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Východiská výskumu 

�  Empirické poznatky -  z hľadiska dĺžky vodičskej praxe  
sú vodiči s dlhšou praxou menej rizikoví na škále P 
dotazníka EPQ-R a tiež sú menej dobrodružní podľa 
dotazníka IVPE. Celkovo rizikovejší z hľadiska 
osobnostných predpokladov vo vzťahu k demografickým 
charakteristikám môžu byť mladí vodiči do 25 rokov 
a starší vodiči nad 55 rokov, vodiči s krátkou praxou do 5 
rokov a s nízkym počtom najazdených kilometrov (In Lisá 
a kol, 2014).  



�  Teoretický konštrukt: tzv. „syndróm rizikového 
správania v období adolescencie“. Podľa tohto 
konštruktu hľadisko príčin chybného správania vodičov 
obsahuje kategóriu výkonovej zložky a osobnostnej zložky. 
Príčina dopravných nehôd u mladých vodičov je až u 94% 
ľudský faktor (Bhuiyan a kol. 2009 In Rošková, 2013). 
Výskumné práce (Jessor a kol. 1998 In Rošková, 2013, s. 
96) preukazujú, že osobnosť je spolu so samotným 
správaním jedinca a faktormi sociálneho prostredia tak 
protektívnym ako aj rizikovým faktorom správania mladého 
vodiča v rámci tzv. „syndrómu rizikového správania 
v období adolescencie“ (In Mazánová, 2015, str. 18).  



Charakteristika výberovej vzorky 
a metodika výskumu 

 
�  Sledovaný súbor predstavuje vzorku 74 uchádzačov o 

vodičské oprávnenie skupiny B vo veku 16 – 25 rokov, 
vzdelanostná úroveň základné (90,5%) alebo 
stredoškolské vzdelanie (9,5%). 

�  65 respondentov (72%) z danej skupiny boli mladí ľudia  
vo veku 16 – 18 rokov.  



Metodika výskumu 
�  Mladých uchádzačov o vodičské oprávnenie skupiny B 

sme požiadali o vyplnenie dotazníka EPQ-R, voľbu 
preferovanej farby auta, voľbu preferovaného zvieraťa a 
test 8 farieb z testu Lüscherovej klinickej diagnostiky.  

�  Skupinu uchádzačov sme štatisticky porovnali v 
parametroch uvedených testov s profesionálnymi vodičmi, 
vodičmi po odobratí VP za alkohol a s pacientmi 
klinického psychológa (t-test, neparametrický Kruskal 
Wallis Test ) 



Hypotézy 
�  Predpokladali sme, že mladí vodiči sú menej stabilné 

osobnosti ako profesionálni vodiči, ale stabilnejšie ako 
pacienti klinického psychológa.  

�  O absolventoch odborného poradenstva sme 
predpokladali, že sa nelíšia významne od bežných alebo 
profesionálnych vodičov a že majú vyššiu L škálu.  

�  Položili sme si otázku či existuje  vzťah medzi výsledkami 
na škálach dotazníka EPQ-R a voľbou prvých dvoch a 
posledných dvoch farieb v teste 8 farieb z testu LKD.  



Výsledky EPQ-R  

�  U 11- 24% mladých vodičov sme našli  zvýšené 
hodnoty (+ 1 σ a viac)  neuroticizmu, addiktívnych 
tendencií, škály kriminality alebo škály patológie 
osobnosti samostatne alebo v kombinácii.   

�  U profesionálnych vodičov  je to  u 2,1 – 3,5% 

�  U pacientov  29- 49% 

�  U absolventov odborného poradenstva 4,8- 9,5% 

�  A b s o l v e n t i o d b o r n é h o p o r a d e n s t v a s ú 
extrovertovanejší ako všetky ostatné skupiny 



Štatistické testy 
�  Mladí vodiči skórovali vyšš ie ako prof. vodič i 

v dimenziách P, N, A, C . Profesionálni vodiči skórovali 
vyššie v dimenzii L. (p 0,000- 0,001).  

�  Pacienti skórujú  v dimenziách P, N, L, A, C  štatisticky 
významne vyššie než mladí vodiči (p 0,000-0,006). 

�  Absolventi odborného poradenstva v porovnaní 
s profesionálnym vodičmi skórujú vyššie v dimenzii N. 
Absolventi odborného poradenstva v porovnaní 
s mladými vodičmi skórujú vyššie v dimenzii L. Mladí 
vodiči v porovnaní s absolventmi odborného poradenstva 
skórujú vyššie v dimenziách P, A, C.  Hypotéza o tom, že 
absolventi poradenstva sa líšia od vodičov len v dimenzii 
L sa nepotvrdila (p 0,002 – 0,030). 



Výsledky LKD- 8 farieb 



Výsledky LKD- 8 farieb 



Skupinový profil v teste 
 8 farieb 

�  Celkovo možno skupinu charakterizovať ako 
romantických a ešte trochu detinských, ale akčných a 
na cieľ zameraných mladých ľudí, ktorí vedia čo chcú 
a vedia ako to dosiahnuť, tiež im záleží na vzťahoch 
s druhými. Môžu trpieť napätím a úzkosťou, vyhýbať 
sa silným citom a siahať po kompenzačných 
aktivitách.  



Výsledky v teste LKD 
�  Výber prvej dvojice farieb v teste LKD sa prejavuje v štatisticky 

odlišnej miere skóre škály P. 

�  Z hľadiska volieb farieb ako pozoruhodné vzhľadom na 
početnosť možno považovať voľby 70, 71, 53. Mohlo by sa 
jednať o ľudí, ktorí žijú v určitej izolácii, protestujú voči 
okolnostiam, alebo ich svet fascinuje, sú citliví a vzrušiví (v 
našej skupine 32%). Hrubé hodnoty v dimenzii P presahujú 
širšie priemerné pásmo (+1σ) podľa našich noriem 
profesionálnych vodičov daného veku v celkovom počte 40, t.j. 
54%.  

�  Výber 8. farby sa prejavuje rozdielmi vo výške HS škály L (p 
0,020 – 0,030). Najnižšie v škále L naskórovali mladí vodiči, 
ktorí umiestnili na posledné miesto farby 3, 4, 6. Najvyššie 
v škále L naskórovali vodiči s posledným miestom 5 a 0. 



�  V našom predchádzajúcom výskume (2014) sa 
ukázalo, že vyššie P sa vyskytovalo u vodičov 
s obmedzením psychickej spôsobilosti, u vodičov 
s nižším vzdelaním, u vodičov s krátkou vodičskou 
praxou.  

�  Dimenziu psychotizmu popisuje Ruissel a Műllner 
(1982, str.18)  ako samotársky, neprispôsobivý, robiaci 
ťažkosti, vyhľadávajúci vzruch, nepriateľský a/ alebo 
agresívny, výstredný ignorujúci nebezpečenstvo. 
Podľa Eysenka (1975, in Ruisel, Műllner, 1982, str. 32) 
pribúdaním dimenzie P klesá vigilancia, pozornosť, 
rýchlosť reakčného času.  
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Zvolená preferencia zvieraťa 
 



Diskusia 



EPQ-R 
�  Podľa výsledkov analýzy naša vzorka mladých vodičov 

má  menej vyváženú osobnosť v dimenziách meraných 
dotazníkom EPQ-R ako profesionálni vodiči, osobnostná 
patológia meraná dimenziou P môže byť u nich vyššia 
ako u vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, ale 
celková patológia v dimenziách meraných dotazníkom 
EPQ-R nedosahuje mieru, ktorú nachádzame 
u pacientov klinického psychológa.  

�  Na druhej strane možno povedať, že sú viac úprimní ako 
všetky porovnávané skupiny. Možno tiež predpokladať, 
že pre jazdu pod vplyvom alkoholu môže byť riziková 
extroverzia a  neuroticizmus.  



LKD 
�  Podľa Havlíka má LKD opodstatnené miesto v batérii 

testov využívaných pri vyšetrovaní vodičov a bol 
zaradený aj do celoštátne používanej, tzv. alternatívnej 
metodiky zostavenej skupinou psychológov vedenou 
Bakalářom v Ústave silniční a městské dopravy 
v Prahe v roku 1980 pre účely psychologického 
vyšetrenia profesionálnych vodičov. 



�  Kombinácia 53 na prvých dvoch miestach podľa 
skupinových priemerov sa javí podľa Havlíka ako 
priaznivá. V našej malej vzorke sa ukázala kombinácia 
53 na prvých dvoch miestach ako možný prediktor 
zvýšenia dimenzie P.  

�  V našej vzorke sa Havlíkom uvádzaná riziková 
kombinácia 60 na posledných dvoch miestach 
vyskytuje u 9,5% uchádzačov. Podľa príručky LKD 
(Lűscher, M., 1995, str.32) čiernu na 1. mieste 
uprednostňuje iba 1,8% testovaných osôb. V našej 
vzorke  je to 21,6% osôb. Funkcionálna charakteristika 
čiernej na 1. mieste – tvrdošijný protest, neprekvapuje 
nedomyslenosť a neuváženosť konania, je to akási 
vzbura proti vlastnému osudu (Borbély, L., Obuch, I., 
1993) 



Resumé 
�  Výsledky nášho prieskumu rizikových faktorov osobnosti 

u mladých vodičov vypovedajú, že depistáž týchto 
faktorov u mladých vodičov by mohla byť opodstatnená 
u niektorých rizikových skupín, ktoré by mohli byť 
poznateľné podľa anamnézy. Psychologické vyšetrenie 
by mohlo mať časovo a f inančne nenáročný 
screeningový charakter s dobrým efektom pre 
bezpečnosť v doprave. Podľa našich odhadov u 11- 32% 
mladých vodičov by mohol byť screening pozitívny. 



Ďakujeme za pozornosť 


