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Úvod 

Naše pracovisko poskytuje psychologické vyšetrenia vodičov od roku 2005, 

celkovo bolo vyšetrených približne 2000 vodičov.  

Hypotézy nášho prieskumu vychádzajú z empirických poznatkov  prieskumu 

realizovaného v roku 2014 podľa ktorého 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 o ktorý sa v našich hypotézach opierame vychádza aj 

z diplomovej práce Mgr. Hriadelskej, ktorá sa zaoberala otázkou psychickej 

spôsobilosti vodiča u uchádzačov o vodičský preukaz skupiny B a porovnávala 

výkonové a osobnostné charakteristiky s profesionálnymi vodičmi (In Mazánová, 

2014).  Mgr. Hriadelská sa vo svojej práci venovala aj tzv. „syndrómu rizikového 

správania v období adolescencie“. Podľa tohto konštruktu hľadisko príčin chybného 

správania vodičov obsahuje kategóriu výkonovej zložky a osobnostnej zložky. 

Skupinu mladých vodičov tvorí veková kategória od 16 až 25 rokov. Autor Bhuiyan 

a kol. (2009 In Rošková, 2013) tvrdí, že príčinu dopravných nehôd v skupine mladých 

vodičov predstavuje až v 94% ľudský faktor (In Mazánová, 2015, str.14). 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).  
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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.  

 

Tabuľka č. 1: Demografické údaje výberovej vzorky- pohlavie, vzdelanie 

  

Pohlavie 

 

Vzdelanie 

Uchádzači autoškoly 

(N=74) 

Muži 55,4% (N=41) 

Ženy 44,6% (N=33) 

Ukonč. ZŠ 90,5% (N=67) 

Odbor. 1,4% (N=1) 

Matur. 8,1% (N=6) 

Profesionálni vodiči 

(N=425) 

Muži 97,6% (N=415) 

Ženy 2,4% (N=10) 

Neukonč. ZŠ 0,5% (N=2) 

Ukonč. ZŠ 6,1% (N=26) 

Odbor. 64,5% (N=276) 

Matur.24,5% (N=104) 

VŠ úplne 2,35% (N=10) 

Vodiči po absolv. 

odborného poradenstva 

(N=21) 

Muži 85,7% (N=18) 

Ženy 14,3% (N=3) 

 

Pacienti vyš. 

v ambulancii klin. 

psych. 

(N=200) 

Muži 41,5% (N=83) 

Ženy 58,5% (N=117) 

Neukonč. ZŠ 4,5% (N=9) 

Ukonč. ZŠ 15,5% (N=31) 

Odbor. 30,0% (N=60) 

Matur.43,5% (N=87) 

VŠ úplne 6,5% (N=13) 

 

Priemerné výsledky v dotazníku dimenzií osobnosti EPQ-R boli u celej skupiny 

v norme, v širších medziach normy bol priemer na kontrolnej škále dotazníka (L = + 

0,8 σ), 47% respondentov mali kontrolnú škálu zvýšenú o 1 a viac σ. U 11- 24%  sme 

našli  zvýšené hodnoty ( + 1 σ a viac)  neuroticizmu, addiktívnych tendencií, škály 

kriminality alebo škály patológie osobnosti samostatne alebo v kombinácii.   

Pre porovnanie so skupinou profesionálnych vodičov:  o 1 a viac štandardnej 

odchýlky zvýšené hodnoty  v parametroch P, N, A a C  bolo zistené u 2,1 – 3,5% 

vodičov. V tejto skupine bola zvýšená L škála u 73%.   

Pre porovnanie so skupinou vodičov po odobratí vodičského preukazu za alkohol, 

absolventov odborného poradenstva neboli signifikantne sýtené žiadne zo škál 

dimenzií osobnosti, nadpriemernú hodnotu sme našli na škále L (+ 1,5 σ).  

Pre porovnanie so skupinou  pacientov  našej ambulancie:  nad 1 σ zvýšené jedna 

alebo viacero zo škál  P, N, A, C u 29- 49% respondentov. Priemerné hodnoty 

v skupine  pacientov   nepresahovali kritickú mieru 1 štandardnej odchýlky,  nárast 

sme zaznamenali na  škále P (+0,6 σ), N (+0,5 σ), A (+0,4 σ), C(+0,7σ), priemerná 

hodnota na kontrolnej škále L bola + 1 σ. (Tabuľka č. 2 , Tabuľka č. 3)  

 
 

 



 

 

Tabuľka č. 2: Priemerné hodnoty škál P, E, N v dotazníku EPQ-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ako doplnok k screeningu osobnosti  sme použili test 8 farieb z Lűscherovho testu. 

Požiadali sme tiež respondetov aby uviedli akej farby auto by si najradšej kúpili a aké  

zviera je im najsympatickejšie. Projektivne metódy sme analyzovali  kvalitatívne a  

čiastočne kvantitatívne.  

 

Tabuľka č. 3: Priemerné hodnoty škál L, A, C v dotazníku EPQ-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabuľka č. 4: Zvolená preferencia farieb u uchádzačov autoškoly v Lűscherovom Teste 8 farieb 

(LKD) 

 

 

 

 

 

 

EPQ-R 

 P   E   N  

Priem. 

HS 

Priem. 

σ 

Zvýš. o 

>1 σ 

Priem. 

HS 

Priem. 

σ 

Zvýš. o 

>1 σ 

Priem. 

HS 

Priem. 

σ 

Zvýš. o 

>1 σ 

Uchádzači 

autoškoly 

(N=74) 

 

9,432 +0,222 14 

(18,9%) 

15,256 -0,073 10 

(13,5%) 

10,013 -0,451 11 

(14,9%) 

Profes.  vodiči 

(N=425) 

 

5,353 -0,400 15 

(3,5%) 

14,310 +0,408 84 

(19,8%) 

6,00 -0,780 12 

(2,8%) 

Odborné 

porad. (N=21) 

 

5,190 -0,147 2 

(9,5%) 

13,714 0,543 6 

(28,6%) 

8,00 -0,358 1 

(4,8%) 

Pacienti  

(N=200) 

 

8,605 +0,619 58 

(29%) 

11,925 -0,254 30 

(15%) 

 14,280 +0,488 79 

(39,5%) 

 

EPQ-R 

 L   A   C  

Priem. 

HS 

Priem. 

σ 

Zvýš. o 

>1 σ 

Priem. 

HS 

Priem. 

σ 

Zvýš. o 

>1 σ 

Priem. 

HS 

Priem. 

σ 

Zvýš. o 

>1 σ 

Uchádzači 

autoškoly 

(N=74) 

 

8,391 +0,795 35 

(47,3%) 

10,324 -0,384 8 

(10,8%) 

11,527 -0,2 18 

(24,3%) 

Profes.  vodiči 

(N=425) 

 

13,2 +1,450 309 

(72,7%) 

6,36 -1,290 9 

(2,1%) 

7,52 -1,06 23 

(5,5%) 

Odborné 

porad. (N=21) 

 

14,142 +1,503 14 

(66,6%) 

7,095 -1,566 1 

(4,8%) 

8,571 -0,83 1 

(4,8%) 

Pacienti  

(N=200) 

 

10,960 +1,085 106 

(53%) 

13,145 +0,433 67 

(33,5%) 

14,985 +0,733 98 

(49%) 

Preferencia 

farieb 

(N=74) 

Lüscherova 

červená 

(3) 

Lüscherova 

modrá 

(1) 

Lüscherova 

zelená 

(2) 

Lüscherova 

žltá 

(4) 

Lüscherova 

fialová 

(5) 

Lüscherova 

hnedá 

(6) 

Lüscherova 

čierna 

(7) 

Lüscherova 

sivá 

(0) 

Farba 

zvolená na 1. 

mieste 

3 

(4,1%) 

17 

(23,0%) 

6 

(8,1%) 

7 

(9,5%) 

20 

(27,0%) 

0 

(0%) 

16 

(21,6%) 

5 

(6,8%) 

Farba 

zvolená na 2. 

mieste 

15 

(20,3%) 

14 

(18,9%) 

14 

(18,9%) 

5 

(6,8%) 

4 

(5,4%) 

5 

(6,8%) 

7 

(9,5%) 

10 

(13,5%) 

Farba 

zvolená na 7. 

mieste 

5 

(6,8%) 

9 

(12,2%) 

3 

(4,1%) 

10 

(13,5%) 

9 

(12,2%) 

22 

(29,7%) 

7 

(9,5%) 

9 

(12,2%) 

Farba 

zvolená na 8. 

mieste 

6 

(8,1%) 

1 

(1,4%) 

4 

(5,4%) 

5 

(6,8%) 

16 

(21,6%) 

20 

(27,0%) 

11 

(14,9%) 

11 

(14,9%) 



 

 
Graf č. 1: Zvolená preferencia farieb na prvom mieste       Graf č. 2: Zvolená preferencia farieb na druhom mieste 

u uchádzačov autoškoly v Lűsch. Teste 8 farieb (LKD)       

u uchádzačov autoškoly v Lűsch. Teste 8 farieb (LKD) 

 
 
Graf č. 3: Zvolená preferencia farieb na predp. mieste       Graf č. 4: Zvolená preferencia farieb na posled. mieste 

u uchádzačov autoškoly v Lűsch. Teste 8 farieb (LKD)       u uchádzačov autoškoly v Lűsch. Teste 8 farieb (LKD) 

 

 

 

 
 

Podľa literatúry (Lűscher, M.,1995, Borbély, l., Obuch,I., 1993) sa zdá sa, že v našej 

vzorke by sa mohli nachádzať vo väčšom počte ľudia, ktorí vnímajú svet ešte detsky 

naivne, sú schopní detinskej fascinácie a majú vzťah k trancendentálnemu svetu, majú 

v sebe polárny princíp impulzivity aj opatrnej vnímavosti, sú zvedaví, senzibilní, 

zaujíma ich erotika a svet trochu idealizujú (27%). Milujú zvláštne a vyberavé veci, 

túžia byť úchvatní, eroticky príťažliví a chcú sa vyhnúť osamelosti. Možno tiež o nich 

predpokladať, že sú veľmi aktívni a činorodí, dôverujú si, dokážu jasne formulovať 

svoje ciele a ísť za nimi, pružné sebapresadenie, ale aj vyhnutie sa zodpovednosti (20-

27%). Tiež existujú v tejto skupine jedinci, ktorí uprednostňujú pokojnú a vyrovnanú 

činnosť, sú empatickí a vľúdni, hľadajú nekonfliktnú harmóniu s druhými, očakávajú 

od druhých ohľaduplnosť a rešpekt, majú zmysel pre systém a poriadok  (19-23%).  

Ďalej by sa  v skupine mohli nachádzať aj ľudia, ktorí sú preťažení a deprimovaní 

alebo ľudia, ktorí sa chcú tvrdošijne a  bezpodmienečne presadiť alebo vášnivo 

vynútiť presadenie svojich potrieb, môžu byť vzdorovití, mať extrémne formy 

prejavov, byť zanovití alebo protestovať proti okolnostiam, uhýbať sa do izolácie či 

v mene kľudu sa zrieknúť toho čo by mohlo nasledovať (19-21%).  Môže byť 

prítomný motivačný faktor získať rešpekt u druhých, osvedčiť sa, nezaháľať (27%). 

Niektorí odmietajú silné city, obťažujú ich, možno sa sklamali vo svojich náročných 



očakávaniach a preto zaujímajú skôr postoj pozorovateľa alebo môžu prežívať 

úzkosť, ktorá si vynucuje určitý typ kompenzačného správania, resp. vedomej potreby 

redukcie napätia  (21%).   

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 

dosiahnúť, tiež im záleží na vzťahoch s druhými. Môžu trpieť napätím a úzkosťou, 

vyhýbať sa silným citom a siahať po kompenzačných aktivitách.  

Uvedené charakteristiky by mohli  byť súčasťou motivácie k vedeniu motorového 

vozidla v danej skupine mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov.  

 
Ilustrácia č. 1: Zvolená preferencia farby auta             Ilustrácia č.2: Zvolená preferencia zvieraťa 

u uchádzačov autoškoly              u uchádzačov autoškoly 

 

 

Autorka ilustrácii: Mgr. Erika Rozimová 

 

 

 

 

 

 



 

Skupiny: 

 

1. Uchádzači prihlásení do  autoškoly vo veku 16- 25r. 

2. Profesionálni vodiči (predchádz. výskum v r. 2014) 

3. Vodiči po odobratí VP za alkohol, absolventi odbor. porad. v ambulancii 

4. Pacienti vyšetrení v ambulancii klinického psychológa v období 2008-2017 

 

Hypotézy a výskumné otázky: 

Na základe predchádzajúcich výskumov a skúseností z praxe klinického psychológa 

formulujeme nasledujúce výskumné hypotézy a otázky o rozdieloch vo výške skóre 

v dimenziách dotazníka EPQ-R v závislosti od skupiny participantov a v závislosti od 

skupiny a voľby v teste ôsmych farieb. 

 

Predpokladáme, že: 

1. Mladí budúci vodiči sk. B vo veku 16-25 rokov sú menej vyvážené osobnosti 

ako profesionálni vodiči s prejavom vyšších hodnôt na škálach P, N, A, C 

dotazníka dimenzií osobnosti EPQ-R.  

2. Pacienti klinického psychológa sú menej vyvážené osobnosti ako mladí 

budúci vodiči vo veku 16-25 rokov s prejavom vyšších hodnôt na škálach 

P,N,A,C dotazníka dimenzií osobnosti EPQ-R.  

3. Absolventi odborného poradenstva majú veku primerané výsledky 

v dimenziách dotazníka EPQ-R s predpokladom zvýšenej škály L. 

V dimenziách dotazníka sa nelíšia významne od bežných alebo 

profesionálnych vodičov.  

 

Na základe merania v teste LKD kladieme výskumnú otázku: 

1. 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 

Rozdiely medzi mladými budúcimi vodičmi sk. B vo veku 16-25 rokov 

a profesionálnymi vodičmi v dimenziách osobnosti EPQ-R. 

 
Tabuľka č. 5: Testovanie rozdielov v dimenziách EPQ-R medzi skupinou uchádzačov autoškoly 

a profesionálnych vodičov 

Dimenzia 

EPQ-R 

Skupina 

participantov 

Počet 

participantov 

(N) 

Priemer 

(AM) 

Štandardná 

odchýlka 

(SD) 

Testovacie 

štatistické 

kritérium (t) 

Štatistická 

významnosť 

rozdielu (p) 

P (HS) 1,00 74 9,43 3,425 9,745 ,000 

  2,00 425 5,35 2,668   

P (σ) 1,00 74 ,223 ,7315 7,420 ,000 

  2,00 425 -,400 ,6543   

E (HS) 1,00 74 15,26 4,485 1,796 ,073 

  2,00 425 14,31 4,127   

E(σ) 1,00 74 -,073 ,8916 -4,317 ,000 

  2,00 425 ,400 ,7392   

N (HS) 1,00 74 10,01 5,953 5,561 ,000 

  2,00 425 6,01 4,101   

N(σ) 1,00 74 -,452 1,0792 3,297 ,001 

  2,00 425 -,883 ,7729   

L (HS) 1,00 74 8,39 4,879 -8,605 ,000 

  2,00 425 13,20 4,358   

L(σ) 1,00 74 ,796 1,3309 -6,218 ,000 

  2,00 425 1,742 1,1861   

A (HS) 1,00 74 10,32 4,996 7,517 ,000 

  2,00 420 5,78 3,473   

A(σ) 1,00 74 -,384 1,0469 8,403 ,000 

  2,00 420 -1,524 1,0812   

C (HS) 1,00 74 11,53 5,684 6,336 ,000 

  2,00 420 7,19 3,714   

C(σ) 1,00 74 -,200 1,0839 -10,502 ,000 

  2,00 420 1,192 ,8470   

Vysvetlivky: 1 = uchádzači autoškoly; 2 = profesionálni vodiči 

 

 

 

 

 



Graf. č. 5: Grafické znázornenie rozdielov v dimenziách dotazníka EPQ-R medzi skupinou 

uchádzačov autoškoly a profesionálnych vodičov. 

 

 

Hypotéza sa potvrdila. Testovanie rozdielov vo výške skóre dimenzií dotazníka EPQ-

R medzi skupinou mladých a profesionálnych vodičov preukázalo rozdiely. Mladí 

vodiči skórovali vyššie v dimenziách P, N, A, C. Profesionálni vodiči skórovali vyššie 

v dimenzii L. 

 

Rozdiely medzi pacientmi klinického psychológa a mladými budúcimi vodičmi.  

 

Tabuľka č. 6: Testovanie rozdielov v dimenziách EPQ-R medzi skupinou uchádzačov autoškoly a 

pacientov 

Dimenzia 

EPQ-R 

Skupina 

participantov 

Počet 

participantov 

(N) 

Priemer 

(AM) 

Štandardná 

odchýlka 

(SD) 

Testovacie 

štatistické 

kritérium 

(t) 

Štatistická 

významnosť 

rozdielu (p) 

P (HS) 1,00 74 9,43 3,425 
1,671 ,096 

  4,00 200 8,61 3,716 

P (σ) 1,00 74 ,223 ,7315 
-3,543 ,001 

  4,00 200 ,619 1,0296 

E (HS) 1,00 74 15,26 4,485 
5,012 ,000 

  4,00 200 11,93 5,834 

E(σ) 1,00 74 -,073 ,8916 
1,388 ,167 

  4,00 200 -,254 1,1274 

N (HS) 1,00 74 10,01 5,953 
-5,087 ,000 

  4,00 200 14,28 6,239 

N(σ) 1,00 74 -,452 1,0792 
-5,997 ,000 

  4,00 200 ,489 1,1779 

L (HS) 1,00 74 8,39 4,879 -3,829 ,000 



Vysvetlivky: 1 = uchádzači autoškoly; 4 = pacienti 

 

Graf. č. 6: Grafické znázornenie rozdielov v dimenziách dotazníka EPQ-R medzi skupinou 

uchádzačov autoškoly a pacientov klinického psychológa 

 

 

Hypotéza sa potvrdila v dimenziách P, N, L, A, C, v ktorých pacienti skórujú 

štatisticky významne vyššie než mladí vodiči. 

 

Rozdiely medzi profesionálnymi vodičmi a absolventmi odborného poradenstva. 

 

Tabuľka č. 7: Testovanie rozdielov v dimenziách EPQ-R medzi skupinou profesionálnych vodičov 

a absolventov odborného poradenstva 

Dimenzia 

EPQ-R 

Skupina 

participantov 

Počet 

participantov 

(N) 

Priemer 

(AM) 

Štandardná 

odchýlka 

(SD) 

Testovacie 

štatistické 

kritérium 

(t) 

Štatistická 

významnosť 

rozdielu (p) 

P (HS) 2,00 425 5,35 2,668 
,275 ,784 

  3,00 21 5,19 2,182 

  4,00 200 10,96 5,062 

L(σ) 1,00 74 ,796 1,3309 
-1,611 ,108 

  4,00 200 1,086 1,3183 

A (HS) 1,00 74 10,32 4,996 
-3,907 ,000 

  4,00 200 13,15 6,065 

A(σ) 1,00 74 -,384 1,0469 
-5,123 ,000 

  4,00 200 ,433 1,4593 

C (HS) 1,00 74 11,53 5,684 
-4,282 ,000 

  4,00 200 14,99 6,025 

C(σ) 1,00 74 -,200 1,0839 
-5,728 ,000 

  4,00 200 ,733 1,4621 



P (σ) 2,00 425 -,400 ,6543 
-1,729 ,085 

  3,00 21 -,148 ,6314 

E (HS) 2,00 425 14,31 4,127 
,650 ,516 

  3,00 21 13,71 3,523 

E(σ) 2,00 425 ,400 ,7392 
-,867 ,387 

  3,00 21 ,543 ,7007 

N (HS) 2,00 425 6,01 4,101 
-2,183 ,030 

  3,00 21 8,00 3,592 

N(σ) 2,00 425 -,883 ,7729 
-3,056 ,002 

  3,00 21 -,359 ,6554 

L (HS) 2,00 425 13,20 4,358 
-,967 ,334 

  3,00 21 14,14 4,187 

L(σ) 2,00 425 1,742 1,1861 
,911 ,363 

  3,00 21 1,503 ,8752 

A (HS) 2,00 420 5,78 3,473 
-1,681 ,093 

  3,00 21 7,10 4,206 

A(σ) 2,00 420 -1,524 1,0812 
,171 ,864 

  3,00 21 -1,567 1,4678 

C (HS) 2,00 420 7,19 3,714 
-1,669 ,096 

  3,00 21 8,57 3,682 

C(σ) 2,00 420 1,192 ,8470 
10,605 ,000 

  3,00 21 -,830 ,9668 

Vysvetlivky: 2 = profesionálni vodiči; 3 = absolventi odborného poradenstva 

 

Graf. č. 7: Grafické znázornenie rozdielov v dimenziách dotazníka EPQ-R medzi skupinou 

profesionálnych vodičov a absolventov odborného poradenstva 

 

 

Absolventi odborného poradenstva v porovnaní s profesionálnym vodičmi skórujú 

vyššie v dimenzii N.  



Tabuľka č. 8: Testovanie rozdielov v dimenziách EPQ-R medzi skupinou uchádzačov autoškoly 

a absolventov odborného poradenstva 

Dimenzia 

EPQ-R 

Skupina 

participantov 

Počet 

participantov 

(N) 

Priemer 

(AM) 

Štandardná 

odchýlka 

(SD) 

Testovacie 

štatistické 

kritérium 

(t) 

Štatistická 

významnos

ť rozdielu 

(p) 

P (HS) 1,00 74 9,43 3,425 
6,834 ,000 

  3,00 21 5,19 2,182 

P (σ) 1,00 74 ,223 ,7315 
2,105 ,038 

  3,00 21 -,148 ,6314 

E (HS) 1,00 74 15,26 4,485 
1,452 ,150 

  3,00 21 13,71 3,523 

E(σ) 1,00 74 -,073 ,8916 
-2,918 ,004 

  3,00 21 ,543 ,7007 

N (HS) 1,00 74 10,01 5,953 
1,926 ,059 

  3,00 21 8,00 3,592 

N(σ) 1,00 74 -,452 1,0792 
-,489 ,627 

  3,00 21 -,359 ,6554 

L (HS) 1,00 74 8,39 4,879 
-4,909 ,000 

  3,00 21 14,14 4,187 

L(σ) 1,00 74 ,796 1,3309 
-2,878 ,006 

  3,00 21 1,503 ,8752 

A (HS) 1,00 74 10,32 4,996 
2,700 ,008 

  3,00 21 7,10 4,206 

A(σ) 1,00 74 -,384 1,0469 
4,156 ,000 

  3,00 21 -1,567 1,4678 

C (HS) 1,00 74 11,53 5,684 
2,841 ,006 

  3,00 21 8,57 3,682 

C(σ) 1,00 74 -,200 1,0839 
2,403 ,018 

  3,00 21 -,830 ,9668 

Vysvetlivky: 1 = uchádzači autoškoly; 3 = absolventi odborného poradenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf. č. 8: Grafické znázornenie rozdielov v dimenziách dotazníka EPQ-R medzi skupinou 

uchádzačov autoškoly a absolventov odborného poradenstva 

 

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.  

 

Tabuľka č. 9: Testovanie rozdielov v dimenziách EPQ-R medzi skupinou pacientov a absolventov 

odborného poradenstva 

Dimenzia 

EPQ-R 

Skupina 

participantov 

Počet 

participantov 

(N) 

Priemer 

(AM) 

Štandardná 

odchýlka 

(SD) 

Testovacie 

štatistické 

kritérium 

(t) 

Štatistická 

významnos

ť rozdielu 

(p) 

P (HS) 4,00 200 8,61 3,716 
6,278 ,000 

  3,00 21 5,19 2,182 

P (σ) 4,00 200 ,619 1,0296 
4,921 ,000 

  3,00 21 -,148 ,6314 

E (HS) 4,00 200 11,93 5,834 
-2,051 ,048 

  3,00 21 13,71 3,523 

E(σ) 4,00 200 -,254 1,1274 
-4,626 ,000 

  3,00 21 ,543 ,7007 

N (HS) 4,00 200 14,28 6,239 
6,982 ,000 

  3,00 21 8,00 3,592 

N(σ) 4,00 200 ,489 1,1779 
5,119 ,000 

  3,00 21 -,359 ,6554 

L (HS) 4,00 200 10,96 5,062 
-2,781 ,006 

  3,00 21 14,14 4,187 

L(σ) 4,00 200 1,086 1,3183 
-1,418 ,158 

  3,00 21 1,503 ,8752 

A (HS) 4,00 200 13,15 6,065 5,972 ,000 



  3,00 21 7,10 4,206 

A(σ) 4,00 200 ,433 1,4593 
5,971 ,000 

  3,00 21 -1,567 1,4678 

C (HS) 4,00 200 14,99 6,025 
7,052 ,000 

  3,00 21 8,57 3,682 

C(σ) 4,00 200 ,733 1,4621 
6,654 ,000 

  3,00 21 -,830 ,9668 

Vysvetlivky: 4 = pacienti; 3 = absolventi odborného poradenstva 

 

Graf. č. 9: Grafické znázornenie rozdielov v dimenziách dotazníka EPQ-R medzi skupinou pacientov 

a absolventov odborného poradenstva 

 

 

 

Absolventi odborného poradenstva v porovnaní s pacientmi skórujú vyššie 

v dimenziách E, L a nižšie v dimenziách P, N, A, C. 

 

Hypotéza o tom, že absolventi poradenstva sa líšia od vodičov len v dimenzii L sa 

nepotvrdila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzťah medzi výsledkami na škálach dotazníka EPQ-R a voľbou  prvých dvoch a 

posledných dvoch farieb v teste 8 farieb z Lűscherovho testu. 

 

Graf. č. 10: Grafické zobrazenie najčastejšieho   Graf. č. 11: Grafické zobrazenie najčastejšieho 

poradia farieb na prvých dvoch miestach v teste LKD poradia farieb na posl. dvoch miestach v teste LKD 

 

 

Skóre psychotocizmu a prvá dvojica farieb v LKD 

Výber prvej dvojice farieb v teste LKD sa prejavuje v štatisticky odlišnej miere skóre 

škály P. 

Výsledky naznačujú možné temperamentové odlišnosti pri voľbe farieb v teste LKD, 

avšak kvôli nízkemu zastúpeniu vodičov v prípade jednotlivých dvojíc farieb je ťažké 

vyvodzovať závery.  

 

Porovnaním s normami našej vzorky vodičov profesionálov (Lisá a kol., 2014) 

zisťujeme, že v danej vekovej skupine sa u profesionálnych vodičov hodnota P 

nachádza v širšom pásme priemeru v rozpätí HS 3-9  (priemer 6,09, ± 3,01 štandardná 

odchýlka). V našom predchádzajúcom výskume (tamtiež) sa ukázalo, že vyššie P sa 

vyskytovalo u vodičov s obmedzením psychickej spôsobilosti, u vodičov s nižším 

vzdelaním, u vodičov 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. V tej súvislosti by 

sme u 24 (32%) našich uchádzačov o vodičské oprávnenie mohli predpokladať určité 

problémy v danom smere. Podľa populačných noriem pre daný vek je priemerná 

hodnota (HS) u mužov 9,57, štand. odchýlka 5,26, u žien 7,06, štand. ochýlka 4,11, 

čiže hodnoty psychoticizmu do 14 (HS) u mužov a do 11 (HS) u žien by sme mohli 

považovať za veku primerané (Eysenck, 1992). Je tu ovšem otázka, či hodnoty 

variačného rozpätia 1 štand. odchýlky sú priaznivé aj z hľadiska bezpečnosti cestnej 

premávky nakoľko u profesionálnych vodičov sú tieto priemery podstatne nižšie. 



Najčastejšie kombinácie volieb farieb na prvých dvoch miestach znázorňuje graf č.  

10. Tabuľka č. 10 zobrazuje vzťah volieb farieb na 1. a 2. mieste k dimenzii 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 (+ 1 σ) podľa našich 

noriem profesionálnych vodičov daného veku v celkovom počte 40, t.j. 54%.  

 
Tabuľka č. 10: Zobrazenie vzťahu volieb farieb na 1. a 2. mieste k dimenzii P dotazníka EPQ-R 

 

Prvé dve farby v teste LKD Median - P (HS) N 

37 2,00 1 

02 5,00 2 

23 5,00 3 

51 5,50 2 

Skupina vodičov bez testu 
LKD 

6,00 646 

45 6,00 2 

73 6,00 1 

12 6,50 2 

72 7,00 2 

13 7,50 4 

52 7,50 6 

34 8,00 1 

01 8,50 2 

17 8,50 4 

54 9,00 2 

Normy profes. vodičov + 1 σ  

10    ■■ 9,50 2 

50    ■■ 9,50 2 

14    ■■ 10,00 2 

21    ■■ 10,00 3 

42    ■■ 10,00 1 

46    ■■ 10,00 2 

53    ■■ 10,00 5 

43    ■■ 10,50 2 

57    ■■ 11,00 2 

06   ■■ 12,00 1 

15   ■■ 12,00 2 

71   ■■ 12,00 7 

Normy profes. vodičov + 2 σ  

70   ■■ 12,50 6 

56   ■■ 14,00 1 

16   ■■ 15,00 1 

32   ■■ 19,00 1 

 



Lži skóre a 8. farba v LKD 

Výber 8. farby sa prejavuje rozdielmi vo výške HS škály L. 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. 

 

Tabuľka č. 11: Testovanie rozdielov vo výške HS škál a preferencie farby na 8. mieste v LKD 

 

  Chi-Square df Asymp. Sig. 

P (HS) 3,345 7 ,851 

E (HS) 11,718 7 ,110 

N (HS) 5,244 7 ,630 

L (HS) 16,614 7 ,020 

A (HS) 5,612 7 ,586 

C (HS) 4,044 7 ,775 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: Luscher 8. 
 
 

Tabuľka č. 12: Testovanie vzťahu voľby farby na 8. mieste k dimenzii L dotazníka EPQ-R.  

 

Luscher 8. Median - L (HS) N 

3 4,50 6 

4 5,00 5 

6 5,00 20 

2 6,50 4 

1 9,00 1 

7 9,00 11 

0 10,00 11 

5 11,00 16 

Skupina vodičov bez 
testu LKD 

13,00 646 

 

Tabuľka č. 13: Testovanie rozdielov v dimenziách EPQ-R v skupine mladých vodičov v závislosti od 

volieb na poslednom mieste v teste LKD 

  Chi-Square df Asymp. Sig. 

P (HS) 3,055 6 ,802 

P (σ) 4,490 6 ,611 

E (HS) 4,982 6 ,546 

E(σ) 6,826 6 ,337 

N (HS) 3,692 6 ,718 

N(σ) 2,492 6 ,869 

L (HS) 13,932 6 ,030 

L(σ) 12,905 6 ,045 

A (HS) 4,177 6 ,653 

A(σ) 4,226 6 ,646 

C (HS) 2,967 6 ,813 

C(σ) 3,063 6 ,801 



 

Tabuľka č. 14: Priemerné poradie skóre L podľa voľby poslednej farby v teste LKD 

  Voľba farby na 8. mieste v teste LKD  N Priemerné poradie 

L (HS) 1 1 41,00 

  2 4 37,38 

  3 6 22,92 

  4 5 19,40 

  5 16 39,66 

  6 20 24,63 

  7 11 42,18 

  Total 63   

L(σ) 1 1 43,50 

  2 4 37,75 

  3 6 23,58 

  4 5 19,50 

  5 16 38,50 

  6 20 25,00 

  7 11 42,41 

  Total 63   

 

Pri testovaní umiestnenia farieb na prvom, druhom, treťom a štvrtom mieste sme 

zaznamenali štatisticky významný rozdiel vo výške skóre dimenzií  EPQ-R len 

v prípade škály L a to v závislosti na výbere farby na posledné miesto testu 8 farieb. 

Neparametrický Kruskal Wallis Test preukázal rozdiel v skóre dimenzie L v závislosti 

voľby na 8. mieste v teste LKD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISKUSIA   

V našom výskume sme sa zamerali na screening rizikových faktorov osobnosti 

u mladých vodičov (N=74) pomocou dotazníka EPQ-R a ako doplnkové metódy sme 

zvolili voľbu farby auta, voľbu obľúbeného zvieraťa a Lűscherov test 8 farieb. 

Ukázalo sa, že mladí vodiči vzhľadom k profesionálom skórujú vyššie v dimenziách 

P,N,A,C pričom profesionálni vodiči skórujú vyššie na škále L. Ukázalo sa tiež, 

v našej vzorke mladých vodičov je menej patológie ako u našich pacientov a že škála 

L je vyššia u pacientov ako mladých vodičov. Čo sa týka absolventov poradenstva pre 

vodičov po odobratí vodičského oprávnenia za jazdu pod vplyvom alkoholu 

štatistický test potvrdzuje, že sú viac neurotickí ako profesionálni vodiči, 

extrovertovanejší ako pacienti, ale na škálach P,N,A,C majú nižšie hodnoty ako 

pacienti. Čo sa týka mladých vodičov, majú vyššie hodnoty v dimenziách P,A,C ako 

absolventi odborného poradenstva, ale nižšiu L škálu. Štatistický test poukazuje tiež, 

že faktory osobnosti v dimenzii P môžu ovplyvniť voľby farieb na 1. a 2. mieste 

v LKD. Taktiež v prípade škály L sa potvrdil vzťah k voľbe farby na poslednom 

mieste.  

Z uvedeného vyplýva, že naša vzorka mladých vodičov má  menej vyváženú 

osobnosť v dimenziách meraných dotazníkom EPQ-R ako profesionálni vodiči, že 

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.  

Čo sa týka testu 8 farieb Luscherovej klinickej diagnostiky v literatúre nachádzame 

skúsenosti s jeho aplikáciou v dopravnej psychológii už v roku 1976, ktoré publikoval 

Havlík (In Borbély, Obuch, 1993, str.107-109). 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. Podľa výsledkov 

uvedených  výskumov a štatistických analýz (Spearmanov koeficient poradovej 

kolerácie, Chí kvadrát)  voľby farieb na prvých dvoch miestach boli 

u neproblémových vodičov 43, 53, 34 a u problémových vodičov 24, 26, 40, 34. Na 

posledných dvoch miestach sa uvádzajú u neproblémových vodičov kombinácie 07, 



67 a u problémových 60, 54, 53. U našich vodičov sa najčastejšie na prvých dvoch 

miestach  vyskytujú kombinácie 71,70,52 a na posledných dvoch miestach 60, 65. 

21,6% našich uchádzačov volí ako prvú čiernu farbu. Podľa príručky LKD (Lűscher, 

M., 1995, str.32) „čiernu na prvom mieste uprednostňuje iba 1,8% testovaných osôb. 

Podľa Borbélyho a Obucha funkcionálna charakteristika čiernej na prvom mieste – 

tvrdošijný protest, neprekvapuje nedomyslenosť a neuváženosť konania, je to akási 

vzbura proti vlastnému osudu (1993, str. 55). Na čo sa vzťahuje, to ukazuje druhá 

farba, napríklad čierna vedľa modrej znamená bezpodmienenčný pokoj.“ Čierna 

vedľa šedej (kombinácia 70) v našom súbore v početnosti na druhom mieste (8,1%) 

má konfliktné pozície (***) kde „osoba odmieta súčasnú situáciu, pociťuje ju ako 

neúnosnú a vzpiera sa týmto neradostným a deprimujúcim pomerom“ (tamtiež. str. 

63). Zdá sa, že voľby farieb na prvých dvoch a na posledných dvoch miestach môžu 

byť u mladých vodičov dobrým prediktorom určitých rizikových faktorov.  

Kombinácia 53 na prvých dvoch miestach podľa skupinových priemerov sa javí 

podľa Havlika 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.  Celkovo 54% z našej vzorky by v dimenzii P nesplnili 

kritérium na P profesionálneho vodiča danej vekovej skupiny. Podľa Obucha (1993, 

str. 13) by sme „v rámci abstraktného uvažovania na pomyslenom kríži mohli 

jednotlivým základným farbám priradiť po vzore Eysenkovej kvadrantovej typológie 

temperamentu základné typy temperamentálneho založenia“. Podľa našich zistení 

predpokladáme možný vplyv temperamentových odlišností na  voľbu farieb na 1. a 2. 

mieste vo vzťahu k dimenzii P, ktorá  môže v istom zmysle determinovať  prostriedky 

na dosiahnutie cieľa (farba na 1. mieste), aktuálny cieľ a osobnostné zameranie (farba 

na 2. mieste) pričom  potlačené potreby alebo správanie a prežívanie zaťažené 

úzkosťou (farba na 7. a 8.mieste) môžu byť určitým prediktorom validity 

sebahodnotenia v dotazníku EPQ-R.   

 

 

 

 

 

 

 



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 mohol rozpoznať praktický 

lekár pri vyšetrení zdravotnej spôsobilosti na základe anamnézy.  Psychologické 

vyšetrenie by mohlo mať časovo a finančne nenáročný screeningový charakter 

s dobrým efektom pre bezpečnosť v doprave. Podľa našich odhadov u 11- 32% 

mladých vodičov  by mohol byť screening pozitívny, prípadne by mohlo byť 

indikované preskúmať psychickú spôsobilosť po osobnostnej aj po výkonovej stránke 

v zhode s konštruktom  tzv. „syndrómu rizikového správania v období adolescencie“  

ako ho uvádza  Rošková (2013, In Mazánová, 2015, str. 18).  

 
SUMMARY 

Screening of risk factors of personality by young drivers could be justified in some 

risk groups, where the recognition is in the competence of physician. Psychological 

diagnostics may be time- consuming and cost- less screening with a good effect on 

transport safety. We estimate 11-32% of young drivers are probability to have 

positive screening, and the diagnostics of psychological competence may be indicated 

even after the performance component in accordance with the "Syndrome of risk 

behavior during adolescence" as Rošková mentions (2013, In Mazánová, 2015, str. 

18). 
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