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Jméno doktorandky:  Mgr. Daniela Nováková, DiS. 

Obor studia:    Pedagogika 

Název disertační práce:  Vliv programu primární protidrogové prevence na 

rozvoj specifických kompetencí žáků a studentů (The influence of the primary anti-

drug prevention program on the development of specific competencies of pupils and 

students), 268 stran včetně příloh, 198 titulů odborné literatury, 21 dokumentů. 

Hodnocení doktorského studia 

Mgr. Daniela Nováková vstoupila do doktorského studia oboru Pedagogika na FFUK 

v akademickém roce 2018/19 bezprostředně po absolvování magisterských studií 

oboru Sociální pedagogika. Ve standardní době studia splnila řádně všechny 

povinnosti předepsané studijním plánem, složila státní doktorskou zkoušku a 

odevzdala disertační práci. V průběhu studia se aktivně zapojila do činnosti Katedry 

po stránce pedagogické, odborné i organizační.  

Pedagogické zapojení 

Doktorandka převzala již od ak. roku 2017/18 pod garancí školitelky výuku předmětu 

Komunitní vzdělávání a plánování (APE516046) spadajícího do studijního programu 

Sociální pedagogika. Tento předmět vyučovala po celou dobu doktorského studia 

s pozitivní ohlasem v rámci pravidelné studijní evaluace. Na podporu výuky 

v kombinovaném studiu vypracovala k předmětu také studijní oporu. Zapojila se též do 

přednášek na Univerzitě třetího věku. V rámci dalších akademických činností 

zpracovala několik posudků na bakalářské práce.  

Vědecké zapojení 

Doktorandka byla po dobu studia aktivní, pokud jde o vědeckou činnost i další odborné 

aktivity, které s touto činností souvisejí. Přispěla tak k vědeckovýzkumné činnosti 

pracoviště a k jeho prezentaci v odborné komunitě. Předně je třeba zmínit výzkumné 

aktivity a oborné publikace. Nad rámec vlastního disertačního výzkumu provedla 

empirické šetření u frekventantů univerzit třetího věku a výsledky publikovala ve 

spolupráci se školitelkou: Nováková, D., & Lorenzová, J. (2020). Motivation of seniors 

to learn at the Universities of the Third Age. Sociální pedagogika, 8(2), 71–83). Článek 

již zaznamenal ohlas a byl citován v odborné publikaci: viz Holubová, R., & 

Ramadanová, J. (2021). Vybrané aspekty studia v kurzech anglického jazyka na U3V 

ZČU v Plzni. CASALC Review, 11(2), 65-78, citace na s. 76, 78. Problematiku 

seniorského vzdělávání také prezentovala na odborné konferenci a publikovala 

v konferenčním sborníku: Nováková, D. (2021). Role univerzit třetího věku v 

edukačním a motivačním kontextu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech 

studentů doktorských studijních programů XV – Výzvy pro učitele v 21. století. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021.  

Dále zpracovala a publikovala ve spoluautorství články z oblasti drogové prevence, 

tedy v intencích zaměření svého disertačního projektu: Nováková, D. & Kulhánek, A. 



(2019). Série kazuistik adolescentních pacientů v procesu detoxifikace. Adiktologie v 

preventivní a léčebné praxi, 2019, 2, 252-258. Vytvořením odborného partnerství 

přispěla zároveň k navazování vztahů katedry s jiným pracovištěm. Problematiku 

spojenou s disertačním projektem prezentovala samostatně na konferenci Mládež a 

hodnoty 5.-6.11.2020 (příspěvek s názvem Vliv programu primární protidrogové 

prevence na rozvoj specifických kompetencí žáků a studentů). Její konferenční 

vystoupení vzbudilo zájem a mělo pozitivní ohlas. Byla také aktivní účastnící řady 

workshopů, na kterých prezentovala i svoje další odborné zájmy (Využití prostředků 

hi-tech augmentativní a alternativní komunikace. Pedagogické aspekty hodnocení 

vysokoškolských studentů). 

Organizační zapojení 

Doktorandka se na Katedře pedagogiky zapojila do celé řady aktivit, kterými výrazně 

přispěla k hladkému chodu celého pracoviště. Podílela se na vytvoření inovované 

verze webových stránek katedry, je správkyní facebookových stránek, má na starosti 

online podporu výuky v MS Teams. Aktuálně se též podílí na organizačním zajištění 

učitelského studia na FFUK. Zapojuje se pravidelně do organizace přijímacích 

zkoušek.  

Celkově byl průchod Daniely Novákové studiem hladký, přestože se musela 

vypořádat i s celou řadou obtíží, např. realizovat zahraniční stáž formou online mobility 

(4EU+ Virtual/blended mobility, Polsko, Uniwersytet Warszawski). Po stránce odborné 

se zároveň věnovala i oblastem rozšiřujícím předmět jejího disertačního projektu, 

prokázala tím mnohostrannější odborné zájmy. Z hodnocení pedagogického, 

vědeckého i organizačního zapojení plyne, že její akademická socializace je úspěšná. 

Hodnocení disertační práce 

Doktorandka Daniela Nováková předkládá k obhajobě práci s názvem Vliv programu 

primární protidrogové prevence na rozvoj specifických kompetencí žáků a 

studentů. 

Pro svoji disertační práci zvolila téma z oblasti, které se dlouhodobě věnuje jako 

lektorka programu primární prevence. Propojila svoje zkušenosti z praxe s otázkou po 

empiricky validnějším ověření efektivity realizovaného programu. Obecně jde o 

pedagogicky vysoce relevantní problematiku, neboť se očekává, že primární prevence 

má vliv na postoj mladého člověka k užití návykových látek, což se následně promítne 

i do dalších oblastí (sociální, zdravotní, ekonomické). V ČR však výzkumů efektivity 

těchto programů není mnoho, proto lze výzkum D. Novákové považovat za příspěvek 

k rozvoji poznání v této oblasti. 

Doktorandka postupovala v souladu se studijním plánem a po celou dobu aktivně 

spolupracovala se školitelkou. Při samotném výzkumu a následném zpracování 

disertačního projektu musela překonat celou řadu obtíží. K nejzávažnějším patřilo 

omezení činnosti škol, které preventivní programy zprostředkovávají, v důsledku 

pandemie Covid-19. To vedlo k  přepracování výzkumného designu, s čímž si 

doktorandka dokázala ve výsledku vcelku úspěšně poradit (viz metodologická část 

posudku). 



Podrobné zhodnocení práce 

Jak již bylo řečeno, práce se zabývá pedagogicky i společensky relevantním tématem, 

ukotveným v oblasti školní sociální pedagogiky a interdisciplinárně propojujícím celou 

řadu pohledů (pedagogický, školskopolitický, adiktologický, medicinský). Badatelsky je 

přínosná v tom smyslu, že přestože je účinnost programů školní primární prevence 

jakousi mantrou vzdělávací politiky a přes pozornost, která je věnována metodickým 

doporučením pro oblast školní primární prevence, v ČR neexistuje seriózní analýza 

kvality poskytovatelů preventivních programů ani hodnocení efektivity, natož pak 

standardizované měřící nástroje. Přestože disertační práce nemůže tuto problematiku 

vyřešit, je alespoň dílčím příspěvkem, který zároveň ukazuje, s jakými obtížemi, 

metodologickými i organizačními, se musí výzkum na tomto poli vyrovnat. 

Práce má standardní členění na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je 

věnována prevenci v kontextu protidrogové a vzdělávací politiky EU a ČR, rozboru 

faktorů vzniku a rozvoje drogové závislosti u dětí a mladých lidí, prevenci užívání 

návykových látek od minulosti po současnost, školské a primární prevenci drogových 

závislostí a problematice rozvoje protidrogových kompetencí žáků a studentů v 

kontextu školní primární prevence. Z naznačeného plyne, že teoretická část aspiruje 

na komplexnost, historičnost a kontextovost, což vytváří náročný rámec, který byl pro 

autorku výzvou. Uchopení jednotlivých obsahových částí je místy více analytické, 

místy má spíše popisný charakter. Ocenit lze oporu v zahraniční odborné literatuře a 

zpracování a utřídění zahraničních výzkumů ve vztahu k analýze pedagogické 

efektivity preventivních programů. Na základě získaných poznatků autorka 

konstruovala adekvátní dotazník jako nástroj zjišťující efektivitu preventivního 

programu ve vztahu k rozvoji žádoucích protidrogových kompetencí. Také si vytvořila 

zázemí pro diskusi vlastních výsledků.  

V empirické části je prezentováno výzkumné šetření se smíšeným sekvenčním 

designem. Výzkum zjišťoval, zda program primární protidrogové prevence 

poskytovaný ve školách efektivně přispívá k rozvoji specifických protidrogových 

kompetencí žáků základních škola a studentů gymnázií. Na základě svých zjištění pak 

autorka navrhla doporučení pro zlepšení efektivity programu. 

Doktorandka musela v průběhu řešení v důsledku pandemie Covid-19 opustit původně 

naplánovaný výzkumný design, neboť školy, které přenesly výuku od online prostředí, 

přestaly preventivní program, který byl předmětem evaluace, poskytovat. V tomto 

smyslu nebylo možno postupovat metodou experimentu v naplánovaných krocích 

(měřit efektivitu programu v jednotlivých složkách protidrogových kompetencí před 

programem, bezprostředně po programu a s delším časovým odstupem). Po 

konzultaci se školitelkou byl zvolen design založený na porovnání efektivity u 

absolventů programu a kontrolní skupiny, který umožňoval, byť s limity, které autorka 

uvedla v diskusi, porovnat protidrogové kompetence obou skupin respondentů. Pro 

poskytnutí hlubšího vhledu a korekci dotazníkových zjištění provedla doktorandka 

ještě dvě kvalitativní sondy, rozhovory s učiteli a expertní šetření s lektory programu 

(obojí s využitím polostrukturovaných rozhovorů). Přestože těžiště práce spočívá 

v kvantitativním šetření, lze pohledy učitelů a lektorů považovat za důležité v tom 

smyslu, že ne vždy korespondují s nálezy z dotazníku.  



Metodologicky výzkumné šetření odpovídá výzkumnému standardu. Všechny dílčí 

výzkumné otázky konzistentně vycházejí z hlavní výzkumné otázky a jsou na ně 

navázány korektně formulované hypotézy. Statistické procedury jsou zvládnuty, stejně 

jako analytické postupy kvalitativních fází (otevřené kódování, vyložení karet). 

Výzkumné otázky jsou náležitě zodpovězeny, diskuse výsledků je bohatá, také limity 

výzkumu autorka dobře pojmenovává. Doporučení pro zlepšení programu mohou 

dobře posloužit organizaci, která program poskytuje, aby nestavěla dominantně na 

znalostní dimenzi, která, jak ukázal výzkum, nemá ve srovnání s kontrolní skupinou 

velký vliv na pevnější protidrogové postoje ani na resistenci mladých lidí vůči nabídce 

drogy. 

Připomínky k disertační práci a otázky k obhajobě 

K práci mám některé dílčí připomínky, které mají zejména posloužit jako podnět pro 

další odborný rozvoj. U teoretické analýzy bych ocenila kritičtější postoj autorky ke 

zdrojům i k tématům, a to zejména v pasážích, které jsou popisného charakteru (typy 

prevence, školní metodik atd.). V textu je také vcelku často užíván výčet (prvků, znaků, 

oblastí atd.), někdy však nahrazuje rozbor a vysvětlení daného problému. 

Malá homogenita vzorku respondentů v kategorii věku (kvazi-experimentální versus 

kontrolní skupina) poněkud stírá průkaznost nálezů.  

Úroveň grafického zpracování tabulek a grafů je velmi dobrá, citační norma je 

dodržena. Ojediněle, ale přece, se v textu vyskytují překlepy. 

Otázky k obhajobě: 

Jaké zahraniční trendy v oblasti prevence drogových závislostí by bylo podle 

doktorandy užitečné přenést do praxe v ČR? 

V čem spatřuje doktorandka přínos svých zjištění pro zlepšení evaluovaného 

programu? 

Jakým způsobem ovlivnila výsledky věková nehomogenita výzkumného vzorku? 

Závěr: Teoreticko-empirická práce nabízí komplexní pohled na problematiku primární 

drogové prevence obohacený o poznatky ze zahraničí. Výzkum přináší zásadnější 

výsledky zejména pokud jde o nález nízké efektivity programu v oblasti rozvoje 

postojových protidrogových kompetencí a žádoucích behaviorálních tendencí 

dospívajících. Provedený výzkum může posloužit žádoucí korekci dosavadní praxe.  

Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce, doporučuji ji 

k obhajobě s předběžným návrhem klasifikace:  

„prospěla“. 

V Berouně 23.7.2022     ___________________________ 

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 


