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VÝCHODISKÁ: Predchádzajúce výskumy preukázali vplyv

prototypov na konzumáciu alkoholu, avšak zväèša boli za-

merané na všeobecné prototypy konzumentov alkoholu.

V tejto súvislosti dokonca chýbajú metodiky, nako¾ko autori

využívajú rôzne zoznamy adjektív pri popise prototypov kon-

zumentov alkoholu. CIELE: (1) preskúmať, ktorými adjektí-

vami vysokoškoláci popisujú prototypy (abstinenta, sociál-

neho a ťažkého konzumenta alkoholu) a vytvoriť metodiku

merajúcu tieto prototypy; (2) naèrtnúť faktorovú štruktúru

vytvorenej metodiky. METÓDY: Prezentované sú dve štú-

die. Štúdia 1 – Dáta boli zozbierané od 184 slovenských

vysokoškolákov (54,9% žien; Mvek=21,3; SD=1,77). Respon-

denti odpovedali na 3 otvorené otázky zisťujúce adjektí-

va, ktorými vysokoškoláci popisujú prototypy konzumentov

(abstinenta, sociálneho a ťažkého konzumenta). Na analýzu

dát bola využitá kvalitatívna a frekvenèná analýza. Štúdia 2 –

Dáta boli zozbierané od 422 slovenských vysokoškolákov

(55,9% mužov; Mvek=21,06; SD=0,10). Respondenti hodno-

tili 27 adjektív na 7-bodovej škále vo vzťahu k trom prototy-

pom konzumentov alkoholu. Na analýzu dát bola využitá

faktorová analýza. VÝSLEDKY: Vytvorená bola metodika

merajúca prototypy konzumentov alkoholu (abstinenta, so-

ciálneho a ťažkého konzumenta), ktorá pozostávala z in-

štrukcie, 27 adjektív pre každý prototyp, ktoré boli hodnote-

né na 7-bodovej škále. Faktorovou analýzou boli vyextraho-

vané 3 faktory pre každý prototyp: extraverzia, neuroticiz-

mus, svedomitosť. ZÁVERY: Prínosom je vytvorenie meto-

diky merajúcej prototypy konzumentov alkoholu s troma

vyextrahovanými faktormi, ktoré môžu byť použité v ïalších

štúdiách a analýzach napr. v SEM pre komplexné vysvetle-

nie konzumácie alkoholu vysokoškolákov. Potrebné je pre-

skúmať prototypy konzumentov alkoholu v širšom kontexte

s ïalším využitím v programoch prevencie s cie¾om zmeny

hodnotenia odlišných prototypov konzumentov alkoho-

lu, ktorý môže byť mediátorom efektívnosti programov

prevencie.
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