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Aktuálnosť zvolenej témy: Štatistické údaje z posledného obdobia ukazujú, že užívanie drog 

mladými ľuďmi neklesá, pribúdajú nové závislosti a vek prvej skúsenosti s užívaním drog 

mladými ľuďmi klesá. Objavujú sa nové nelátkové závislosti, stúpa šikanovanie 

a kyberšikana. Výskyt sociálno-patologických prejavov u žiakov a študentov je vysoký, ako 

o tom svedčia výskumné práce, prieskumy a ich výskyt v populácii neklesá (pozri napr. 

prehľady v periodiku Prevencia). S nástupom inkluzívnej edukácie sa zvyšuje záujem 

o poradenské, preventívne služby nielen pre zdravotne znevýhodnených, ale aj pre sociálne 

znevýhodnených žiakov a ich rodičov. Z tohto hľadiska je téma dizertačnej práce vysoko 

aktuálna a jej rozpracovanie potrebné. 

Splnenie cieľa: Cieľom dizertačnej práce bolo zistiť a porovnať pôsobenie koordinátorov 

prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na Slovensku s prácou 

školských metodikov prevencie v Čechách. Cieľom bolo zistiť aj stav realizácie primárnej 

prevencie v základných školách cez prizmu pôsobenia koordinátorov prevencie a porovnanie 

pozície koordinátora v Slovenskej republike so školským metodikom prevencie v Českej 

republike (s. 13). Tieto ciele dizertačnej práce boli splnené. V čiastkových cieľoch autor 

analyzuje prípravu a vzdelávanie  koordinátorov prevencie, načrtáva ideálny obraz osobnosti 

koordinátora prevencie, sebaobraz koordinátorov a prehodnocuje aj konkrétne činnosti, náplň 

práce koordinátorov a navrhuje nové oblasti a aktivity. Aj tieto čiastkové ciele autor naplnil. 

Metódy dizertačnej práce: V teoretickej časti práce autor definuje základné pojmy, selektuje 

potrebné a nosné informácie o formách, modeloch a stratégiách prevencie. Významnú časť 

práce venuje podielu rodiny na preventívnej práci a všíma si aj klímu triedy. Metóda 

teoretickej analýzy skutočností a tém vyúsťuje do deskripcie práce koordinátora prevencie 

v Čechách a na Slovensku. V empirickej časti autor použil kvantitatívny dizajn výskumu, kde 

základ tvorili dotazníky a ich štatistické spracovanie podľa identifikačných znakov (pohlavie, 

vek, veľkosť školy, región). Uskutočnil dve výskumné šetrenia. V prvom zisťoval aké druhy 

psychoaktívnych látok sa v školách vyskytujú a v druhom šetrení sa sústredil na osobné 

vlastnosti a charakteristiky, ktoré potrebuje koordinátor prevencie vo svojej činnosti. 

Dotazníky vytvoril autor sám a sú priložené v prílohách (príloha č. 2). Druhý dotazník skúma 

5 oblastí: status koordinátora, spoluprácu, motiváciu, hodnotenie vlastnej práce a limity 

vlastnej práce. Reliabilita troch škál je vyhovujúca, dvoch nie (Cronbach). Obsahová validita 

bola urobená len posúdením autorom dotazníka a bola vypočítaná korelácia medzi zložkami 

dotazníka (s. 111). Nie je jasné, koľko bolo vlastne otázok v dotazníku? V prílohe je ich 50, 

ale na s. 109 sa píše, že na základe zistenia reliability boli redukované na 26. Štatistické 

spracovanie bolo na úrovni popisu výskumných súborov na základe identifikačných znakov, 

ďalej boli počítané aritmetické priemery, štandardné odchýlky a významnosti rozdielov medzi 



súbormi. Vzhľadom na cieľ práce boli metódy zvolené adekvátne. V prílohách sú uvedené 

niektoré školské preventívne programy a postupy, ktoré konkretizujú a rozširujú metodický 

prístup k problematike prevencie. 

Výsledky a novosť poznatkov v dizertačnej práci: Výsledkami v teoretickej časti sú 

logicky usporiadané poznatky o základných pojmoch, s ktorými autor v práci operuje: droga, 

závislosť, prevencia a ďalšie. Informácie autor čerpá z reprezentatívnych  prameňov. Rovnako 

presne a jasne píše o druhoch a modeloch prevencie. Na strane 33 autor uvádza „afektívne 

vzdelávanie“, čo nepovažujeme za adekvátne označenie pre model osobnostného prístupu 

k prevencii. Stratégie prevencie drogových závislostí (s. 34) sa napĺňajú rozličnými 

metódami, aktivitami, aj programami. V tejto časti by sme očakávali prehľad preventívnych 

(intervenčných, rozvíjajúcich, iniciačných, ai.) programov s členením na programy proti 

závislostiam, proti asociálnym javom, atď. Rovnako by bolo inšpiratívne, keby sa uviedli 

výskumné zistenia o účinnosti niektorých preventívnych programov. Rodina a škola 

v systéme prevencie sú kapitoly, ktoré nie sú nové, ale správne autor zdôrazňuje ich rolu aj 

v kontexte prevencie. Pri analýze úlohy rodiny v prevencii bolo možné uviesť niektoré 

výsledky výskumov, napríklad z akých rodín hlavne pochádzajú závislí mladí ľudia, 

narušitelia noriem a tiež údaj o tom, odkiaľ autor čerpal informácie o rodine. Z faktorov školy 

si osobitne všíma klímu školy, triedy, menej kultúru školy a osobitne zdôrazňuje spoluprácu 

medzi školou a rodinou. Význam voľného času pre protidrogovú prevenciu uvádza hlavne 

z prameňov E. Kratochvílovej. Štvrtá kapitola sa zaoberá úlohami a špecifikami pôsobenia 

koordinátora prevencie v základných školách na Slovensku, ako aj ich vzdelávaním. 

Informácie v tejto časti sú prebraté zo školských dokumentov, metodických materiálov, 

ukazujú systémový prehľad o subjektoch a organizáciách vstupujúcich do protidrogovej 

prevencie. Preventívne programy školy (s. 59) sú charakterizované vo všeobecných znakoch, 

škoda, že nie sú uvedené konkrétne preventívne programy. Podobne autor opisuje aj systém 

pôsobenia školského metodika prevencie v Čechách a zdôrazňuje rozdiely, ktoré nachádza. 

Ilustratívne je uvedený minimálny program prevencie, podľa Čecha (s. 79). V konkrétnostiach 

práce koordinátorov prevencie v Čechách a na Slovensku môže nájsť čitateľ nové, inšpirujúce 

myšlienky pre tvorbu vlastných preventívnych programov.  

V empirickej časti je uvedených veľa výsledkov vyplývajúcich z odpovedí respondentov – 

koordinátorov prevencie. Na Slovensku to bolo 642  koordinátorov prevencie, ktorí uviedli, že 

najčastejšie sa s konzumáciou psychoaktívnych látok stretli v Bratislavskom a Košickom kraji 

a to v školách, ktoré majú vysoký počet žiakov. Celá empirická časť je vlastne popisom 

zistení na základe odpovedí na množstvo otázok, len v prvej časti to bolo 50 otázok. 

Respondenti uviedli 1636 odpovedí na otázky zamerané na spôsob riešenia užívania drog (s. 

85) na Slovensku a 4044 v Čechách. Najčastejšie užívanými drogami sú alkohol a tabak, 

medzi príčinami sú nevhodní kamaráti, dysfunkčná rodina, atď. V Čechách dotazník vyplnilo 

1074 školských metodikov prevencie. Užívanie psychoaktívnych látok za častý problém 

označili najmä koordinátori zo Stredočeského, Libereckého a Ústeckého kraja. Najčastejšie 

spôsoby riešenia tohto problému a to v Čechách aj na Slovensku boli pohovory so žiakmi 

užívajúcimi psychoaktívne látky a s ich rodičmi. V závere prvého výskumu sú krátke, 

všeobecné a známe odporúčania pre prax. V druhom výskume autor skúmal sebahodnotenie 



respondentov vo vzťahu k preventívnej činnosti v školách. Hypotéza je len jedna a týka sa 

rozdielov medzi mužmi a ženami. Chýba v nej smer predpokladu. Na základe rozsiahleho 

dotazníka sa dali vytvoriť závažnejšie a zaujímavejšie hypotézy. Druhej časti výskumu sa  

zúčastnilo 92 respondentov – koordinátorov prevencie len zo Slovenska, 12 % z nich bolo 

mužov. Odpovede respondentov boli hodnotené podľa pohlavia, veku a podľa dĺžky praxe. 

Neukázali sa rozdiely medzi mužmi a ženami v sledovaných charakteristikách. Respondenti 

vysoko hodnotia svoj status koordinátora a motiváciu, menej spoluprácu. Prácu koordinátora 

považujú respondenti za užitočnú, ale majú pocit, že je v škole nedocenená. Niektorí rodičia 

považujú funkciu koordinátora za ťažkú a zodpovednú, ale aj za zbytočne platenú funkciu (s. 

118). Funkcia koordinátora sa vníma ako formálna, koordinátori sa často cítia neistí vo svojej 

práci a pri poskytovaní pomoci žiakom. Autor mohol analyzovať odpovede na každú otázku 

z dotazníka (26), získalo by sa viac zaujímavých a relevantných informácií. 

Význam pre spoločenskú prax a pre ďalší rozvoj vedy: Zistenia z druhej časti výskumu 

považujeme za nové, prínosné, zatiaľ čo údaje z prvej časti rozsiahleho šetrenia sú skôr 

očakávané a známe. V závere autor (s. 125-126) kladie závažné otázky o postavení a práci 

koordinátorov. Konštatuje, že „praktická realizácia  prevencie v školách je stále nedocenená 

a podceňovaná“ (s. 127). Predpokladá tiež nízku efektivitu preventívnej práce, jej formálne 

plnenie a vykazovanie. Význam predloženej práce je v poznaní súčasného stavu užívania 

psychoaktívnych látok žiakmi základných škôl a tiež v poznaní príčin a spôsobov riešenia 

tohto problému v práci koordinátorov prevencie na Slovensku a v Čechách. Pre prax nielen 

koordinátorov, ale celkovo pre výchovnú prax školy, má práca značný význam, lebo svojím 

spôsobom ukazuje na nedocenenie tejto práce, na nevýrazné výsledky preventívnych opatrení, 

na nedostatočnú spoluprácu so školou a rodinami. Aj vzhľadom na implementáciu inkluzívnej 

školskej politiky by bolo vhodné prehodnotiť prípravu koordinátorov, ich celoživotné 

vzdelávanie a vedenie, ich zaradenie v celom školskom systéme. 

Splnenie podmienok kladených na dizertačnú prácu: Predložená práca nemá výrazné 

formálne, jazykové, štylistické nedostatky. Akurát v zozname literatúry sú mená autorov 

napísané raz malými, inokedy veľkými písmenami. Na stranách 125-126 autor sformuloval 

osem otázok, bolo by dobre, keby pri obhajobe na ne odpovedal. Zistenia z výskumnej časti 

odporúčam publikovať, napr. v periodiku Prevencia. 

ZÁVER:  

Dizertačná práca Mgr. Romana Božika spĺňa požiadavky na tento druh prác a preto ju 

ODPORÚČAM na obhajobu.  

Bratislava 28. 02. 2017 

       

 

Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. 


