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Cieľ výskumu

• Preskúmať súvislosť miery Orálnej závislosti s inými 
interpersonálnymi vlastnosťami osobnosti:

• Emočná empatia

• Druh vzťahovej väzby

• Interpersonálna závislosť



Čo je Interpersonálna závislosť?

• Komplex myšlienok, presvedčení, pocitov a správaní, ktoré sa 
točia okolo potrieb blízko sa pridružovať k hodnotným osobám 
(Hirschfeld, 1977).

• Bornstein (1993):vyhľadávanie pomoci, spolupráca, kompliancia, 
sugestibilita.

• Koncept založený na psychosexuálnom vývoji Sigmunda Freuda –
Orálny charakter.



Mohla by byť interpersonálna závislosť 
podmienená ešte niečím iným?

- Teória vzťahovej väzby (Attachment)

- Štýl výchovy

- Emočná empatia



Nástroje k meraniu interpersonálnej 
závislosti:

• ROD (Rorschachovská škála orálnej závislosti) 

– projektívna metóda

• IDI (Dtazník interpersonálnej závislosti) 

– sebe-posudzovacia metóda



Ďalšie meracie nástroje:

• ECR (Ako prežívam blízke vzťahy)

- sebe-posudzujúca metóda

- EES (Multi-dimenzionálna škála emočnej empatie)

- sebe-posudzovacia metóda 



Výskumný súbor:

• 25 participantov

• Ženy: 12

• Muži: 13

• Vek: 21-31 (M = 24,4)

• Kvótny výber



1. Výskumná otázka:

• Ako spolu súvisí miera orálnej závislosti a sebe-posúdenia 
v oblasti emočnej empatie, interpersonálnej závislosti 

a základných dimenzií vzťahovej väzby?



1) Neprejavila sa žiadna súvislosť medzi orálnou závislosťou (ROD) a sebe-

prisúdenou interpersonálnou závislosťou (IDI).

2) Neprejavila sa žiadna súvislosť medzi orálnou závislosťou (ROD) a úzkostným 

či vyhýbavým typom vzťahovej väzby.

3) Prejavila sa sgn. súvislosť sa medzi sebe-prisúdenou interpersonálnou 

závislosťou (IDI) a úzkostným typom vzťahovej väzby (r = 0,62).

4) Prejavila sa sgn. súvislosť medzi orálnou závislosťou (ROD) a emočnou 

empatiou (r = 0,61).



2. Výskumná otázka:

Aký je rozdiel vo všetkých sledovaných dimenziách medzi 
mužmi a ženami?



1) Nebol preukázaný sgn. rozdiel medzi mužmi a ženami v miere orálnej 

závislosti (ROD) i v miere sebe-prisúdenej interpersonálnej závislosti (IDI).

2) Prejavil sa sgn. rozdiel medzi mužmi a ženami v dimenzii úzkostnej 

vzťahovej väzby (p < 0,01).

3) V dimenzii emočnej empatie sa prejavil významný rozdiel medzi mužmi 

a ženami (p < 0,01).

4) V ženskom vzorku sa prejavila pozitívna súvislosť medzi mierou orálnej 

závislosti (ROD) a mierou emočnej empatie (r = 0,75) a taktiež pozitívna 

súvislosť medzi sebe-prisúdenou interpersonálnou závislosťou (IDI) 

a úzkostným typom vzťahovej väzby 

(r = 0,78).


