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Overenie vzťahu medzi preferenciou jednotlivých odrôd 
vína a vybranými osobnostnými vlastnosťami 

 

Stanislav PIROH 

 

 

Problematika prepojenia preferencie chuti a osobnostných vlastností, patrí 

k jednej z najmenej prebádaných oblastí. Predpokladáme, že existuje určité prepojenie 

medzi samotnou osobnosťou a preferenciou chuti u človeka. Vychádzame 

z funkcionálneho základu mozgu, keďže v mozgu sú spracovávané nielen chuťové, 

resp. podnety zo zmyslových analyzátorov, ale od fungovania mozgu je závislá aj 

samotná osobnosť.  

Daný výskum sme realizovali z vyššie spomínaného dôvodu, kvôli doterajšiemu 

nedostatočnému prebádaniu danej oblasti. Dúfame, že náš výskum podnieti 

k výskumom aj iných bádateľov, a tým prispeje k lepšiemu poznaniu danej oblasti.  

 

Cieľ výskumu 

Výskum je zameraný na zodpovedanie otázok, či existuje vzťah medzi 

osobnostnými vlastnosťami a tým, akú odrodu vína daný jedinec preferuje. Na 

overenie tohto vzťahu sme použili osobnostné dimenzie: extraverzia – introverzia, 

neuroticizmus (z Eysenckovho osobnostného dotazníka) a dimenziu aktivita – pasivita 

(z Osobnostného inventára KUD).  

Na overenie vzťahu budú kľúčové charakteristiky jednotlivých vín. Danými 

charakteristikami máme na mysli silu extraktu jednotlivých vín, čiže mieru ich 

cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu, ktoré budeme dávať do súvisu so spomínanými 

osobnostnými dimenziami. 

Cieľom výskumu bolo: 

1. Overiť vzťah medzi extraverziou – introverziou a silou extraktu vína.  

2. Overiť vzťah medzi neuroticizmom a silou extraktu vína. 

3. Overiť vzťah medzi aktivitou – pasivitou a silou extraktu vína. 

 

Teoretické východiská 

V prvom rade sme vychádzali z Eysenckovej teórie osobnosti, v ktorej boli 

dimenzie extraverzia – introverzia a neuroticizmus neurofyziologicky opísané. V rámci 

dimenzie introverzie – extraverzie Eysenck vychádzal hlavne z úrovne excitability 

mozgovej kôry, teda úrovne jej vzrušivosti. Predpokladal, že „extraverti majú nižšiu 

úroveň vzrušivosti mozgovej kôry než introverti“ (Nakonečný, 1998, s. 169), a preto 

potrebujú väčšiu mieru stimulácie k svojmu nabudeniu ako introverti. Čiže „sú to 

,,sensation seeking“ osoby“ (Eysenck, Zuckerman, 1978; in Nakonečný, 1998, s. 170). 

Naproti tomu, introverti majú vyššiu úroveň vzrušivosti mozgovej kôry, čo znamená, 

že „takíto ľudia majú tendenciu vyhýbať sa dodatočnej stimulácií, a k ich nabudeniu k 

činnosti je potrebné menej stimulácie.“ (Hall et al., 2002, s. 358) Neuroticizmus 
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(emočná stabilita – labilita) naproti tomu spájal hlavne s „reaktivitou autonómneho 

nervového systému“ (Hall et al., 2002, s. 358). 

Na vysvetlenie svojich predstáv excitácie mozgovej kôry (kortexu) a reaktivity 

autonómneho nervového systému, použil retikulárny aktivačný systém (RAS). (Hall et 

al., 2002) RAS je totiž „formácia nervových vlákien, ktorá prijíma vstupné informácie 

zo senzorickej oblasti (z analyzátorov) a ovplyvňuje fungovanie kortikálneho a 

limbického systému. Limbický systém je spojený s autonómnym nervovým systémom 

(ANS) a s emocionálnym správaním.“ (Hall et al., 2002, s. 359) Eysenck zároveň veril, 

že RAS je dôležitý pre introverziu – extraverziu a ANS je dôležitý pre neuroticizmus. 

(2002, Hall et al.) 

Druhý bodom, z ktorého vychádzame, je fakt, že mozog je tvorený množstvom 

štruktúr, ktoré sú vzájomne prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Kľúčovú úlohu tu 

zohráva, už spomínaná, retikulárna formácia (retikulárny aktivačný systém). Je to 

spojovacie a koordinačné ústredie, ktoré zaisťuje mnohé prepojenia vo vnútri CNS. 

(Dorko, 2007) Keďže  retikulárna formácia prijíma podnety, resp. vzruchy zo 

senzorickej oblasti, znamená to, že prijíma vzruchy aj z receptorov chuti. Tieto 

vzruchy sú neskôr spracované v mozgu. Dôkazom toho je trojneurónová chuťová 

dráha, na základe ktorej sú vzruchy z chuťových receptorov vedené do mozgovej kôry, 

kde sú spracované. 

Z toho vyplýva, že preferencia chuti môže súvisieť s osobnosťou resp. 

osobnostnými vlastnosťami, keďže aj samotná osobnosť je od fungovania mozgu 

závislá. 

Na základe týchto dvoch teoretických bodov môžeme usúdiť, že potreba väčšej 

stimulácie u extravertov, a zároveň aj u jedincov s vyššou mierou neuroticizmu (keďže 

predpokladáme, že štruktúra dôležitá pre neuroticizmus, autonómny nervový systém, je 

prepojená aj s mozgovou kôrou, na základe ktorej vlastností Eysenck vysvetľuje 

potrebu väčšej stimulácie u extravertov) súvisí aj s potrebou väčšej chuťovej 

stimulácie. Z tohto predpokladu vychádzame aj v rámci nášho výskumu, kde 

predpokladáme, že extraverti a jedinci s vyššou mierou neuroticizmu budú častejšie 

preferovať vína poskytujúce väčšiu chuťovú stimuláciu, čiže obsahujúce väčšie 

množstvo látok, ktoré súhrne pre víno označujeme extrakt. Z týchto látok sa vo 

výskume zameriavame na cukor, kyseliny a alkohol.  

Predpokladáme, že čím je jedinec viac extravert a čím má vyššiu mieru 

neuroticizmu, tým bude častejšie preferovať vína so zvýšenou mierou cukru, kyselín 

a alkoholu. Podobný vzťah očakávame aj v prípade osobnostnej dimenzie aktivity – 

pasivity, konkrétne jej pólu aktivity, kde vychádzame hlavne z jej obsahovej 

podobnosti s Eysenckovým typickým extravertom. Toho Eysenck definoval aj ako 

jedinca, ktorý koná na základe momentálnych impulzov, je celkovo impulzívny, vždy 

pohotovo reaguje, má rád zmenu, rád sa pohybuje a je aktívny (Smékal, 2002), čo sa 

podobá definícií aktivity, ktorú Kudličková v rámci svojej dimenzie aktivita – pasivita 

definovala ako rýchlosť, priebojnosť, dynamickosť, vitalitu a rozhodnosť (Miglierini & 

Vonkomer, 1986). 

Predpoklad, že čím je jedinec viac aktívny, tým bude častejšie preferovať vína 

so zvýšenou mierou cukru, kyselín a alkoholu, je menej teoreticky podložený ako prvé 

dva predpoklady. 
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Realizácia výskumu  

Pred uskutočnením výskumu sme spolupracovali s Múzeom vín v Prešove. 

Riaditeľ múzea asistoval pri  výbere vhodných vzoriek vína, z hľadiska sily ich 

extraktu a poskytol odborné informácie týkajúce sa ich chemického zloženia. Tieto 

vzorky vína sme následne použili vo výskume. O uskutočnení sme respondentov 

dopredu informovali prostredníctvom sociálnej siete Facebook a služby gmail. 

Výskum sa uskutočnil 15. marca 2012. Výskumnú vzorku tvorili študenti 

Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sa výskumu zúčastnili vyplnením osobnostného 

dotazníka a hodnotiacej škály. Išlo o 51 respondentov, z toho 5 mužov a 46 žien. Vek 

respondentov bol v rozmedzí 19 – 26 rokov. Respondenti mali skôr nižšiu znalosť 

o vínach a z hľadiska konzumácie vína, najväčšiu skupinu tvorili respondenti 

konzumujúci víno „každý mesiac“ (49 %). 

Vypĺňanie výskumných nástrojov bolo časovo neobmedzené. Administrácia bola 

skupinová, v skupinách o veľkosti približne 5 respondentov. Degustovaných a 

hodnotených bolo 6 vín. 

Na účely zachovania anonymity, sme respondentom k obom výskumným 

nástrojom dodali obálku, do ktorej obe nástroje po vyplnení vložili.  

 

Charakteristika premenných 

Premenné sme si rozdelili na nezávislé a závislé, pričom za nezávislé sme si 

stanovili osobnostné dimenzie: extraverzia - introverzia, neuroticizmus, aktivita - 

pasivita. Za závislé sme si stanovili mieru cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu vo 

víne. V rámci prvých dvoch nezávislých premenných platí rozsah hodnôt od 0 do 12. 

Napr. čím je hodnota bližšie k 12, tým platí výraznejšia extraverzia (alebo 

neuroticizmus) a naopak, čím je hodnota bližšie k 0, tým platí výraznejšia introverzia 

(alebo emočná stabilita).  

V prípade aktivity - pasivity platí rozsah hodnôt 0 – 16 bodov a platí, že čím je 

hodnota bližšie k 16, tým platí výraznejšia aktivita a čím je hodnota bližšie 0, tým je 

výraznejšia pasivita.  

Na overovanie našich predpokladov sme použili póly spomínaných dimenzií: 

extraverziu, vyššiu mieru neuroticizmu a aktivitu.   

Typický extravert je podľa Eysencka „družný, má rád zábavu a spoločnosť, má 

mnoho (často povrchných) priateľov. Pociťuje potrebu byť obklopený ľuďmi, s 

ktorými sa môže rozprávať. Nerád robí niečo osamote. Túži po vzrušení, rád riskuje, 

často sa vystavuje nebezpečenstvu, koná na základe momentálnych impulzov a i 

celkovo je impulzívny. Rád žartuje, vždy pohotovo reaguje a má rád zmenu. Je 

bezstarostný, nenútený, optimistický, rád sa smeje a je veselý. Rád sa pohybuje a je 

aktívny, má sklon k agresívnemu správaniu a ľahko sa rozhnevá. Svoje city ľahko 

manifestuje a nie je naňho vždy spoľahnutie.“ (Smékal, 2002, s. 198)  

Jedinec so zvýšenou mierou neuroticizmu má „sklon k úzkosti, ku starostiam, 

depresiám, náladovosť, zlý spánok, rôzne psychosomatické obtiaže, prehnaná 

emocionalita, ľahko reaguje na rôzne podnety a ťažko sa upokojuje po vzrušujúcich 
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zážitkoch. Silné emocionálne reakcie sa prejavujú aj v horšej prispôsobivosti, vedú k 

iracionálnym spôsobom správania.“ (Pružinská, 2005, s. 43) 

Pre aktívnych jedincov je charakteristická, ako sme si už vyššie spomínali, 

rýchlosť, priebojnosť, dynamickosť, vitalita a rozhodnosť (Miglierini  & Vonkomer, 

1986) 

V rámci závislej premennej, bolo hodnotených 6 vín, pričom každé víno malo 

inú mieru cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. Postupne boli hodnotené tieto vína:  

Víno č. 1: Veltlínske zelené 2010  

Extrakt: obsah cukru: 3 g/l; obsah kyselín: 8,2 g/l; obsah alkoholu: 12,3 %; 

Víno č. 2: Hibernal 2009 

Extrakt: obsah cukru: 3 g/l; obsah kyselín: 5,7 g/l; obsah alkoholu: 11,8 %; 

Víno č. 3: Tramín červený 2010 

Extrakt: obsah cukru: 4 g/l; obsah kyselín: 8,3 g/l; obsah alkoholu: 13,4 %;    

Víno č. 4: Chardonnay 2008 

Extrakt: obsah cukru: 10,4 g/l; obsah kyselín: 6,1 g/l; obsah alkoholu: 13 %; 

Víno č. 5: Neuburské 2009   

Extrakt: obsah cukru: 38,9 g/l; obsah kyselín: 6,3 g/l; obsah alkoholu: 15,5 %; 

Víno č. 6: Chardonnay 2006 

Extrakt: obsah cukru: 160,2 g/l; obsah kyselín: 5,6 g/l; obsah alkoholu: 12,4%; 

 

Výskumné nástroje 
Na realizáciu nášho výskumu sme použili dva výskumné nástroje: Dotazník 

a nami zostavenú škálu na hodnotenie jednotlivých vín.  

Dotazník slúžil hlavne na meranie osobnostných dimenzií: extraverzia – 

introverzia, neuroticizmus, aktivita – pasivita. V rámci prvých dvoch dimenzií 

vychádzame zo skrátenej verzie Eysenckovho osobnostného dotazníka (EPQ – R) 

a v prípade dimenzie aktivita – pasivita z Osobnostného inventára KUD. Celý dotazník 

obsahoval 40 položiek. Na každú položku respondent odpovedal „ANO“ alebo „NIE“. 

Za každú očakávanú kladnú alebo zápornú odpoveď získal 1 bod a za inú odpoveď 0 

bodov. Reliabilitu dotazníka v rámci jednotlivých osobnostných dimenzií sme zisťovali 

pomocou Cronbachovej alfy. Pre extraverziu – introverziu nadobudla hodnotu 0,817; 

pre neuroticizmus 0,825; pre aktivitu – pasivitu 0,768  

 Hodnotiaca škála slúžila na hodnotenie vône, a predovšetkým chute 

jednotlivých vín na 10 – bodovej škále od 1 = „najmenej“ až po 10 = „najviac“. 

V rámci degustácií bolo hodnotených 6 vín z 5 odrôd – Chardonnay,  Hibernal, 

Neuburgské, Tramín červený, Veltlínske zelené. Išlo konkrétne o tieto už vyššie 

spomínané vína: Veltlínske zelené 2010, Hibernal 2009, Tramín červený 2010, 

Chardonnay 2008, Neuburské 2009, Chardonnay 2006 

 

 

 

Štatistické potupy 

Údaje získané prostredníctvom vyššie spomínaných výskumných nástrojov sme 

spracovali v štatistickom programe SPSS 16.0 for Windows. Po umiestnení dát do 

programu SPSS sme si vypočítali hrubé skóre jednotlivých dimenzií alebo 
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respondentov, na základe čoho sme overovali naše predpoklady. Pri overovaní vzťahu 

medzi jednotlivými osobnostnými dimenziami a mierou cukornatosti, kyselnatosti 

a alkoholu vo víne sme použili metódu korelačnej analýzy, čiže „korelácie“. Keďže 

niektoré premenné boli a iné neboli normálne rozložené, použili sme Pearsnov 

a Spearmanov korelačný koeficient.  

 

Výsledky výskumu 

V rámci prvej hypotézy sme predpokladali súvis osobnostnej dimenzie 

extraverzie – introverzie so silou extraktu vína, čiže mierou cukornatosti, kyselnatosti 

a alkoholu. Predpokladali sme, že čím sú jedinci viac extraverti, tým budú častejšie 

preferovať vína s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. Hypotéza sa 

nám nepotvrdila. To znamená, že súvis medzi osobnostnou dimenziou extraverzia - 

introverzia a častejšou preferenciou vína s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti 

a alkoholu sa nepotvrdil.
1
  

Druhou hypotézou sme predpokladali súvis osobnostnej dimenzie neuroticizmu 

so silou extraktu vína, čiže mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. Predpokladali 

sme, že čím je u jedincov vyššia miera neuroticizmu, tým budú častejšie preferovať 

vína s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. Hypotéza sa nám 

nepotvrdila. To znamená, že súvis medzi osobnostnou dimenziou neuroticizmus 

a častejšou preferenciou vína s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu sa 

nepotvrdil.
2
  

V tretej hypotéze sme predpokladali súvis osobnostnej dimenzie aktivita – 

pasivita so silou extraktu vína, čiže mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. 

Predpokladali sme, že čím sú jedinci viac aktívni, tým budú častejšie preferovať vína 

s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. Hypotéza sa nám nepotvrdila. 

To znamená, že súvis medzi osobnostnou dimenziou aktivita – pasivita a častejšou 

preferenciou vína s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu sa nepotvrdil. 

Aj napriek tomu, že sa hypotéza nepotvrdila, zistili sme štatisticky významný vzťah 

medzi aktivitou a preferenciou vína s mierou kyselnatosti a alkoholu.
3
 

 

Záver 

Daný výskum sa venoval overovaniu vzťahu medzi osobnostnými dimenziami 

extraverzie – introverzie, neuroticizmu, aktivity – pasivity a preferenciou vína 

z hľadiska sily jeho extraktu, čiže miery jeho cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. 

Predpokladalo sa, že vyššia miera extraverzie, neuroticizmu, aktivity súvisí s častejšou 

preferenciou vína s vyššou mierou cukornatosti, kyselnatosti a alkoholu. Dané 

predpoklady sa nepotvrdili. Aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo naše predpoklady 

potvrdiť, veríme, že daný výskum bude pre danú oblasť prínosný a podnieti 

k výskumom aj iných bádateľov. 

                                                      
1
Pozri: PIROH, S. (2012). Overenie vzťahu medzi preferenciou odrôd vína a vybranými 

osobnostnými vlastnosťam : bakalárska práca. Prešov : FF PU v Prešove, s. 45. 
2
 Pozri:   PIROH, S. (2012). Overenie vzťahu medzi preferenciou odrôd vína 

a vybranými osobnostnými vlastnosťam : bakalárska práca. Prešov: FF PU v Prešove, s.46. 
3
 Pozri: PIROH, S. (2012). Overenie vzťahu medzi preferenciou odrôd vína a vybranými 

osobnostnými vlastnosťam : bakalárska práca. Prešov : FF PU v Prešove, s.47. 
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