoro
denec učiť. Učenie začína pokusom a omylom tak, ako sa dieťa snaží náj sť 

jednoduchý poriadok vo svete, aby sa mu mohlo prispôsobiť. A tak pozoruje, 
organizuje, reorganizuje, porovnáva, testuje, retestuje, až nakoniec si vytvo
ri určité pravidlá, ktoré mu umožňujú pohybovať sa vo svete ľudí menej 
chaotickým spôsobom. Posudzuje príčiny a dôsledky, dobré a zlé, príjemné 
a nepríjemné, žiaduce a nežiaduce, až je schopné jednoduchých abstrakcií. 
Tieto skoré pravidlá sa dalej vyvíjajú a postupne sú organizované do súbo
rov obsahov, integrujúcich schém. Tieto na začiatku primitívne, nezrelé 
schémy sú neustále posilňované a postupom času sa z nich stávajú zákony, 
t zv. ,Jedinečný zákon pohybu", umožňujúci lepšie zvládanie a adaptáciu . 
Tento zákon nie je založený na objektívnych okolnostiach, ale na spôsobe 
akým si ich dieťa interpretuje, teda na súkromnej logike, ktorá môže byť 
v rozpore so zdravým rozumom vo všeobecnosti uznávaným názorom na 
svet a dianie v ňom. S podobným poňatím sa stretávame v sociálnom kon
štruktivizme, z ktorého fIlozoficky vychádza Piaget (1958), že dieťa kon
štruuje realitu podľa toho, čo o nej vie a vie toho relatívne málo. Vzhľadom 
na množstvo informácií, ktoré dieťa má, sú jeho konštrukcie veľmi logické. 
Jedinečné vlastné schémy Ja, životný štýl, sú podľa individuálnej psy
chológie vytvárané v ranom detstve, teda v čase , kedy sú kognitívne schop
nosti dieťaťa značne obmedzené a pri spracovaní informácií relevantných 
pre Ja dochádza k skresleniu. Subjektívne schémy, vytvorené na základe 
súkromnej logiky sú zrozumiteľné , aj ked ich dospelí považujú za neplatné 
a nelogické. Jedinec nepoznáva subjektivitu toho, v čo veri a považuje to za 
objektívne platné. Adler konštatoval, že u päť až šesťročného dieťaťa je vy
vinutý životný štýl, ktorý je vyjadrením jeho vzťahu k se~ a k svetu a ktorý 
v priebehu života jedinca zostáva relatívne stabilný (in Dreiku rsová-
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-Fergusonová, 2005}. Ak jedinec považuje svoje domnienky za pravdi\'é, 
väčšinou interpretuje všetky následné udalosti v rovnakej línii . Nemení svo
je primárne presvedčenia ak sa ocitne v novej životnej skúsenosti. Len čo si 
človek začne vyberať priateľov a skúsenosti, ktoré zodpovedajú jeho život
ným cieľom, potom sa pravdepodobne nestretne s extrémne odlišnou infor
máciou o sebe, ani o ostatných. Životný štýl určuje hranice, udáva smer po
hybu a tiež poskytuje spätnú väzbu, ktorá daný pohyb posilňuje alebo inhi
buje. Môžeme hovoriť o stabilnej determinante - hodnotíme a interpretuje
me podľa nej všetky situácie a v súlade s ňou na ne reagujeme. Ak jedinec 
chápe životný štýl ako základnú schému adaptácie, potom je zrejmé, že 
hlavné elementy sa budú vzťahovať k niektorým zásadným otázkam života 
jedinca, respektíve k subjektívnym presvedčeniam o týchto otázkach. Jedi
nec je sociálna bytosť a sám seba vníma cez svoje miesto vo svete a interak
cii s ním. Niektoré aspekty Ja sú uvedomované, niektoré sú na hranici uve
domenia a iné sú neuvedomované. Celý koncept obrazu o sebe samom obsa
huje kognitívnu zložku (sebadefinovanie, presvedčenie o vlastnom tele, 
o svojich osobnostných charakteristikách, hraniciach a schopnostiach), zlož
ku emocionálnu (sebaposudzovanie, presvedčenie o vlastnej hodnote) a zlož
ku konatívnu (inštrukcie pre správanie). Adlerovu teóriu môžeme chápať 
ako teóriu poľa (Shulman, Mosak, 1990). Jedinec si nevytvára subjektívne 
presvedčenia len o sebe, ale tiež o svete a vzťahoch medzi sebou a svetom. 
Mosak aShulman (1990) hovoria o predstave sveta, ktorú tvori súbor sub
jektívnych presvedčení o všetkom, čo je mimo subjektívneho Ja, a o všeo
becnom "vonkajšku", s ktorým sa musí jedinec vyrovnávať. Nie všetky as
pekty vonkajšieho sveta sú rovnako významné. Niektoré jedinec ignoruje, 
iné sú pre neho zásadné. Predstava sveta je jedinečným konštruktom, ktorý 
si každý jedinec vytvára na základe svojho subjektívneho chápania a na 
taký svet reaguje . Mohli by sme ju rozdeliť na obraz života (otázky základ
nej existencie) a obraz sociálneho sveta (život medzi ľudmi). V životnom 
štýle jedinca potom nájdeme jeho základnú predstavu o živote človeka. 
Príkladom predstavy o živote môžu byť výroky "život je nepredvídateľný" 
alebo "predurčený osudom", "plný prekvapení", "chaotický" a podobne . Sub
jektívne predstavy o sociálnom svete a o ľudských vzťahoch sú do určitej 
miery ovplyvnené kultúrou, ale tie najdôležitejšie presvedčenia o vzťahoch 
medzi ľudmi sú individuálne a idiosynkratické. Vytvárajú sa na základe 
osobnej skúsenosti. Mnohé z týchto presvedčeni sú za hranicou uvedomova
nia . Človek môže veriť , že ľudia sú priatelia alebo nepriatelia, majú alebo 
nemajú moc, sú prístupní alebo neprístupní, prijímajúci alebo odmietajúci 
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a podobne. Okrem presvedčenia o sebe a o svete zahrnuje životný štýl tiež 
prototypické tvrdenia o ideáloch, ktoré zapadajú do určitej postupnosti : ,,Ak 
som, kto som, a život je taký, aký je, je dôležité a žiaduce , aby som sa stal, 
robil a bol ... , ak chcem nájsť svoje miesto vo svete". Súčasťou ideálu sú 
morálne úsudky o živote a o sebe samom: ... ,ja by som mal/a byť .. . , .. . život 
(svet) by mal byť .. . , . .. nikdy by som nemal hrešiť ... , . . . vždy by som mal mať 
pravdu ... , .. .ľudia by mali vždy jednať fér ... , . . . boh to nemal dopustiť" . .. 
V ideáloch sa prejavujú hodnoty a etické postoje, úsudky o tom, čo je a čo 
nie je dôležité, správne a žiaduce. Rovnako ako ostatné aspekty životného 
štýlu, sú aj ideály fIkciami vytvorenými na základe subjektívneho vnímania 
(čo je dokonalosť pre jedného jedinca, nemusí byť dokonalosťou pre iného). 
Sú teda privátne, nemusia byť uvedomované a často nie sú podrobené kon
senzuálnej validizácii (Shulman, Mosak, 1990). Na základe presvedčenia 
o realite a ideáloch si jedinec podľa Adlerovej teórie vytvára dominantný 
cieľ, dominantný ideál Ja, ktorý má funkciu "orientačného bodu" v pohybe 
jedinca. Jedinec konštruuje tento cieľ ako spôsob uspokojovania základných 
psychologických potrieb a ustavične sa usiluje o jeho naplnenie. Typickým 
príkladom dominantného cieľa sú: ... "vždy chcem byť prvý, na vrchole ... , 
... chcem, aby ma ostatní chránili a jednali v môj prospech . .. , ... nikdy nes-
miem stratiť kontrolu ... , .. . vždy musím byť stredom pozornosti" ... V nepos-
lednom rade sú súčasti schematického súboru presvedčení, pravidiel a "zá
konov" životného štýlu inštrukciou pre správanie metódou dosiahnutia 
cieľa , ktorá z týchto pravidiel vyplýva. 

V predchádzajúcom texte sme poukázali na to , že pri vytváraní životného 
štýlu dochádza často ku skresleniu spôsobenému nedostatkom informácií 
a úrovní vývojových kognitívnych schopností dieťaťa. Najčastejšími skresle
niami, ktoré nachádzame v súkromnej logike sú simplifikácie, nadhodnoco
vania a generalizácie. Dreikurs (1953) nazval tieto subjektívne skreslenia 
alebo skreslené presvedčenia základnými chybami, ktoré charakterizoval 
ako sociálne hodnoty, ktoré sú v rozpore s normami a spôsobmi správania 
uznávanými súčasnou spoločnosťou za vhodné . Koncepcia základných chýb 
je porovnateľná nielen s teóriou atribučných skreslení, ale tiež s koncepciou 
iracionálnych ideí Alberta Ellisa (1996). Iracionálne ciele sú nevedomé hod
notenia toho, čo je správne a vhodné v našich životoch. Sú naučené v ranom 
štádiu života a ovplyvňujú naše očakávania a správanie. Shulman a Mosak 
(1990), vo svojej publikácii zhrnuli funkcie životného štýlu. 

Organizujúca funkcia. Životný štýl poskytuje súbor pravidiel, podľa kto
rých jedinec prisudzuje hodnoty, vytvára hierarchie a determinuje priority. 
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Selehtívna funhcia zahŕňa určovanie smeru. Životný štýl určuje smer pohy
bu jedinca v priebehu jeho života. A tak jedinec, ktorý sa podľa svojho ži
votného štýlu potrebuje vyhnúť neúspechu, sa môže vyhýbať všetkým si
tuáciám, ktoré jeho úspech nezaručujú. Selektívne vnímanie. Jedinec vníma 
udalosti podľa svojho životného štýlu a koná v súlade s týmito percepciami. 
Pokiaľ životný štýl jedinca vyjadruje, že druhí ľudia sú hostilní, potom daný 
človek bude hostilitu vnímať v situáciách, v ktorých ju iní vnímať nemusia. 
Funhcie radaru. Životný štýl nielen umožňuje predikciu a anticipáciu, ale 
tiež umožňuje dávať pozor na určité zvláštne situácie. Pokiaľ životný štýl 
vyjadruje, že človek bude ponížený vďaka svojej neschopnosti, potom signá
ly poníženia a neschopnosti môžu byť rozpoznané "radarovým systémom", 
ktorý jedinca varuje. Opačnou funkciou tohto radaru je rozpoznanie člove
ka, ktorý zapadne do našej schémy a umožní nám hrať rolu, ktorú si praje
me. Selehtívna funkcia pamäti. Táto funkcia nám umožňuje využívať najra
nejšie spomienky z detstva ako diagnostický prostriedok k zisteniu ži
votného štýlu. Pamäť je selektívna, sleduje líniu životného štýlu a spomien
ky z raného detstva môžu byť rekonštruované. V týchto raných spomien
kach nachádzame základné metafory životného štýlu jedinca. Funkcia kon
troly shúsenosti. Selektívna percepcia umožňuje ďalší spôsob riešenia prob
lému, a to zvládanie problému hodnotením a klasifIkovaním skúsenosti. 
U dalosť sa môže stať traumatizujúcou, pretože je to tak určené životným 
štýlom, lebo súčasné a minulé skúsenosti vnímame podľa nej . Funkcie 
vytvárania mýtov. Životný štýl je v istom zmysle mýtom a umožňuje mýty 
vytvárať. Obraz seba a obraz sveta sú fIkcie, pomocou ktorých sa jedinec 
snaží získať informácie o svete a organizuje ich. Sebaobranná funkcia. Ak 
nastane situácia alebo udalosť, ktorá by objektívne mohla znamenať spo
chybnenie životného štýlu, zasiahne opäť selektívna percepcia, ktorá prefIl
truje , rekonštruuje alebo reinterpretuje danú udalosť tak, aby neohrozila 
existujúci súbor pravidiel. Túto sebaobrannú funkciu už popísal Sullivan 
(1956), ktorý hovori o self-systéme a princípe selektívnej nepozornosti 
k určitým skúsenostiam, ktorý fIltruje nepriaznivé informácie. Sullivan 
chápe self-systém ako dynamiku, ktorá umožňuje jedincovi zvládať úzkosť 
a zaisťovať pocit bezpečia tým, že zameria pozornosť na zdanlivo relevantné 
informácie a nevšíma si irelevantné. Podobné hľadisko zastáva Festinger 
(1957 , in Mosak aShulman, 1990), ktorý hovori o kognitívnej disonancii ako 
o rozpore medzi vonkajším správaním a vnútorným postojom, čo vyvoláva 
snahu uviesť oboje do súladu. Paralelu môžeme tiež nájsť v Greenwaldovom 
poňatí totalitného ega, ktoré vyjadruje súvislosť medzi kontrolou informácií 

246 



V. STANISLAV / ŽIVOTNÝ šTÝL AKO JEDEN Z MOŽNÝCH 
PREDIKTOROV VÝVOJA ZÁVISLOSTI U MLADÝCH DOSPELÝCH 

v totalitnom politickom systéme a ochranou integrity organizácie znalosti 
o vlastnom Ja, istené sklonmi k sebaposudzovaniu. Ide o tendencie vy
hľadávať informácie relevantné pre Ja alebo vkladať seba ako objekt alebo 
subjekt do vnímaných pričinných súvislostí, tendencie vidieť samého seba 
ako dobročinného a kompetentného činiteľa, tendenciu chrániť v obraze Ja, 
čo už bolo vytvorené (Greenwald1980). 

Ciel práce 

Pri formulácii výskumného cieľa vychádzame z nasledujúcich predpokla
dov. V ranom detstve sa na základe interakcie jedinca s okolím (predovšet
kým s rodičmi a súrodencami) vytvára relatívne pevná štruktúra Ja, ktorá 
hoci sa s vekom rozvíja a obohacuje, vo svojej podstate zostáva nemenná. 
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj tejto štruktúry (životného štýlu), 
je cit spolupatričnosti. Sebapoňatie v adolescencii a ranej dospelosti je mož
né predikovať na základe "odtlačku" detstva v pamäti jedinca. V našej práci 
sa pokúšame odpovedať na nasledujúce otázky: 

- Aká je súvislosť medzi vnímanou kvalitou interpersonálnych vzťahov 
a atmosféry v rodine počas detstva, súrodeneckými teritóriami a životným 
štýlom (predovšetkým citom spolupatričnosti a úsilím o moc i nadradenosť)? 

- Je možné na základe informácií o vnímanej atmosfére a interpersonál
nych vzťahoch v rodine počas detstva, a o súrodeneckých teritóriách predi
kovať úroveň citu spolupatričnosti a úsilia o moc i nadradenosť? 

- Ako súvisí vnímaná kvalita interpersonálnych vzťahova atmosféry 
v rodine počas detstva a súrodeneckých teritórií s úrovňou sebapoňatia 
mladých dospelých? 

- Existuje vzťah medzi témami životného štýlu a úrovňou sebapoňatia 
u mladých dospelých a či je možné predikovať vznik závislosti z informácií 
o týchto témach? 

- Ktorá zo životných úloh definovaných Adlerom a jeho nasledovníkmi 
vystupuje v období ranej dospelosti do popredia v intenciách subjektívnej 
významnosti (nakoľko je daná úloha pre mladých dospelých dôležitá) a sub
jektívneho pocitu spokojnosti s naplňovaním danej úlohy? 

- Ako súvisí životný štýl so sebapoňatím a či je životný štýl jedným 
z možných prediktorov vývoja závislosti? 

Metóda a výsledky 

Výskum sa realizoval v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, 
n . o. na Prednej Hore, na oddelení Medicíny drogových závislostí. 
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Súbor sa skladal z 85 jedincov, ich priemerný vek bol 26,3 roka. V súbore 
bolo 82,4 % (n = 70) mužova 17,6 % (n = 15) žien. 

Zber dát prebiehal od decembra 2007 do mája 2008, testová batéria bola 
administrovaná individuálne a trvala 1,5 hodiny. Účasť na výskume bola 
dobrovoľná a anonymná. 

Formulár na analýzu životného štýlu (Nicoll, 2004a), je koncipovaný ako 
pološtrukturovaný dotazník zahŕňajúci tieto oblasti: anamnestické údaje 
o rodine, vzťahy medzi súrodencami, telesný vývin v detstve, očakávania 
a ambície v detstve, sociálne vzťahy v detstve, vzťahy medzi rodičmi , vzťahy 

medzi deťmi a rodičmi, rodinná atmosféra, rodinné mýty. Respondenti opi
sujú, ako subjektívne vnímajú svoje rodinné prostredie. 

Vzhľadom na to, že nás zaujímali aj čiastkové aspekty rodinného prostre
dia, hľadali sme prostredníctvom kvalitatívnej obsahovej analýzy ďalšie špe
cifickejšie dimenzie, ktoré by o ňom mohli vypovedať. Pre lepšiu zrozu
miteľnosť a zjednodušenosť vyjadrení sme ich nazvali faktormi. 

Z našej analýzy vyplýva, že konzumácia drog predstavuje životný štýl je
dincov v takých životných podmienkach, ktorý je často náročný na existen
ciu v sociálnom prostredí. V životných štýloch jedincov často objavujeme ty
pické chyby ako: nadmerné zjednodušovanie, zveličovanie a chybné doplne
nie časti do celku. Pomerne veľká časť respondentov má vo svojom životnom 
štýle presvedčenie o sebe "Musím byť vždy rozmaznávaný, som dieťa", preto 
si snažia nájsť miesto tým, že využívajú ostatných. Často, ale nie nevyhnut
ne ide o najmladšie dieťa v rodine. K podobným zisteniam sa dopracoval 
Eckstein (2000), ktorý na základe metaanalýzy viacerých výskumných štú
dií odhalil tendencie k psychickým zlyhaniam. Primárne sa títo jedinci cítia 
byť slabí, neadekvátni a reálne neschopní poradiť si v živote bez podpory 
niekoho iného. Svoju závislosť a bezmocnosť používajú na to, aby im ostatní 
slúžili. Títo jedinci si utvárajú prehnaný ideál alebo očakávania, s ktorými 
porovnávajú a hodnotia všetky následné životné skúsenosti. Môžu sa stať 
dokonca tyranmi, ak chcú byť rozmaznávaní a ak sa im to nedostáva na 
dostatočnej úrovni. Droga sa tak stáva spôsobom odplaty iným za nedosta
tok pozornosti, ak sa im nedari dosiahnuť svoj neuvedomovaný cieľ. 

Ďalšia časť respondentov má vo svojom životnom štýle presvedčenie, že 
"vždy musím ísť svojou cestou, musím dostať to, čo chcem". Títo jedinci sa 
snažia zneužívaním drogy využívať iných ľudí, manipulovať nimi a nútiť 
ich, aby im slúžili a "obskakovali ich". Využívajú tak svoj šarm, náladovosť, 
hnev, ponižovanie, aby si mohli robiť čo chcú. Ich potreba brať je zdá sa 
"nenásytná". Zistili sme, že v životnom štýle jedincov sa často objavuje 
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"vždy musím byť nevinnou obeťou". Títo jedinci majú tendenciu svojou zá
vislosťou vyhľadávať ,,katastrofy". Objavuje sa náchylnosť k rezignácii a se
baľútosť. Sekundárne tým môžu od ostatných získavať sympatiu a ľútosť na 
jednej strane, na druhej strane u iných vyvolávajú zlosť a nenávisť ako od
platu za to, že im nie je dávaná pozornosť v dostatočnej miere. Častý je aj 
deformovaný postoj "musím vždy trpieť" . Cieľom jedinca je dosiahnuť spra
vodlivosť tým, že on sa správa nespravodlivo a hľadá rôzne nespravodlivosti 
u všetkých ostatných. Vyzdvihuje seba a poukazuje na to, ako trpí, ak sa 
o neho nezaujímajú alebo nechápu jeho starosti. Svoju závislosť potrebuje 
na to, aby ho ostatní za ňu mohli tyranizovať a aby on nad nimi cítil mo
rálnu nadradenosť . Pomerne často sa objavuje v raných spomienkach "mu
sím vždy riadiť ostatných, seba a celý život". Týmto deformovaným pres
vedčením sa jedinec usiluje prostredníctvom zneužívania drogy "riadiť" 

ostatných alebo zabezpečiť, aby nikto neovládal jeho. Cíti, že život je príliš 
zmätený a neverí jemu, ani ostatným Judom. Požaduje, aby sa ostatní k ne
mu správali spravodlivo, správne a milo. Tým, že zneužíva drogy určuje , čo 

majú robiť ostatní. Neustále sa s ľudmi porovnáva a je veľmi súťaživý a do
minantný. V takom prípade ide o kompenzáciu ustrašeného, neistého a od
radené ho dieťaťa. U mladých dospelých sme zistili výskyt deformovaného 
postoja "musím byť vždy nadradený nad ostatnými." Nadmerným zneuží
vaním drogy sa odplácajú za to, že v detstve i v mladosti neboli v centre po
zornosti a tým získavajú nadradenosť "chcem byť najlepší v najhoršom". 

"Musím mať vždy pravdu", "musím vždy byť v opozícii všetkému" a "vždy 
musím bojovať", tieto deformované pravidlá si jedinci osvojili ako odplatu za 
nedostatočnú pozornosť od svojich najbližších. Život považujú za vojnu 
a zneužívaním látok bojujú proti všetkému a všetkým. Používajú seba po
nižovanie alebo ponižujú iných, aby realita súhlasila s tým ako ju vnímajú 
a ignorujú to, čo nechcú vidieť. "Vzrušenie je to, čo hľadám" a "musím sa za 
každú cenu zabávať" . Jedinci s týmto presvedčením nenávidia rutinu a čin
nosť, ktorá sa opakuje. HJadajú nové jedinečné zážitky a majú záľubu 
v ustavičnom vzrušení, ruchu a neporiadku. Ked sa život javí ako nudný 
a monotónny, je tu droga, ktorá im "vyrobí" vzrušenie. Často na jednej stra
ne vyžadujú prítomnosť iných a na druhej strane vyhľadávajú a nachádzajú 
vzrušenie v izolácii pri prežívaní strachu. "Som výnimočný, vždy sa ku mne 
musia správať výnimočne, som iný, som niečo extra". Tieto chybné pres
vedčenia nachádzame u jedincov, ktorí chcú byť rozmaznávaní. Nadmerným 
zneužívaním drogy ovládajú svoju rodinu a blízkych, aby sa im dostávalo 
pozornosti. Ide tu o postoj k nadradenosti ako formu kompenzácie skrytých 
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citov menejcennosti. Tieto prejavy môžu byť neurotického charakteru a bý
vajú často nadmerne zveličené . Títo jedinci racionalizujú, intelektualizujú, 
istým myšlienkam sa vyhýbajú a pokúšajú sa ospravedlňovať za svoje 
chybné sociálne interakcie. Je to napriek častým neúspechom založené na 
chybných presvedčeniach, ktoré o sebe majú a zotrvávajú v nich so zvýše
ným úsilím a intenzitou. 

V odpovediach na nami položené výskumné otázky možno konštatovať, 
že kvalita rodinných interpersonálnych vzťahov a atmosféry počas detstva 
významne súvisí s tým, akým spôsobom si jedinec hľadá v konkurencii so 
svojimi súrodencami miesto v rodine a následne v spoločnosti . Významnú 
úlohu tu zohrávajú vzájomné vzťahy medzi rodičmi a medzi rodičmi a deť
mi, pocit bezpečia, istoty a predvídatefnosti v rodine. Nachádzame tu jeden 
z možných prediktorov vývoja závislosti, pretože charakter rodinnej konšte
lácie tak, ako je interpretovaný jedincom, ovplyvňuje utváranie životného 
štýlu. 

Taktiež súvislosť úrovne citu spolupatričnosti a úsilia o moc a nadrade
nosť sa nám javí ako jeden z možných prediktorov vývoja závislosti. Rodin
ná konštelácia významne súvisí so sebapoňatím jedincov. Veľmi významnú 
úlohu tu zohrávajú vzťahy rodičov, vzťah k matke, spoľahlivosť a angažova
nosť rodičov a hlavne dodávanie odvahy a istoty človeku . 

Ďalej sme zistili, že cit spolupatričnosti významne súvisí s úrovňou seba
poňatia. Ukázalo sa, že čím nižší je cit spolupatričnosti, ktorý je ukotvený 
v životnom štýle, tým horšie sa jedinec orientuje sám v sebe a vo svojom so
ciálnom prostredí. Má zníženú schopnosť vnímať hodnotu seba ako človeka, 
ale aj svoju hodnotu pre druhých, má problém s oceňovaním svojich vlast
ných schopností, cíti sa neakceptovaný a sám sebe pripisuje neúspech za 
osobné zlyhanie. 

Ú silie o moc a nadradenosť nachádzame ukotvené v stratégiách konania 
a správania aj medzi vrstovníkmi, kde jedinec nadmerne presadzuje svoju 
silu, kritiku, agresiu a panovačnosť. V období ranej dospelosti vystupujú do 
popredia všetky tri hlavné životné úlohy - povolaníe, intímne vzťahy, aj so
ciálne vzťahy. Naši respondenti sú relatívne spokojní v sociálnych a krátko
dobých intímnych vzťahoch, najmenej ale vo svojom povolaní. 

Preskúmali sme vzťahy medzi životnými úlohami a rodinnou konštelá
ciou v detstve. Ako významná sa ukazuje kvalita interpersonálnych vzťahov 
v rodine a pocity istoty a bezpečia. Ukázalo sa, že drogovo závislí jedinci 
majú o sebe negatívny obraz, hodnotia sa ako menej kompetentní, nie sú se
baistí a podľa toho konajú. Pohyb smerom k naplňaniu životných úloh vý-
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znamne súvisí s pozitívnym hodnotením seba samého tak, ako to predpo
kladá individuálna psychológia. 

V nami získaných informáciách o deformovaných presvedčeniach mla
dých dospelých o sebe samých, o ľudoch a o svete nachádzame významný 
vzťah, ktorý je jedným z možných prediktorov vývoja závislosti . 

Diskusia a záver 

Vcelku je možné zhrnúť, že dieťa si na základe interakcií s primárnou 
osobou v ranom detstve vytvára tzv. vnútorný pracovný model (Hašto, 
2005). Tento model predstavujú mentálne reprezentácie seba, druhých 
a vzájomných vzťahov. Sebahodnotenie dieťaťa potom do značnej miery zá
visí od toho, či vníma svojich rodičov ako emocionálne dosiahnuteľných 
a podporujúcich alebo odmietajúcich. 

Z toho možno odvodiť, že jedinec s vysokým sebahodnotením v sebe "ne
sie" milujúceho rodiča, ktorý je hrdý na jeho úspechy a akceptuje aj prehry. 
N a druhej strane jedinec s nízkym sebahodnotením v sebe "nesie" rodiča , 

ktorý ho odsudzuje a veľmi kritizuje jeho nedostatky. Rovnako sa stotožňu
jeme s Adlerovu hypotézou, že rané detstvo má hlboký význam pre vývin 
self a že jednou z podmienok zdravého vývinu je dobre rozvinutý cit spolu
patričnosti . Podstatnú úlohu pri utváraní citu spolupatričnosti zohráva 
primárna sociálna skupina. Jedinci, ktori majú oslabený cit spolupatričnos
ti, trpia citom menejcennosti a kompenzujú ho. V našom prípade nadmer
ným užívaním drog, ktoré ich dostávajú do citu nadradenosti. Nie sú si istí 
svojím miestom v spoločnosti, ich vlastné hodnotenie závisí od hodnotenia 
iných. Čím silnejší je cit menejcennosti, tým viac sú jedinci nútení zaujímať 
sa o seba samých a usilovať sa o prekonanie negatívneho citu. Sú často ego
centrickí, prestíž má pre nich významnú hodnotu a v ich konaní sa často 
vyskytujú sebazvyšujúce sebaprezentačné stratégie . Individuálny cieľ ich ži
votného štýlu je spojený s nadradenosťou, mocou, silou a osobnou prevahou. 

Vzhladom na špecifiká daného výskumného súboru si uvedomujeme, že 
interpretácie nášho výskumu je nutné považovať skôr za orientačné. Naše 
obmedzenia sú nasledovné a nie zovšeobecniteľné : v súbore je zastúpené 
väčšie množstvo chlapcov než dievčat, vo výskumnom súbore sa neobjavuje 
kontrolná skupina, ktorá by umožnila porovnanie. Domnievame sa však, že 
aj ked sú naše zistenia a interpretácie v tomto zmysle obmedzené, ukazuje 
sa zmysluplnosť skúmania v oblasti detstva pri utváraní sebaponímania, 
identity ako možného prediktora vývoja závislosti. Naznačujú však, že dal-
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šie bádanie o vplyve detstva na utváranie identity a vývoja závislosti nie je 
"slepou uličkou" a zároveň, že koncepcia vývinu seZf podľa individuálnej psy
chológie je prinosná. Domnievame sa, že by bolo vhodné longitudinálnym 
výskumom venovať sa dalej tejto problematike a sledovať vplyv na vývin se
bapoňatia a vývoja závislosti. 
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