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Autor se v disertační práci zabývá tématem dlouhodobě aktuálním, a to jak z hlediska 

celospolečenského, tak vzhledem k současným trendům vývoje pedagogiky i potřebám 

pedagogické praxe. Výzkumným polem je oblast sociální pedagogiky, v jejímž rámci 

doktorand otvírá problémy spojené s hledáním efektivních strategií prevence rizikového 

chování dětí a mládeže v působnosti škol a školských zařízení. Přestože programy prevence 

jsou legislativně zavedeny do škol na Slovensku i v ČR již řadu let, je zneužívání návykových 

látek registrováno u dětí stále nižších věkových skupin. Autor vychází z předpokladu, že 

klíčovým faktorem úspěšnosti preventivních programů je pedagog pověřený funkcí školního 

koordinátora/metodika prevence.  

Cílem předložené práce je na základě systémově shromážděných a vyhodnocených výpovědí 

školních koordinátorů/metodiků prevence zmapovat současnou situaci v dané oblasti na 

vybraných základních školách na Slovensku a v České republice. Záměrem výzkumného 

šetření je přispět k odhalování příčin problémů vyskytujících se při realizaci školních 

preventivních programů a navrhnout pedagogické postupy, které mohou efektivně podporovat 

preventivní strategie.     

Předložená disertační práce jako celek je koncipována přehledně, zahrnuje část teoretickou, 

popis vlastního výzkumného šetření a závěrečnou diskuzi shrnující data získaná ve dvou 

výzkumných studiích. Připomínku mám k názvu práce, který je formulován obecně a nelze 

z něho vyvodit, jaký výzkumný problém týkající se „koordinátora prevencie“ je v práci řešen.  

 

Obsah a výsledky disertační práce  

V teoretické části práce se autor pokouší vymezit použité základní pojmy související 

s prevencí drogových závislostí, věnuje se úloze rodiny a školy v „protidrogové prevenci“. 

V úvodní části postrádám náležité vysvětlení, proč se autor v celém obsahu práce zaměřil 

pouze na problematiku „drog“ a prevence zneužívání návykových látek, když úkoly 

„koordinátora prevencie drogových závislostí a jiných sociálno-patologických javov 

v základnej škole“ jsou (dle platné legislativy) mnohem obsáhlejší. Tato nesrovnalost se 

negativně promítá do popisu výzkumného šetření (viz dotazník v příloze 2).   

Za závažný problém považuji skutečnost, že v teoretické části není důsledně odkazováno na 

primární informační zdroje. Není tak zřejmé, kde se jedná o přímé citace (chybějí uvozovky) 

a kde jde o interpretaci poznatků autorem (např. s. 19, 22, 27, 28, 31, 33, 35, 38 apod.). 

Vzhledem k tomu, že je v práci použita řada zdrojů psaných česky, bylo by vhodné 

zpřehlednit (např. formou poznámkového aparátu), kde se jedná o doslovný překlad autorem a 

kde jde o volnou interpretaci textu.  



Hledání vhodných preventivních strategií je problémem mezinárodního rozsahu. 

V předložené disertační práci postrádám rozbor dané problematiky s využitím dalších 

zahraničních pramenů, uvedení více informací o teoretických a praktických přístupech 

zahraničních autorů.   

V kapitole, která uvádí legislativní zakotvení a popis funkce metodika prevence v ČR, se 

vyskytují obsahové nepřesnosti, a to zřejmě proto, že autor použil a cituje dokumenty, které 

již nejsou aktuální (již od r. 2010 se dle Pokynu MŠMT používá terminologie „strategie 

prevence rizikového chování…“, označení „sociálně-patologické jevy“ se v ČR již několik let 

nepoužívá).   

Stěžejní částí práce je popis a vyhodnocení kvantitativního výzkumného šetření, které autor 

připravil a realizoval mezi koordinátory prevence sociálně patologických jevů na Slovensku a 

u školních metodiků prevence v ČR. Výzkumným nástrojem v obou etapách byl dotazník. 

Z textu nevyplývá, jakým způsobem byly dotazníky distribuovány, což vyvolává pochybnosti 

o způsobu získání dat i o možných vlivech na výsledky šetření. Dotazník uvedený v příloze 1 

v jedné otázce vůbec nekoresponduje s vyhodnocením na s. 104 „Výskyt konzumacie 

psychoaktivnych látok…disfunkčná rodina…nevhodní kamaráti…“atd. Diskutovány jsou 

příčiny užívání psychoaktivních látek.  

Metodologie druhé etapy výzkumného šetření je poněkud chaotická. Není objasněno, z jakých 

důvodů bylo kladeno dvojnásobné množství otázek, než bylo vyhodnoceno. Jakým způsobem 

byl proveden výběr odpovědí pro statistické zpracování? Způsob vyhodnocování není 

podrobně popsán, proto hodnoty uvedené v tabulkách a grafech vyvolávají dotazy (např. 

v grafu 21 a v tabulce 22).  

Stylistická úroveň práce odpovídá nárokům, k pravopisné stránce textu (kromě chyby ve slově 

environmentální na s. 21) se nemohu odpovědně vyjádřit, neboť disertační práce není napsána 

v češtině.  

 

Shrnutí 

Cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, která odpovídá charakteru práce. 

Text je logicky strukturován, obsah vytváří logický celek.  Očekávala bych však preciznější 

práci s aktuálními informačními zdroji a hlubší využití zahraničních pramenů. Diskuzi 

vyvolává volba metodologie a interpretace získaných výsledků vzhledem k hlavním 

výzkumným otázkám. Problémy by měly být autorem vysvětleny při obhajobě.   

Disertační práce odráží osobní zkušenosti doktoranda s problémy drogových závislostí, jejich 

prevence a včasné intervence. Vykazuje prvky, které svědčí o zaujetí autora samostatně 

uvažovat o řešené problematice, získávat relevantní data a navrhovat možná řešení využitelná 

v pedagogické praxi. Lze tedy předpokládat, že výsledky práce mohou nalézt konkrétní 

smysluplné uplatnění především v oblasti realizace programů prevence na školách.  

 

Závěr:  

I přes výše uvedené připomínky lze konstatovat, že disertační práce splňuje základní 

požadavky kladené na tento typ prací. Doporučuji ji k obhajobě, při níž by měl doktorand 

zaujmout stanovisko zejména k následujícím otázkám.  

 

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jaký hlavní výzkumný problém je předmětem řešení disertační práce? Jaký název 

disertační práce by přesněji vystihl řešenou problematiku.  

2. Objasněte, jak souvisí kapitola 6 s výzkumným záměrem a výstupy disertační práce?  

3. Vysvětlete konstatování na s. 11 „…sa urýchlil trojúholník vzťahov individuum – 

spoločnosť – droga.“  

4. Na s. 105 je uvedeno, že z některých odpovědí „máme pocit formálnosti až 

rezignacie“. Zdůvodněte prosím toto tvrzení.  

5. Objasněte, jak z provedeného výzkumného šetření vyplynula doporučení na s. 107.   

6. Disertační práce je výsledkem doktorského studia v oboru pedagogika. Specifikujte, 

jaký konkrétní přínos má předložená disertační práce pro rozvoj pedagogiky jako 

vědy.  

 

 

 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  
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