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Úvod
Monografia  „Na  výskumných  dátach  založená  prevencia  užívania
návykových  látok  medzi  slovenskými  školákmi.  Efektívnosť  programu
Unplugged.“, ktorá sa Vám dostáva do rúk, je venovaná téme, ktorá patrí
k výskumne  najnáročnejším a zároveň  prakticky  k najdôležitejším vzhľa-
dom na:

1. potrebu  dostupnosti  programov,  ktoré  po  svojej  odbornej,
obsahovej  a metodicko-organizačnej  stránke napĺňajú indikátory
výskumne potvrdených efektívnych stratégií  prevencie.  Program
Unplugged v tomto smere významne prispieva k rozvoju výskumu
efektívnosti  a dobrej  praxe  prevencie  užívania  návykových  látok
školákov  v Európe  (online  odkaz  tu).  Dostupnosť  programov
prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi
bola zriedkavá, ako konštatovala Správa o drogách na Slovensku
za rok 2017. Školský program prevencie užívania návykových látok
„Unplugged“,  ktorý  bol  navrhnutý  a testovaný  prostredníctvom
EU – Dap výskumu, bol postupne realizovaný a testovaný medzi
žiakmi slovenských základných škôl (online odkaz tu). Unplugged
program je  školský program prevencie  so  silným interaktívnym
programom a tréningom personálnych a sociálnych spôsobilostí so
špecifickým zameraním na normatívne presvedčenia. Unplugged
je založený na dvoch princípoch. Prvým z nich je princíp komplex-
ného  vplyvu  sociálneho  prostredia  (CSI:  Comprehensive  Social
Influence approach), ktorý zohľadňuje vplyv rodiny, školy, roves-
níkov  a celého  sociálneho  prostredia,  v ktorom  jednotlivec  žije.
Druhým princípom je princíp vedomosti-postoje-správanie (KAB:
Knowledge-Attitude-Behavior),  ktorého  cieľom  je  poskytnúť
školákom  objektívne  informácie  o návykových  látkach  a dôsled-
koch ich užívania. Aplikácia tohto princípu má tri základné kroky:
poskytovanie informácií,  pôsobenie na kvalitu postojov a zmenu
správania. Cieľom kombinácie týchto dvoch princípov je ovplyvniť
rizikové správanie v súvislosti s užívaním návykových látok: znížiť
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počet dospievajúcich, ktorí začínajú užívať návykové látky, oddialiť
prvý kontakt  s drogami a oddialiť  prechod od experimentovania
k pravidelnému  užívaniu.  Štruktúra  programu  pozostáva
z 12 lekcií.  Každá  lekcia  trvá  45  minút  a je  tematicky  zameraná
(reflektovanie vedomostí o návykových látkach, skupinové vplyvy,
užívanie  alkoholu,  sociálne  normy,  fajčenie,  komunikácia,
asertivita,  nadväzovanie  kontaktov,  nelegálne  drogy,  zvládanie
ťažkých  životných  situácií,  riešenie  problémov  a rozhodovanie,
stanovenie cieľov). Každá lekcia pozostáva z úvodných, hlavných
a záverečných aktivít. Program je navrhnutý tak, aby umožňoval
plynulý  prechod  medzi  lekciami,  zabezpečoval  rozmanitosť,
rozvíjal skupinovú dynamiku a sociálne interakcie;

2. implementáciu programu, ktorá predpokladá adaptáciu programu
národným,  spoločenským,  kultúrnych  a školským  podmienkam.
Predpokladá  odbornú  prípravu  učiteľov,  ktorí  sú  schopní,
vnútorne  angažovaní  program  implementovať,  napĺňať  vysoké
kritéria kladené na kvalitnú implementáciu programu;

3. skúmanie  efektívnosti  programu  prevencie  užívania  návykových
látok školákmi,  ktorá predpokladá zhromaždenie dát,  výskumná
hodnota  ktorých  v prípade  školských  randomizovaných,  kontro-
lovaných štúdií je neobyčajne vysoká;

4. nevyhnutnosť dobrej spolupráce výskumníkov a učiteľov školákov,
ktorá  je  predpokladom  napĺňania  cieľov  prevencie  a podpory
zdravia, so zdravím súvisiaceho správania školákov.

Vybrané  výsledky  nášho  skúmania  sú  prezentované  prostredníctvom
piatich kapitol.

Prvá  kapitola  „Školský  univerzálny  program  prevencie  užívania
návykových látok Unplugged, efektívnosť programu vo vzťahu k fajčeniu
a konzumácii  alkoholu  medzi  slovenskými  školákmi“ analyzuje  výskyt
fajčenia  a konzumácie  alkoholu  školákov  v piatich  vlnách  zberu  dát
v závislosti  od  skupiny  (experimentálnej  a kontrolnej)  a rodu.  Skúma
priamy a nepriamy vplyv Unplugged programu na fajčenie a konzumáciu
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alkoholu školákov, testuje podiel vplyvu Unplugged programu s ohľadom
na kvalitu jeho implementácie, s ohľadom na vplyv/podiel prediktora rizi-
kového statusu a sociálno-psychologických prediktorov, školských predik-
torov a osobnostných faktorov. 

Druhá  kapitola  „Kvalita  implementácie  programu  Unplugged  medzi
slovenskými  školákmi“ je  venovaná  analýze  kvality  implementácie
Unplugged programu a n-Prevencie, cieľom ktorej bolo posilnenie preven-
tívneho  účinku  Unplugged,  najmä  pri  užívaní  tabaku,  alkoholu
a marihuany.  N-Prevencia  pozostávala  zo  štyroch  45-minútových  lekcií,
zameraných na témy týkajúcich sa mozgovej činnosti človeka, vplyvu návy-
kových látok  na  túto činnosť,  stratégií  odmietania  a rozdielom v užívaní
návykových  látok  medzi  chlapcami  a dievčatami.  Kapitola  prezentuje
implementačný proces programu z hľadiska procesu, jednotlivých dimenzií
kvality  jeho  implementácie  a s  ohľadom  na  charakteristiky  učiteľov/
lektorov Unplugged programu. 

Tretia  kapitola  „Vývinové  zmeny  vybraných  intrapersonálnych
premenných slovenských školákov vzhľadom na absolvovanie programu
Unplugged“ analyzuje  vývinové  zmeny  vo  vybraných  charakteristikách,
premenných sebasystému, reziliencie a životnej spokojnosti využitím 5 vĺn
zberu  údajov  v priebehu  skorej  adolescencie.  Je  venovaná  skúmaniu
predpokladu, či program univerzálnej prevencie Unplugged môže zmierniť
pokles v kvalite sledovaných premenných. 

Štvrtá  kapitola  „Vybrané  intrapersonálne  premenné  vo  vzťahu
k rizikovému  správaniu  a efektívnosti  programu  Unplugged  medzi
slovenskými školákmi“ skúma vzťah medzi vybranými intrapersonálnymi
premennými a rizikovým správaním sa školákov v závislosti od účasti na
preventívnom  programe  a rodu.  Kapitola  venuje  pozornosť  skúmaniu
reziliencie  a sebasystému  ako  možným  mediátorom,  vnútorným  mecha-
nizmom,  vysvetľujúcim  nepriamy  vzťah  medzi  účasťou  na  programe
Unplugged  a rizikovým  správaním  mladých  dospievajúcich  chlapcov
a dievčat.

Piata  kapitola  „Vybrané  inter  a intrapersonálne  premenné  vo  vzťahu
k problémovému  správaniu  a efektívnosti  programu  Unplugged  medzi
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slovenskými školákmi“ sleduje výskyt vybraných foriem externalizovaného
a internalizovaného  problémového  správania  školákov  v priebehu  5  vĺn
zberov  dát  realizovaných  v rámci  overovania  efektívnosti  programu
Unplugged.  Kapitola  je  venovaná  skúmaniu  zmien  a efektu  Unplugged
programu, zameraného primárne na prevenciu užívania návykových látok,
aj  na frekvenciu výskytu iných foriem problémového správania,  výskytu
externalizovaného  správania,  ako  aj  výskytu  zámerného  sebapoškodzo-
vania a pokusov o samovraždu. 

Naša  práca  prispieva  k stavu  vedeckého  poznania  v oblasti  prevencie
užívania  návykových  látok  prostredníctvom  výsledkov  analýz  dvoch
veľkých databáz opakovaných meraní skúmania protektívnych a rizikových
faktorov,  vývinových  trendov  fajčenia  tabakových  cigariet  a konzumácie
alkoholu,  ako  aj  efektívnosti  Unpugged  programu,  jeho  vplyvu  na
psychologické a behaviorálne indikátory so zdravím súvisiaceho správania.
Vzhľadom  na  náročnosť  analýz  realizovaných  použitím  dvoch  databáz
s piatimi vlnami zberu dát je každá kapitola prezentovaná ako samostatná
štúdia. 

Získané výskumné výsledky umožňujú formulovanie odporúčaní rodičom
a učiteľom, školskému manažmentu na základných školách, ktoré podpo-
rujú  efektívnosť  školskej  politiky  zameranej  na  prevenciu  a podporu
zdravia školákov.

Autorky
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1. Školský univerzálny program prevencie 
užívania návykových látok Unplugged, 
efektívnosť programu vo vzťahu k fajčeniu 
a konzumácii alkoholu medzi slovenskými 
školákmi.
Oľga Orosová

Abstrakt

Ciele: Analyzovať výskyt fajčenia a konzumácie alkoholu školákov v piatich vlnách
zberu dát  v závislosti  od  skupiny  (experimentálnej  a kontrolnej)  a rodu;  skúmať
vplyv Unplugged programu na fajčenie a konzumáciu alkoholu školákov s ohľadom
na kvalitu jeho implementácie, s ohľadom na vplyv/podiel prediktora rizikového
statusu a sociálno-psychologických, školských, osobnostných prediktorov. Metóda:
Školská  randomizovaná,  kontrolovaná  štúdia  programu  Unplugged  bola
realizovaná v experimentálnej a kontrolnej skupine zbermi dát bezprostredne pred
realizáciou programu Unplugged (T1, v septembri šk. r. 2013/14) a následne 4 post-
test meraniami, 3 mesiace T2, 6 mesiacov T3, 12 mesiacov T4 a 18 mesiacov T5 po
implementácii  programu.  Výskumu  sa  zúčastnilo  32  škôl  zaradených  do
experimentálnej skupiny (n = 622) and 31 škôl bolo zaradených do experimentálnej
skupiny (n = 661). V každej škole sa výskumu zúčastnila jedna trieda 6. ročníka.
Výskumnú vzorku štúdie sumárne tvorilo 1283 školákov (T1). Priemerný vek (T1)
bol 11,52, 46.8% chlapcov. Výsledky boli spracované modelmi binárnej logistickej
regresie  a Hayes'  PROCESS  v SPSS.  Výsledky: Efekt  programu  Unplugged  na
fajčenie  školákov  bol  moderovaný  rodom  bezprostredne  po  implementácii  a 12
mesiacov po implementácii programu. Očakávaný efekt Unplugged programu bol
potvrdený  oddialením  konzumácie  alkoholu  školákov  experimentálnej  skupiny.
Výsledky  preukázali  efekt  programu  v závislosti  od  kvality  jeho  implementácie.
Záver: Kvalita  implementácie  programu,  rod,  ako  aj  počiatočný  rizikový  status
školákov môže efekt Unplugged programu modifikovať.

Abstract

Aims: To explore the change in the 30-day prevalence rate of smoking and alcohol
consumption  in  schoolchildren.  Five  waves  of  data  collection  were  carried  out
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among boys and girls who participated in the Unplugged prevention program as
well  as  a control  group of schoolchildren who did not participate in Unplugged.
Both the direct and indirect effect of the Unplugged program was explored. Further
analyses  focused  on  the  fidelity  of  implementation,  risk  status,  psychosocial
variables,  factors  related  to  school  and  personality  variables.  Design  and
Measurements: The study was carried out as a cluster randomized controlled trial
with  five  measurement  points  (before  program  implementation  T1,  September
2013; immediately after implementation T2 and then after 3 months T3, 12 months
T4,  and  18  months  T5  after  implementation).  The  sample  inclu-
ded 1283 schoolchildren  (M=11.52;  46.8%  boys)  from  63  primary  schools. Data
analyses were carried out using binary logistic regression and Hayes' PROCESS
in SPSS. Results: The impact of Unplugged on smoking was moderated by gender
at the second wave of data collection (immediately after implementation T2) and 12
months T4 after the program was implemented. The results of this study confirmed
the  effect  of  Unplugged  through  delaying  the  onset  of  drinking  among
schoolchildren. The risk of the iatrogenic effect of the Unplugged program requires
further  exploration,  especially  by  focusing  on  the  implementation  fidelity.
Conclusions: The implementation fidelity of the program, gender and the baseline
risk status of schoolchildren seem to modify the effects of program.

1.1 Teoretické východiská
Výskum efektívnosti školského programu prevencie užívania návykových
látok  vo  vzťahu  k fajčeniu  a konzumácii  alkoholu  slovenských  školákov
budeme skúmať tak z hľadiska jeho priameho, ako aj nepriameho vplyvu
a v kontexte faktorov rodiny,  školy a charakteristík osobnosti,  ktoré,  ako
uvádzajú Resnick, Bearman, Blum et al. (1997) sú asociované so zdravím
súvisiacim správaním, rizikovým správaním.

1.1.1 Fajčenie a konzumácia alkoholu medzi sloven-
skými školákmi 
Dokument  OECD  Health  at  a Glance  2017 uvádza,  že  15%  15-ročných
udáva fajčenie aspoň raz týždenne vo Francúzsku, Maďarsku, Taliansku,
Luxemburgu,  Litve,  ako  aj  Slovenskej  republike  v porovnaní  s 12%
priemerom OECD. V priemere chlapci fajčia o trochu viac než dievčatá, ale
v 12  krajinách  je  to  naopak,  fajčia  viac  dievčatá  ako  chlapci,  pričom
Slovensko  je  medzi  uvedenými  12  krajinami  spolu  s Rakúskom,  ČR,
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Dánskom,  Francúzskom,  Nemeckom,  Maďarskom,  Talianskom,
Luxemburskom, Španielskom, Švédskom a UK. 

Dokument OECD Slovak Republic: Country Health Profile 2017 uvádza, že
takmer štvrtina (23%) dospelých SR stále denne fajčí, čo predstavuje vyššie
percento  ako  vo  väčšine  krajín  EU.  Fajčenie  slovenských  mužov  (30%)
takmer  dvakrát  prevyšuje  percento  fajčiacich  žien  (16%)  a je  vyššie  ako
priemerné percento fajčiacich mužov EU (26%). Vyššia proporcia 15-roč-
ných  chlapcov  (16%)  a dievčat  (18%)  udáva  fajčenie  v porovnaní
s priemerom EU (14% chlapcov a dievčat). 

Záverečná  správa  Projektu  európskeho  školského  prieskumu  o alkohole
a iných drogách ESPAD („European School Survey Project on Alcohol and
other Drugs“)  z roku 2015 (Nociar,  2015)  uvádza vo vzťahu k 30-dňovej
prevalencii  fajčenia,  že  „..kým  v roku  2003  za  posledný  mesiac  vôbec
nefajčilo 56,1% (v roku 2007 to bolo 56,5), v 2011 počet nefajčiacich klesol
na 52,4; a pritom 1 – 5 a viac cigariet denne v roku 2003 fajčilo len 31,2 (v
roku 2007 už 32,7), v roku 2011 to bolo 35,1 študentov. Strácal sa rozdiel
v pravidelnom  fajčení  medzi  chlapcami  a dievčatami,  pretože  kým  1 – 5
alebo viac cigariet denne v roku 2003 fajčilo 35,4 chlapcov (v roku 2007
nastal pokles na 33,4) a v roku 2011 to bolo 36,4 %, u dievčat aj naďalej
pokračoval rast: z 28,1 v roku 2003 (31,8 v roku 2007) na 33,7 v roku 2011.
Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami sa teda znížil zo 7,3 v roku 2003 na
2,7 v roku 2011.“ (Nociar, 2015, 15). 

Záverečná správa ESPAD (Nociar,  2015) konštatuje „Podobný trend ako
pri tabaku je aj pri alkohole: kým v roku 2003 vypilo akýkoľvek alkohol
6 – 9 a viackrát mesačne 33,7 chlapcov (34,6 v 2007) v roku 2011 to bolo
31,9,  čo  je  pokles  u chlapcov;  v roku 2003 to  bolo u dievčat  17,0,  avšak
v roku 2007 to  bolo  už  22,2  a v  roku 2011  20,5,  čo  je  však  3,5  až  päť-
percentný nárast.“ (Nociar, 2015, 15). Záverečná správa zároveň konštatuje
„...pre chlapcov i dievčatá dosahujú najmä pri destilátoch a u dievčat tiež
pri víne rozhranie rizikového pitia; a pri odhade súčasného pitia (miešania)
rôznych druhov alkoholu, sú priemery spotreby značne vyššie a prekračujú
hranice  zdravie  poškodzujúceho  pitia.“  (Nociar,  2015,  18),  pričom,  ako
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konštatuje autor, od roku 1995 do 2015 stúplo množstvo vypitého alkoholu
vôbec aj u chlapcov aj dievčat. 

Nociar  (2015)  uvádza  nepriaznivý  trend konzumácie  alkoholu  a fajčenia
tabakových cigariet medzi dievčatami od 15 do 19 rokov.

Výskyt  fajčenia  a konzumácie  alkoholu  medzi  slovenskými  školákmi
potvrdzuje  dôležitosť  školských  programov  prevencie  založených  na
výskumných dátach v súlade s aktuálne v prevencii akcentovanou potrebou
prepájania  na  jednej  strane  aspektu  teoretického,  empirického  a strane
druhej aspektu praktického (Bloom, Gullotta, 2018). 

1.1.2 Primárna a univerzálna prevencia užívania 
návykových látok medzi školákmi
Rozvoj Preventívnej vedy, ako uvádza Sloboda (2018), prináša informácie
o vplyve rizikových a protektívnych faktorov na užívanie drog, prináša na
teóriách  založené  modely,  ku  ktorým  patrí  Teória  sociálneho  učenia
a Teória plánovaného správania, teórie sociálnej kontroly a nakoniec teórie
učenia, pričom dôležitú úlohu výberu stratégií a implementácie programov
prevencie zohráva kognitívna teória,  konštruktivizmus. Eko-bio-vývinový
rámec  ľudského  správania  je  podkladom  transformácie  modelu  rizika
v prevencii k modelom vulnerability (zraniteľnosti) a reziliencie. Uvedený
rámec vysvetľuje, ako uvádza autor, etiológiu behaviorálnych problémov,
ako  je  užívanie  drog,  nasledovne:  to,  ako  rozvíjame  naše  postoje,
presvedčenia a správanie v kontexte okolitého sveta je ovplyvnené našim
prepojením  s mikro  prostredím  (rodina,  škola)  a makro  prostredím.
Aplikácia uvedeného rámca, ako ďalej uvádza Sloboda (2018), pozostáva
z troch úrovní, a to intervencie primárnej, sekundárnej a terciárnej, ktoré
reflektujú status poruchy, choroby jednotlivca, skupiny alebo populácie. 

Primárna  prevencia  je  zameraná  na  zníženie  počtu  nových  výskytov
ochorení  (incidencia),  sekundárna  prevencia  je  zameraná  na  zníženie
intenzity  ochorenia  (prevalencia)  a terciárna  prevencia  je  zameraná  na
zníženie  množstva  znevýhodnení  asociovaných  s existujúcim  ochorením
(Mrazek, Haggerty, 1994). My sa budeme v našej práci venovať pozornosť
iba primárnej prevencii v porovnaní s prevenciou univerzálnou. 
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Primárna  prevencia  zahrňuje  odhaľovanie  toho,  čo  v populácii  zdravých
ľudí  nie  je  v poriadku,  zahrňuje  pokus  zmeniť  bežné  a preferované
správanie  jednotlivcov  a to  v danej  oblasti  trénovanými  odborníkmi
sledujúcimi na výskumných dátach založené teórie (Bloom, Gullotta, 2018,
277).  Autori  uvádzajú  päť  všeobecných  stratégií  prevencie  chorôb
a podpory  zdravia,  kombinácia  ktorých  je  relevantná  aj  pre  prevenciu
užívania návykových látok adolescentmi:

1. Edukácia,  informácie  poskytované  s cieľom  redukovať  riziko
a posilňovať  rezilienciu.  Dôležitosť  informácii  je  nepochybná,
avšak  iba  informácie  nie  sú  postačujúce,  pretože  samé  o sebe
pravdepodobne  nemajú  vplyv  na  postoje,  na  zmenu  správania,
ktorá je výsledkom nášho myslenia, cítenia a vonkajších situácií,
nie je založená iba na faktoroch kognitívnych.

2. Podpora self-kompetencie, sociálnej kompetencie.

3. Prirodzená  starostlivosť:  (i)  svojpomocné  skupiny,  ktoré  nie  sú
vedené  profesionálmi,  ale  jednotlivci  sa  stretávajú  za  účelom
spoločného zdieľania svojich určitých trápení, problémov ap. (ii)
služby, pomoc prvého kontaktu, ktorú môžu poskytovať učitelia,
policajti,  školení  rovesníci  ap.,  (iii)  priateľstvo,  vzájomná opora
priateľov.

4. Zmena  správania  formálnych  alebo  neformálnych  komunít,
inštitúcií,  ktoré môžu pracovať  zvnútra alebo zvonku problémo-
vého systému.

5. Prepracovanie prostredia, tzn., že ak chceme predchádzať užívaniu
drog  adolescentmi,  musíme  brať  do  úvahy  nielen  samotných
jednotlivcov  s ich  osobitosťami,  ale  aj  primárne  a sekundárne
skupiny, ktoré tvoria ich sociálny a kultúrny svet.

Takže, ako Bloom a Gullotta (2018) uvádzajú, kruh je uzavretý: edukácia
informuje, prirodzená starostlivosť spája, sociálna kompetencia umožňuje,
sociálne inštitúcie vytvárajú a fyzické prostredie podporuje. 
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Rozlišovanie troch úrovní intervencie,  primárnej, sekundárnej,  terciárnej
(Sloboda,  2018),  ktoré,  ako  bolo  uvedené,  reflektujú  status  poruchy,
choroby  jednotlivca,  skupiny  alebo  populácie,  nenapĺňali  uspokojivo
potreby programov prevencie užívania návykových látok alebo programov
prevencie so zdravím súvisiacich mentálnych problémov. Navyše, ako bolo
skôr  konštatované,  v priebehu  času  výsledky  výskumu  prispievali
k porozumeniu  komplexnosti  asociácie  medzi  rizikovými  faktormi
a výsledkami  so  zdravím  súvisiaceho  správania,  narastalo  porozumenie
spolupôsobenia  biologických,  psychologických,  a sociálnych  alebo
biopsychosociálnych  faktorov,  ako  aj  intervenujúcich  mechanizmov
(Mrazek,  Haggerty,  1994).  To  viedlo  pôvodne,  ako  uvádzajú  autori,
k určitému pesimistickému náhľadu na prevenciu, ako svojim spôsobom
zbytočnú,  kým nebude dosiahnutá vyššia  úroveň porozumenia etiológie.
Nový Gordonov model (Sloboda, 2018) vychádzajúci z prístupu, ktorý bol
viac empiricky založený, porovnáva riziko poruchy / choroby jednotlivca
s nákladmi  spojenými  s účasťou  v intervencii.  Tento  nový  model  bol
adaptovaný  ako  intervenčné  spektrum  mentálneho  zdravia  a tri  úrovne
prevencie v závislosti od stupňa rizika cieľovej populácie boli vymedzené
ako  univerzálna  (určená  všeobecne  populácii,  subpopulácii,  napr.  všetci
žiaci školskej triedy), selektívna (určená subpopulácii u ktorej je väčšie než
normálne prítomné riziko, napríklad deťom, rodičia ktorých sú alkoholici)
a indikovaná  prevencia  (určená  subskupinám  s prítomnou  symptomato-
lógiou, určená jednotlivcom, ktorí nemajú problémy so závislosťou podľa
diagnostických  kritérií,  ale  u ktorých  sú  prítomné  charakteristiky
problematického užívania,  experimentovania  s drogami)  (Sloboda,  2018,
Cuijpers, 2003).

Školským univerzálnym programom prevencie užívania návykových látok
je program Unlugged (Gabrhelík,  2012),  vybraným výsledkom skúmania
efektívnosti ktorého je venovaná táto štúdia. 

1.1.3 Školské programy prevencie užívania návyko-
vých látok
Školy  sú  dôležitým  prostredím  implementácie  programov  prevencie
užívania  návykových  látok,  pričom  skúmanie  efektívnosti  školských
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programov  prevencie  (vzhľadom na  rozsah  programu,  obsah  programu,
programové procesy) a hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa toho, ktorí
z poskytovateľov programov (učitelia,  psychológovia,  pracovníci  z oblasti
zdravotníctva,  policajti)  najviac  prispievajú  k efektívnosti  týchto  progra-
mov je  pretrvávajúcou výzvou tak  pre  výskumníkov,  ako aj  pre  školský
manažment (Rigg, Menendez, 2018, Benard, Marshall, 2016). 

Na výskumných dátach založené poznatky umožňujú sumarizovať, že:

a. Školské programy prevencie, ktoré kombinujú stratégie sociálneho
vplyvu a rozvoja sociálnej kompetencie majú protektívny efekt vo
vzťahu k užívaniu drog (Das, Salam, Arshad et al., 2016).

b. Problémy v správaní,  depresívne  symptómy a školské  prostredie
majú významný vzťah k pravdepodobnosti fajčenia, užívania alko-
holu, marihuany jednotlivo alebo v kombinácii, preto je akcento-
vaná dôležitosť školských programov prevencie užívania návyko-
vých látok reflektujúcich uvedené špecifické psychologické a envi-
ronmentálne  faktory  (Jongenelis,  Pettigrew,  Lawrence  et  al.,
2019).

c. Školské  programy  prevencie  zamerané  na  zdravý  vývin
dospievajúcich  (podpora  napĺňania  vnútorného  potenciálu,
vnútorných  síl  a rezilientnosti),  programy  zamerané  na  rozvoj
sociálno-emocionálnej kompetencie (intrapersonálne spôsobilosti,
napríklad  realistické  plánovanie,  pozitívne  nastavenie  mysle,
sebakontrola,  emocionálna regulácia,  stratégie zvládania a inter-
personálne spôsobilosti, napríklad komunikácia, riešenie problé-
mov,  vyjednávanie),  preukazujú  preventívny efekt  vo  vzťahu ku
užívaniu drog (Bloom, Gullotta, 2018, Domitrovich, Durlak, Staley
et  al.,  2017,  Taylor,  Oberle,  Durlak  et  al.,  2017).  Výsledky  však
v tomto smere nie sú úplne jednoznačné, Ciocanel, Power, Eriksen
et al. (2017) uvádzajú vyššiu úroveň efektu programov prevencie
pozitívneho  vývinu  medzi  mladými  jednotlivcami  s nízkou  než
vysokou úrovňou rizikového správania.
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1.1.4 Unplugged a normatívne presvedčenia 
v prevencii fajčenia a konzumácie alkoholu 
medzi školákmi
Program  Unplugged,  skúmaniu  efektívnosti  ktorého  medzi  slovenskými
školákmi venujeme pozornosť, je interaktívny program súčasťou ktorého je
tréning osobnostných a sociálnych spôsobilostí s osobitným zameraním na
normatívne presvedčenia (Vadrucci, Vigna-Taglianti, van der Kreeft et al.,
2016).  Teoretický  rámec  Unplugged  programu,  ako  uvádzajú  autori,  je
tvorený niekoľkými teóriami, medzi ktoré patria aj teória odôvodneného
správania, neskôr modifikovaná ako teória plánovaného správania autorov
Fishbeina  a Ajzena  a teória  sociálnych  noriem  autorov  Perkinsa
a Berkowitza.  Centrálnou  premennou  teórií  odôvodneného  správania
a plánovaného  správania  sú  zámery,  ako  bezprostredný  determinant
správania,  pričom  teória  plánovaného  správania  považuje  zámery  za
funkciu  dvoch  determinant,  a to  postojov  k správaniu  a subjektívnych
noriem,  ktoré  sú  funkciou  presvedčení  jednotlivca  o tom,  že  rodičia,
priatelia, rovesníci ap. si myslia, že by mal alebo nemal sa správať určitým
spôsobom  a mal  by  to  akceptovať  (Marcoux,  Shope,  1997).  McMillan
a Conner  (2003)  uvádzajú  prehľad  štúdií  potvrdzujúcich  úspešnú
implementáciu teórie plánovaného správania a normatívnych vplyvov do
oblasti  predikovania  so  zdravím súvisiaceho  správania,  fajčenia,  konzu-
mácie  alkoholu,  uvádzajú  však  výsledky,  ktoré  napriek  predpokladom
preukazovali  slabú  predikčnú  silu  subjektívnych  noriem  vo  vzťahu
k zámerom  naprieč  rôznym  druhom  správania  a zdôraznili  dôležitosť
rôznych  zdrojov  normatívnych  vplyvov,  dôležitosť  aj  deskriptívnych
normatívnych  presvedčení.  Deskriptívne  normy  podnecujú  s normami
konzistentné správanie (Cialdini, Trost, 1998), popisujú to, čo je typické,
normálne, určitý štandard správania, to čo robí väčšina ľudí a čo motivuje
jednotlivcov k napodobňovaniu, k rovnakému správaniu, tzn. že deskrip-
tívne normatívne presvedčenia sa týkajú percipovanej prevalencie určitého
špecifického  správania  (Cialdini,  Reno,  Kallgren,  1990).  Deskriptívna
norma,  ako potvrdzujú  výsledky  skúmaní,  je  signifikantným pozitívnym
prediktorom  zámerov  fajčenia  a konzumácie  alkoholu  (McMillan,
& Conner, 2003).
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K indikátorom implementácie  teórie  plánovaného  správania  v programe
Unplugged patrí (Vadrucci, Vigna-Taglianti, van der Kreeft et al., 2016):

a. práca s poznatkami a postojmi k drogám

b. práca  s informáciami  týkajúcimi  sa  dôsledkov  fajčenia,  konzu-
mácie alkoholu a iných drog s cieľom zmeny postojov školákov

c. diskusia týkajúca sa toho, ako školáci vnímajú užívanie drog ich
rovesníkmi  v následnom  porovnaní  s reálnymi  dátami  s cieľom
korekcie ich nesprávnych noriem, presvedčení.

K  indikátorom  implementácie  teórie  sociálnych  noriem  v programe
Unplugged (Vadrucci, Vigna-Taglianti, van der Kreeft et al., 2016) patrí:

a. práca  s efektom  normatívnych  presvedčení  na  správanie  jedno-
tlivca,  diskusia  týkajúca  sa  akceptovania  a užívania  drog  medzi
rovesníkmi a priateľmi;

b. diskusia o konkrétnych aktuálnych normách, poznatkoch o fajčení,
konzumácii  alkoholu,  užívaní  iných  drog  medzi  rovesníkmi
a dospelými.  Školáci  porovnávali  vlastné presvedčenia  so sociál-
nymi mýtami.  Spoľahlivo prezentované informácie  o skutočných
normách,  práca  s kognitívnou  diskrepanciou  medzi  vnímanými
a aktuálnymi dátami mohla katalyzovať  proces  zmeny správania
školákov  bez  ich  pocitu  nátlaku.  Základným  cieľom  bola  teda
korekcia  chybného  vnímania,  nadhodnocovania  užívania  drog
medzi rovesníkmi a dospelými.

Skúmanie mediačného efektu normatívnych presvedčení medzi skúmaním
vplyvu programu Unplugged na užívanie  drog reflektuje  uvedený teore-
tický rámec (Vadrucci, Vigna-Taglianti, van der Kreeft et al., 2016), avšak
napriek  predpokladu,  že  negatívne  normatívne  presvedčenia  majú
potenciál  protektívneho  faktora  vo  vzťahu  k užívaniu  drog,  výsledky
skúmania  tento  predpoklad  o efekte  Unplugged  programu  neboli
jednoznačne potvrdené (Sanchez, Valente, Fidalgo et al., 2019).
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1.1.5 Dostupnosť alkoholu a cigariet v prevencii
Dostupnosť  alkoholu,  cigariet  sú  dobre  známymi  rizikovými  faktormi
iniciácie  a následnej  konzumácie  alkoholu,  fajčenia  tabakových  cigariet
(Bobo,  & Husten,  2000,  Ames,  Duke,  Moore  et  al.,  2009,  Lipperman-
Kreda, Paschall, Grube, 2009, Moore, Ames, & Cunradi, 2007). 

Autori  Moore,  Ames  a Cunradi  (2007)  prezentujú  výskumné  poznatky
rozlišujúce:

1. Fyzickú  dostupnosť  alkoholu,  pričom  odvolávajúc  sa  na  prácu
Smart  z roku 1980,  akcentujú dôležitosť  rozlišovania objektívnej
fyzickej  dostupnosti  (aktuálne právne,  organizačné a geografické
faktory,  cena  alkoholu)  a subjektívnej  fyzickej  dostupnosti,  tzn.
ako  jednotlivec  vníma  tieto  faktory,  vrátane  jeho  presvedčení
o ľahkosti alebo ťažkosti získania alkoholu, pričom tak fyzická, ako
aj subjektívna dostupnosť má vzťah k jeho konzumácii. 

2. Sociálnu  dostupnosť  alkoholu,  ktorá  sa  týka  normatívnej  opory
sociálnych prostredí  jednotlivca v zmysle pre alebo proti  konzu-
mácii alkoholu. Objektívna sociálna dostupnosť sa týka aktuálnej
konzumácie  alkoholu  v rodine,  priateľmi,  jednotlivcami
referenčných  skupín  a subjektívna  sociálna  dostupnosť  sa  týka
toho,  ako  jednotlivec  normy  určitého  sociálneho  prostredia
percipuje. 

Objektívnej  sociálnej  dostupnosti  cigariet  a alkoholu,  ako  rizikovým
faktorom  iniciácie  a užívania  alkoholu,  fajčenia,  je  dlhodobo  výskumne
venovaná  značná  pozornosť  (Conrad,  Flay,  & Hill,  1992),  pričom  bola
zistená  úzka  súvislosť  aj  medzi  fyzickou  (komerčnou)  a sociálnou
dostupnosťou fajčenia (Wolfson, Forster, Claxton et al., 1997). Je potrebne
zdôrazniť, ako uvádzajú Harding, Hingson, Klitzner et al. (2016), že právne
postihy objektívnej  sociálnej  dostupnosti vo vzťahu k neplnoletým tvoria
dôležitú súčasť prevencie konzumácie alkoholu.

Vysoká  úroveň  korelácie  bola  zistená  medzi  fajčením  rodičov  a dostup-
nosťou fajčenia (Harakeh, Scholte, De Vries et al., 2005), pričom asociácia
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medzi  fajčením  rodičov  a iniciáciou  fajčenia  dospievajúcich  môže  byť
priamym  dôsledkom  domácej  dostupnosti  cigariet  alebo  nepriamym
dôsledkom modelového správania rodičov a nízkej kreditability fajčiacich
rodičov  vo  vzťahu  informáciám  namiereným  proti  fajčeniu  (Simons-
Morton, 2002, Simons-Morton, Haynie, Crump et al., 2001).

Podobne je možné popísať nepriame vplyvy rovesníkov (Simons-Morton,
Haynie,  Crump  et  al.,  2001).  Autori  uvádzajú,  že  nepriamy  vplyv
rovesníkov  je  možné  zaznamenať  v prípade  vzťahov  s rovesníkmi,  ktorí
fajčia  alebo  konzumujú  alkohol,  narastajúcej  dostupnosti  cigariet  alebo
alkoholu,  prítomnosti  modelového  správania,  etablovania  fajčenia  alebo
konzumácie alkoholu ako normatívneho správania, kreovania vnímania, že
fajčenie alebo konzumácia alkoholu mohla by zvyšovať sociálnu akceptáciu.
Dôležitý  je  aj  fakt,  že  konzumácia  alkoholu  podporuje  participáciu
v sociálnych situáciách v ktorých dostupnosť cigariet narastá (O'Loughlin,
Karp, Koulis et al., 2009).

Stanley,  Henry,  & Swaim,  (2011)  prispeli  k lepšiemu  porozumeniu
individuálnej  a fyzickej  (komunitnej)  úrovni  faktorov  vzťahujúcich  sa
k percipovanej dostupnosti alkoholu adolescentmi a ich užívaním alkoholu.
Zistili  nízku úroveň vzťahu medzi  fyzickou dostupnosťou a percipovanou
dostupnosťou alebo konzumáciou alkoholu, zatiaľ čo sociálna dostupnosť
bola  silným  prediktorom  aj  percipovanej  dostupnosti  aj  konzumácie
alkoholu adolescentov. 

Podielu  školákmi  percipovanej  dostupnosti  cigariet  a alkoholu  na  nimi
udávanom  fajčení  a konzumácii  alkoholu  bola  venovaná  pozornosť  aj
v našom  skúmaní.  Dostupnosť  cigariet  a alkoholu  bola  zaradená  medzi
prediktory  komplexnejších  modelov  fajčenia  a konzumácie  alkoholu
školákov  na  základe  výskumne  potvrdeného  predpokladu  o vysokom
podiele  prediktora  dostupnosti  na  modeloch,  ktoré  umožnia  prispieť
k porozumeniu  výskytu  fajčenia  a konzumácie  alkoholu,  ktorú  školáci
udávali, ako aj efektu programu prevencie.
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1.1.6 Rodičovská informovanosť v prevencii
Informovanosť  rodičov  o správaní  ich detí  má v prevencii  užívania  drog
školákov  osobitné  miesto.  Na  jednej  strane  je  to  súhlas  rodičov  so
zaradením  ich  detí  do  školského  programu  prevencie,  ako  nevyhnutný
predpoklad  a zároveň  osobitý  zdroj  ich  informovanosti  o vzdelávacích
aktivitách ich detí, ktorá môže viesť k zvýšenej aktivite rodičov vo vzťahu
ku  kontrole  a monitorovaniu  aktivít  ich  dieťaťa.  Rodičovská  kontrola,
monitoring aktivít detí, rodičovská informovať sú konštrukty, vymedzenie
a operacionalizácia  ktorých  je  výskumne  aktuálnou  témou  (Bačíková,
2019). Pre našu prácu je dôležité jasné rozlišovanie medzi tým, čo rodičia
aktuálne  vedia  o aktivitách  svojich  detí  a tým,  ako  deti  percipujú
rodičovskú  informovanosť  (Crouter,  & Head,  2002).  Podiel  aj  školákmi
percipovanej  informovanosti  rodičov  na  fajčení  a konzumácii  alkoholu
bude  skúmaný  v našej  práci.  Uvedený  výskumný  zámer  je  odrazom
existujúceho  stavu  poznania,  ktorý  preukazuje  vzťah  medzi  úrovňou
rodičovského monitoringu aktivít  detí  a včasnosťou užívania drog deťmi,
rizikovým  správaním  (Vo,  2020,  Neiderhiser,  Marceau,  & Reiss,  2013,
Ryan, Jorm, & Lubman, 2010, Westling et al., 2008, Dishion, & McMahon,
1998),  monitoringu  rodičov  a negatívnymi  postojmi  školákov  k fajčeniu,
nižšej úrovni zámeru začať fajčiť (Engels, & Willemsen, 2004), iniciáciou
konzumácie alkoholu (Rusby,  Light,  Crowley et  al.,  2018), konzumáciou
alkoholu  adolescentmi  (Webb,  Bray,  Getz  et  al.,  2002,  Ryan,  Jorm,
& Lubman,  2010,  Morleo,  Cook,  Elliott  et  al.,  2013,  McCann,  Perra,
McLaughlin et al., 2016, Savage, Rose, Pulkkinen et al., 2018), nárazovou
konzumáciou alkoholu (Inguglia, Costa, Iannello et al., 2019, Rusby, Light,
Crowley et al., 2018). Predchádzajúce skúmanie potvrdilo moderačný efekt
rodu vo vzťahu medzi konzumáciou alkoholu a percipovanou rodičovskou
informovanosťou školákmi (Latendresse, Rose, Viken et al., 2010). Tento
rok  Trucco  (2020)  vo  svojej  prehľadovej  štúdii  konštatuje  na  základe
existujúcich  výskumných  dát  dôležitú  rolu  rodičovskej  informovanosti
v rozhodnutí  detí  užívať  drogy,  protektívnu  rolu  rodičovskej
informovanosti vo vzťahu k užívaniu drog deťmi nielen v kontexte rodiny,
ale  aj  širšom  kontexte  priateľov,  dôležitosť  rodičovskej  informovanosti
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v redukovaní  vystavenia  detí  negatívnym rovesníckym vplyvom iniciácie
užívania drog.

Z pohľadu prevencie užívania drog dospievajúcimi je aktuálne akcentovaná
dôležitosť rozvoja konzistencie dobrovoľného zverovania sa detí a posilňo-
vania  schopnosti  rodičov  byť  informovaní  o aktivitách  detí  v súlade
s vývinovými zvláštnosťami potrieb detí a rodiny (Marceau, Nair, Rogers et
al.,  2020).  Porozumenie  vzťahu  rodičovskej  informovanosti  s exter-
nalizovanými  problémami  adolescentov  predpokladá  sledovanie  nielen
rodových zvláštností, ale ako uvádzajú Micalizzi, Sokolovsky, Janssen et al.
(2019), aj opory vo vzťahu rodič – dieťa, ktorá môže facilitovať pozitívnu
interpretáciu  správania  rodičov  (kontrola,  pýtanie  sa,...)  a posilňovať
protektívny efekt aj školákmi percipovanej rodičovskej informovanosti voči
užívaniu drog.

1.1.7 Faktory reziliencie v prevencii
Cieľom  nášho  skúmania  bolo  analyzovať  aj  podiel  vonkajších  zdrojov
reziliencie, tzn. podporných vzťahov, očakávaní a možností na zmysluplnú
participáciu a účasť v škole, ako aj vnútorných síl reziliencie. K vnútorným
silám  reziliencie  boli  v našom  výskume  zaradené  na  základe  výsledkov
doterajších skúmaní premenné, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané, že
nižšia miera sebakontroly (Orosová, 2014, Orosová, Gajdošová, Janovská
et al., 2018, Stautz, Zupan, Field et al., 2017, Sussman, Chou, Pang et al.,
2016,  de  Winter,  Visser,  Verhulst  et  al.,  2016,  Berinšterová,  Orosová,
Miovský,  2014,  Pokhrel,  Sussman,  & Stacy,  2014)  a pozitívnej  sebaúcty
(Berinšterová, 2015), ako aj vyššia miera hľadania nového (Bos, Hayden,
Lum  et  al.,  2019,  Orosová,  Gajdošová,  Janovská  et  al.,  2018,  Pokhrel,
Sussman,  & Stacy,  2014)  mali  vzťah  ku  konzumácii  alkoholu  a fajčeniu.
Uvedený cieľ  reflektoval  existujúci  stav  poznania  vzťahu medzi  efektom
vnútorných  faktorov,  protektívnych  environmentálnych  faktorov
a redukciou  konzumácie  alkoholu,  fajčenia  dospievajúcimi  (Furlong,
Ritchey,  & O’Brennan,  2009).  Uvedené  vedie  k potrebe  identifikácie
školských  faktorov  a osobnostných  faktorov  užívania  návykových  látok
školákmi,  poznanie  ktorých  významne  prispieva  k voľbe  efektívnych
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stratégií  redukovania prevalencie užívania drog školákmi (Tesler,  Harel‐
Fisch, & Baron Epel, 2016, Kim, &‐  McCarthy, 2006). 

1.1.8 Ciele výskumu a hypotetické modely
Prvým  hlavným  cieľom  bolo  analyzovať  výskyt  fajčenia  a konzumácie
alkoholu  školákov  v piatich  vlnách  zberu  dát  v závislosti  od  skupiny
(experimentálnej a kontrolnej) a rodu. Druhým hlavným cieľom bolo skú-
mať vplyv Unplugged programu na fajčenie a konzumáciu alkoholu školá-
kov v troch základných častiach, a to:  Časť 1: Testovať hypotetické mode-
račné modely vplyvu Unplugged programu (U) na fajčenie a konzumáciu
alkoholu udávanú školákmi v jednotlivých vlnách zberu dát (Obrázok 1, 2).
Časť 2: Testovať podiel vplyvu Unplugged programu s ohľadom na kvalitu
jeho  implementácie  (Uf)  na  fajčenie  a konzumáciu  alkoholu  udávanú
školákmi  a skúmať  mediačné  efekty  (s mediátormi:  podporné  vzťahy,
očakávania  a možnosti  na  zmysluplnú  participáciu  a účasť  v škole,
sebakontrola, pozitívna sebaúcta, hľadanie nového, v čase T2, T3, T4, T5,
a zmena normatívnych presvedčení).  Časť 3: Testovať finálne hypotetické
modely  vplyvu  Unplugged  programu  (U)  na  fajčenie  a konzumáciu
alkoholu s kontrolovanými premennými (v analýzach 2. časti vygenerované
prediktory  s najsilnejším  podielom  v modeloch  fajčenia  a konzumácie
alkoholu, ktorú školáci udávali v čase jednotlivých vĺn zberu dát).

Obrázok 1 Hypotetický  moderačný  model  fajčenia  školákov  v jednotlivých
vlnách zberu dát. U=Unplugged (experimentálna/kontrolná skupina), F=fajče-
nie;  T1=prvá  vlna  zberu  dát,  pred  implementáciou  Unplugged  programu;
T2=druhá  vlna  zberu  dát,  bezprostredne  po  implementácii;  T3=tretia  vlna
zberu dát, 3 mesiace po implementácii; T4=štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov
po implementácii; T5=piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii.
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Obrázok 2 Hypotetický  moderačný  model  konzumácie  alkoholu  školákov
v jednotlivých  vlnách  zberu  dát.  U=Unplugged  (experimentálna/kontrolná
skupina), KA=konzumácia alkoholu; T1=prvá vlna zberu dát, pred implemen-
táciou  Unplugged  programu;  T2=druhá  vlna  zberu  dát,  bezprostredne  po
implementácii;  T3=tretia  vlna  zberu  dát,  3  mesiace  po  implementácii;
T4=štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii; T5=piata vlna zberu
dát, 18 mesiacov po implementácii.

1.2 Výskumný dizajn
Program prevencie užívania návykových látok Unplugged a dizajn výsku-
mu  Európsky  program  prevencie  užívania  návykových  látok  Unplugged
(online  odkaz  tu)  vychádza  zo  stratégie  sociálneho  vplyvu,  z princípu
komplexného vplyvu sociálneho prostredia a edukačného prístupu, ktorý je
založený na modeli KAB, teda vedomosti – postoje – správanie. Pozostáva
z 12 vyučovacích lekcií,  ktoré sú zaradené do troch skupín podľa oblasti
zamerania  (informácie  a postoje,  interpersonálne  spôsobilosti,
intrapersonálne spôsobilosti).  Program Unplugged je výsledkom riešenia
projektu  EU-Dap  (European  Drug  Abuse  Prevention  trial),  ktorý  sa
realizoval  v rokoch  2003 – 2005  a spolupracovalo  na  ňom  sedem
členských krajín  EÚ – Taliansko,  Švédsko,  Belgicko,  Nemecko,  Rakúsko,
Španielsko a Grécko.

Program  prevencie  Unplugged  bol  adaptovaný  na  podmienky  školskej
praxe  SR.  Bola  realizovaná  metodická  príprava  učiteľov/  lektorov
Unplugged  programu  na  školách  experimentálnej  skupiny,  on-line
supervízia  realizácie  programu,  sledovanie  a vyhodnocovanie  fidelity
realizácie programu.
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Školská  randomizovaná,  kontrolovaná  štúdia  programu  Unplugged bola
realizovaná  v experimentálnej  a kontrolnej  skupine  zbermi  dát  bezpros-
tredne  pred  realizáciou  programu  Unplugged  (T1,  v septembri  šk.
r. 2013/14) a následne 4 post-test meraniami (3 mesiace T2, 6 mesiacov T3,
12 mesiacov T4 a 18 mesiacov T5 po implementácii programu). 

Randomizácia  (náhodné  zaradenie  základných  škôl  do  experimentálnej
a kontrolnej  skupiny)  bola  realizovaná  na  základe  Registra  škôl
v Slovenskej  republike za rok 2011 Ústavu informácií  a prognóz školstva
v Bratislave. Výber škôl bol realizovaný z miest regiónov Slovenska, zo 6
klastrov založených na počte obyvateľov (podrobnejšie v časti Výskumná
vzorka).

1.3 Výskumná vzorka
Do  výskumu  bola  vybraná  reprezentatívna  vzorka  63  základných  škôl.
Vzorka bola vyberaná stratifikovaným náhodným výberom z Registra škôl
a školských zariadení Slovenskej  Republiky,  Ústavu informácií a prognóz
školstva. Kritériami pre stratifikovaný náhodný výber boli: kraj (východné,
stredné, a západné Slovensko) a veľkosť obce (kategórie: 0 – 4999 obyvate-
ľov; 5000 – 9999; 10 000 – 19 999; 20 000 – 49 999; 50 000 – 99 999;
100 000 a viac obyvateľov). 

32 škôl bolo zaradených do experimentálnej skupiny (n=622) and 31 škôl
bolo zaradených do experimentálnej  skupiny (n=661).  V každej  škole sa
výskumu  zúčastnila  jedna  trieda  6.  ročníka.  Výskumnú  vzorku  štúdie
sumárne tvorilo 1283 školákov (T1). Priemerný vek (T1) bol 11,52, 46.8%
chlapcov.  Účasť  žiakov vo výskume bola  podmienená súhlasom rodičov.
Realizácia  výskumu  bola  schválená  Etickou  komisiou  UPJŠ  a bola
podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

1.4 Metodiky výskumu 
Konzumácia alkoholu a fajčenie. Konzumácia alkoholu za posledných
30 dní a fajčenie tabakových cigariet školákov za posledných 30 dní boli
merané prostredníctvom otázok dotazníka medzinárodnej  štúdie ESPAD
(Hibbel,  Guttormsson,  Ahlström et  al.,  2012).  „Koľkokrát (ak  vôbec)  si
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vypil/la nejaký alkoholický nápoj za posledných 30 dní? “. „Koľkokrát (ak
vôbec) si fajčil/a tabakové cigarety za posledných 30 dní?“ s možnosťami
odpovedí: (1) ani raz, (2)1-2 krát, (3) 3-5 krát, (4) 6-9 krát, (5) 10-19 krát,
(6)  20-30 krát,  (7)  40  a viac krát.  Pre  potreby  logistickej  regresie  boli
uvedené premenné dichotomizované: 0 (odpoveď 1 = ani raz), 1 (odpovede
2 až 7).

Sociálnopsychologické prediktory

Percipovaná  dostupnosť  alkoholu  a cigariet.  Uvedené  premenné
boli sledované otázkami (Hibbel, Guttormsson, Ahlström et al., 2012): „Ak
by si chcel, bolo by pre teba ľahké, alebo ťažké získať cigarety?“ „Ak by si
chcel, bolo by pre teba ľahké, alebo ťažké získať alkohol?“ s možnosťami
odpovedí: (1) nemožné, (2) veľmi ťažké, (3) ťažké, (4) dosť ľahké, (5) veľmi
ľahké, (6) neviem. Odpoveď neviem bola z analýz vylúčená. 

Percipovaná  rodičovská  informovanosť.  Uvedená  premenná  bola
sledovaná otázkou (Hibbel, Guttormsson, Ahlström et al.,  2012):  „Vedia
tvoji rodičia, kde tráviš večery, keď na druhý deň netreba ísť do školy?“
s možnosťami odpovedí: (1) vždy vedia, (2) dosť často to vedia, (3) občas to
vedia, (4) obvykle to nevedia. Odpovede boli prekódované, tzn., že vyššie
skóre indikovalo vyššiu úroveň rodičovskej informovanosti.

Normatívne presvedčenia. Deskriptívne normatívne presvedčenia boli
sledované otázkami (Hibbel, Guttormsson, Ahlström et al., 2012):  „Koľko
tvojich kamarátov podľa tvojho odhadu fajčí  cigarety?“. „Koľko tvojich
kamarátov  podľa  tvojho  odhadu  pije  alkoholické  nápoje  (pivo,  víno,
tvrdý  alkohol)?“  s možnosťami  odpovedí  na  5  bodovej  škále  (nikto  –
–  všetci).  Zmena  v deskriptívnych  normatívnych  presvedčeniach  bola
sledovaná  v každej  vlne  dát  oproti  prvému  meraniu,  tzn.  rozdielom
odpovede na uvedenej škále v čase T2-T1, T3-T1, T4-T1, T5-T1.

Školské prediktory

Školské  prediktory  boli  sledované  prostredníctvom  3  subškál,  a to
podporné  vzťahy,  očakávania  a možnosti  na  zmysluplnú
participáciu  a účasť  v škole, metodiky  Resilience  and  Youth
Development  Module  (Furlong,  Ritchey,  & O’Brennan,  2009).  Každá
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subškála  pozostávala  z 3  položiek.  Príklady  položiek  subškál:  podporné
vzťahy  v škole  „Na  mojej  škole  je  učiteľka/učiteľ,  alebo  iný  dospelý
ktorej/ktorému na mne naozaj záleží“, očakávania (vkladanie nádeje) „Na
mojej  škole  je  učiteľka/učiteľ,  alebo  iný  dospelý  ktorá/ktorý  verí,  že
budem  úspešná/úspešný“,  možnosti  na  zmysluplnú  participáciu  a účasť
v škole „V škole robím veci, na ktorých záleží“. S možnosťami odpovedí na
4  bodovej  škále  (úplne  nepravdivé  –  celkom  pravdivé).  Hodnoty
Cronbach's  Alpha boli  pre  subškálu  podporné vzťahy v školeT1 0,77,  pre
subškálu očakávania T1 (vkladanie nádeje) 0,82, pre subškálu možnosti na
zmysluplnú participáciu a účasť v škole T1 0,80.

Osobnostné faktory

Sebakontrola. Úroveň sebakontroly bola sledovaná 11 položkovou Škálou
sebakontroly  (Finkenauer,  Engels,  & Baumeister,  2005)  s možnosťami
odpovedí  1 – vôbec  ma  nevystihuje  až  po  5 – veľmi  ma  vystihuje  pred
intervenciou. Príklad položky „Som lenivý“. Vyššie skóre indikovalo vyššiu
úroveň sebakontroly. Hodnota Cronbach's Alpha pre sebakontrolu  T1 bola
0,73.

Pozitívna sebaúcta.  Pozitívna sebaúcta  bola sledovaná 16 položkovou
Self-liking  and  competence  scale-revised  (SLCS-R)  (Tafarodi,  & Swann,
2001).  7  položkový  komponent  pozitívnej  sebaúcty,  bol  generovaný  na
základe  PCA  (Principal  Component  analysis)  (Berinšterová,  2015).
Možnosti odpovede boli sledované 5 bodovou Likertovou škálou (1 – silne
nesúhlasím, 5 – silne súhlasím). Hodnota Cronbach's Alpha pre pozitívnu
sebaúctu T1 bola v našom skúmaní 0.82.

Hľadanie nového.  7 položková subškála Hľadania  nového Adolescent
resilience  scale  (Oshio,  Kaneko,  Nagamine  et  al.,  2003)  s možnosťou
odpovedí na 5 bodovej škále (určite áno až určite nie), pričom vyššie skóre
indikovalo vyššiu úroveň hľadania nového). Príklad položky „Vyhľadávam
nové  výzvy“. Hodnota  Cronbach's  Alpha  pre  hľadanie  nového  T1 bola
v našom skúmaní 0.70.

Žiaci  vypĺňali  dotazník v priebehu vyučovania  v časovom rozsahu do 90
minút  pod supervíziou  trénovaných  asistentov.  Unikátny  kód dotazníka

25



každého žiaka umožnil výskumníkom analýzu dát jednotlivých vĺn zberu
dát,  ktorého  sa  jednotliví  žiaci  zúčastnili  a ktorý  umožnil  zachovanie
anonymity žiakov a dôvernosti dát.

Efektívnosť Unplugged programu

Bolo realizované testovanie:

1. vplyvu Unplugged programu (U,  experimentálna/kontrolná sku-
pina) na fajčenie a konzumáciu alkoholu školákov

2. vplyvu  Unplugged  programu  s ohľadom  na  fidelitu  (Jurystová,
Orosová,  & Gabrhelík,  2017),  tzn.  kvalitu  jeho  implementácie
programu  (Uf)  na  fajčenie  (F)  a konzumáciu  alkoholu  (KA)
školákov.  Angažovanosť  lektora  v poskytovaní  spätnej  väzby
k jednotlivým  lekciám  programu  bola  indikátorom  fidelity,
rozdelenia  výskumnej  vzorky  na:  experimentálnu  skupinu
s angažovaným  lektorom,  tzn.  že  učitelia  poskytli  spätnú  väzbu
k viac ako polovici, tzn. viac ako k 6 lekciám programu (22 expe-
rimentálnych  škôl,  370  školákov),  experimentálnu  skupinu
k neangažovaným  lektorom,  tzn.  že  učitelia  neposkytli  spätnú
väzbu, resp. poskytli k menej ako polovičke, menej ako k 6 lekciám
programu  (10  experimentálnych  škôl,  189  školákov),  kontrolnú
skupina  (Berinšterová,  2015).  Učitelia  diskutovali  a poskytovali
spätnú väzbu v priestore na tento účel vytvorenej skupiny Google.
Unplugged  a prostredníctvom  on-line  dotazníka  hodnotenia
realizácie  každej  lekcie  Unplugged  programu,  ktorý  učitelia/
lektori  Unplugged  programu  priebežne  vypĺňali.  Komplexnejšej
analýze  kvality  implementácie  programu  je  venovaná  osobitná
štúdia tejto publikácie.

1.4.1 Štatistické analýzy
Výskyt  fajčenia  a konzumácie  alkoholu  školákov  v závislosti  od  skupiny
(experimentálnej a kontrolnej) a rodu bola testovaná prostredníctvom Chi-
-kvadrát testu / Fisher testu. 
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Časť  1  Testovanie  vplyvu  Unplugged  programu  (U).  Modely  binárnej
logistickej regresie (BLR, metóda Enter) boli realizované pre každú vlnu
zberu dát so zámerom skúmania priameho vplyvu Unplugged programu
(skupina  experimentálna/kontrolná)  na  F/KA  školákov  a nepriameho
vplyvu Unplugged programu, tzn. moderačného efektu rodu a FT1  /KA  T1

(F/KA v čase prvej vlny zberu dát, tzn. bezprostredne pred implementáciou
programu), preto boli do modelov vložené interakcie rod x u a interakcia
F T1/ KA T1 x U.

Časť  2  Testovanie  podielu  vplyvu  Unplugged  programu  s ohľadom  na
kvalitu jeho implementácie (Uf), mediačné analýzy. Modely viacnásobnej
BLR (metóda Enter) boli realizované pre každú vlnu zberu dát so zámerom
komplexnejšieho  odhadu  pravdepodobnosti  F  alebo  KA,  ktorú  udávali
školáci. Štyri modely v každej vlne zberu dát mali závislé premenné buď F
alebo KA v priebehu posledného mesiaca a nezávislé premenné (NP):

1. model  sledoval  vplyv  (Uf)  na  F/KA školákov  s nezávislými
premennými: F alebo KA v čase T1, rod, Uf,  interakcia rod x Uf,
interakcia  F  alebo  KA  v čase  T1  x  Uf,  pričom  vo  finálnych
modeloch boli ponechané iba interakcie so štatisticky významným
podielom,  ak  ani  v jednej  z vĺn  zberu  dát  interakcia  nemala
štatisticky významný podiel, bola interakcia z analýz vylúčená

2. model  sledoval  vplyv/  podiel  prediktora  rizikového  statusu
a sociálnopsychologických prediktorov, ku ktorým patrí: F alebo
KA,  ktorú  udávali  školáci  v čase  jednotlivých  vĺn  zberu  dát,
percipovaná  dostupnosť,  percipovaná  rodičovská  informovanosť
a zmena  normatívnych  presvedčení  (zmena  v každej  vlne  dát
oproti  prvému  meraniu),  pričom  kontrolovanými  premennými
boli nezávislé premenné prvého modelu BLR

3. model  sledoval  vplyv/  podiel  školských  prediktorov:  podporné
vzťahy, očakávania a možnosti na zmysluplnú participáciu a účasť
v škole,  pričom  kontrolovanými  premennými  boli  nezávislé
premenné prvého a druhého modelu BLR
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4. model sledoval  vplyv/podiel osobnostných faktorov: sebakontro-
la,  pozitívna  sebaúcta,  hľadanie  nového,  v čase  T2,  T3,  T4,  T5,
pričom  kontrolovanými  premennými  boli  nezávislé  premenné
prvých troch modelov BLR.

Jednotlivé modely BLR boli štatisticky významné, čo umožňuje usudzovať,
že  pravdepodobnosť  F  alebo  KA,  ktorú  udávali  školáci  v jednotlivých
vlnách  zberu  dát,  je  možné  vysvetliť  pôsobením  do  analýz  zaradených
prediktorov.  Dobrá  kvalita  modelov  BLR  je  preukázaná  aj  hodnotami
Nagelkerkovho  koeficientu  jednotlivých  modelov  BLR,  o čom  budeme
informovať v časti prezentovania výsledkov analýz BLR.

Mediačné analýzy. So zámerom lepšieho porozumenia psychologickému
mechanizmu  vplyvu  Unplugged  programu  (Uf),  paralelné  mediačné
analýzy boli realizované prostredníctvom Hayes' PROCESS v SPSS (Field,
2013),  pričom testované  boli  modely  s nezávislou  premennou  „skupina“
(kontrolná skupiny vs experimentálna s angažovaným učiteľom a kontrol-
ná skupina vs experimentálna s neangažovaným učiteľom), závislou pre-
mennou bolo fajčenie alebo konzumácia alkoholu a paralelnými mediátor-
mi boli:  podporné vzťahy, očakávania a možnosti  na zmysluplnú partici-
páciu a účasť v škole, sebakontrola, pozitívna sebaúcta, hľadanie nového,
v čase T2, T3, T4, T5, ako aj zmena normatívnych presvedčení, kontrolo-
vanou premennou bolo fajčenie alebo konzumácia alkoholu v čase T1.

Časť 3  Testovanie finálnych modelov vplyvu Unplugged programu (U) na
fajčenie  a konzumáciu alkoholu školákov s kontrolovanými premennými.
Modely viacnásobnej BLR (metóda Enter) boli realizované pre každú vlnu
zberu dát so zámerom skúmania priameho vplyvu Unplugged programu
(skupina  experimentálna/kontrolná)  na  F/KA  školákov  a nepriameho
vplyvu Unplugged programu, tzn. moderačného efektu rodu a F  T1/KAT1  ,
preto boli do modelov vložené interakcie rod x u a interakcia F T1/ KA T1 x
U, pričom kontrolovanými premennými boli v predchádzajúcich analýzach
(viď Časť 2) vygenerované prediktory s najsilnejším podielom v modeloch
BLR  fajčenia  a konzumácie  alkoholu,  ktorú  školáci  udávali  v čase
jednotlivých vĺn zberu dát (Pourhoseingholi, Baghestani, & Vahedi, 2012). 

Analýzy boli realizované v SPSS 23.
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1.5 Výsledky

1.5.1 Výskyt fajčenia školákov
Školáci experimentálnej a kontrolnej skupiny sa nelíšili vo fajčení udáva-
nom v čase jednotlivých vĺn zberu dát (Graf 1).

T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna 
zberu dát, bezprostredne po implementácii; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po 
implementácii; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii; T5 = piata 
vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii

Graf 1 Výskyt fajčenia školákov (posledných 30 dní/posledný mesiac) experi-
mentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých vlnách zberu dát

Chlapci experimentálnej a kontrolnej skupiny sa nelíšili vo fajčení udáva-
nom v čase jednotlivých vĺn zberu dát (Graf 2). Dievčatá experimentálnej
a kontrolnej skupiny sa nelíšili vo fajčení udávanom v čase jednotlivých vĺn
zberu dát (Graf 3) s výnimkou druhej vlny zberu dát (T2 = bezprostredne
po  implementácii  Unplugged  programu),  kedy  1,1%  dievčat  experimen-
tálnej skupiny a 4,9% dievčat kontrolnej skupiny udávalo fajčenie (Fisher
test =7,62, p≤0,01).
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Graf 2 Výskyt fajčenia chlapcov (posledných 30 dní/posledný mesiac) experi-
mentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých vlnách zberu dát

Graf 3 Výskyt fajčenia dievčat (posledných 30 dní/posledný  mesiac) experi-
mentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých vlnách zberu dát
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1.5.2 Výskyt konzumácie alkoholu školákov
Školáci  experimentálnej  a kontrolnej  skupiny  sa  líšili  v konzumácii
alkoholu  v čase  prvej  vlny  zberu  dát,  pred  implementáciou  Unplugged
programu (T1), (Fisher test =7,05, p≤0,01) a v čase druhej vlny zberu dát,
bezprostredne po implementácii  Unplugged programu (T2),  (Fisher test
=10,72,  p≤0,01)  (Graf 4).  14,4%T1,  19,4%T2 školákov  experimentálnej
skupiny a 9,3%T1, 11,8%T2 školákov kontrolnej skupiny udávalo konzumáciu
alkoholu. 

Graf 4 Výskyt  konzumácie  alkoholu  školákov  (posledných  30 dní/posledný
mesiac) experimentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých vlnách zberu dát

Chlapci  experimentálnej  a kontrolnej  skupiny  sa  líšili  v konzumácii
alkoholu  udávanom iba  v čase  druhej  vlny  zberu  dát,  bezprostredne  po
implementácii  Unplugged  programu  (T2),  (Fisher  test  =9,24,  p≤0,01)
(Graf 5), tzn. že 23,2% chlapcov experimentálnej skupiny a 12,2% chlapcov
kontrolnej skupiny udávalo konzumáciu alkoholu.
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Graf 5 Výskyt  konzumácie  alkoholu  chlapcov  (posledných 30 dní/posledný
mesiac) experimentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých vlnách zberu dát

Graf 6 Výskyt  konzumácie  alkoholu  dievčat  (posledných  30  dní/posledný
mesiac) experimentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých vlnách zberu dát
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Dievčatá  experimentálnej  a kontrolnej  skupiny  sa  líšili  v konzumácii
alkoholu udávanom iba v čase  prvej  vlny zberu dát,  bezprostredne pred
implementáciou Unplugged programu (T1),  Fisher test  =10,71,  p≤0,001)
(Graf 6),  tzn.  že  14,1%  dievčat  experimentálnej  skupiny  a 6,4%  dievčat
kontrolnej skupiny udávalo konzumáciu alkoholu.

1.5.3 Časť 1. Testovanie vplyvu Unplugged progra-
mu na fajčenie a konzumáciu alkoholu školákov. 
Moderačné modely.

Testovanie vplyvu Unplugged programu (U) na fajčenie 
školákov

Priamy  vplyv  Unplugged  programu  na  fajčenie  školákov  nebol  zistený.
Vplyv Unplugged programu na fajčenie školákov bol moderovaný rodom
v prospech dievčat experimentálnej skupiny bezprostredne po implemen-
tácii programu (T2), (Tabuľka 1, Obrázok 3).

Testovanie vplyvu Unplugged programu (U) na konzumáciu 
alkoholu školákov

Priamy  vplyv  Unplugged  programu  na  KA  školákov  bol  zistený
bezprostredne  po  implementácii  programu  (T2)  v neprospech  školákov
experimentálnej skupiny. Vplyv Unplugged programu na KA školákov bol
však moderovaný KAT1 v prospech školákov experimentálnej skupiny a to
12 a 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu (T4 a T5). Tzn.,
že  12 mesiacov  T4 a 18 mesiacov  T5 po implementácii  programu sa efekt
programu preukázal  v prospech školákov  experimentálnej  skupiny,  ktorí
v čase  T1  neudávali  KA,  (Tabuľka 2,  Obrázok 4).  Očakávaný  efekt
Unplugged programu bol preukázaný oddialením KA školákov experimen-
tálnej skupiny.
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Obrázok 3 Moderačný  model  fajčenia  školákov  v jednotlivých  vlnách  zberu  dát.   U=Unplugged  (experimentálna/  
/kontrolná skupina), F=fajčenie, plná čiara=štatisticky významný vplyv, prerušovaná čiara=ns; T1=prvá vlna zberu dát,
pred implementáciou Unplugged programu; T2=druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii; T3=tretia vlna
zberu dát, 3 mesiace po implementácii; T4=štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii; T5=piata vlna zberu
dát, 18 mesiacov po implementácii.

Obrázok 4 Moderačný model konzumácie alkoholu školákov v jednotlivých vlnách zberu dát.  U=Unplugged (experi-
mentálna/kontrolná skupina), KA=konzumácia alkoholu, plná čiara=štatisticky významný vplyv, prerušovaná čiara=ns;
T1=prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2=druhá vlna zberu dát, bezprostredne po imple-
mentácii; T3=tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii; T4=štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii;
T5=piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii.
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Tabuľka 1 Vplyv Unplugged programu na fajčenie školákov

T2 T3 T4 T5

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

lower upper lower upper lower upper lower upper

FT1 5,655 0,523 61,157 13,254** 1,99 88,265 10,864 0,649 181,747 5,319 0,467 60,539

U 0,484 0,197 1,186 0,587 0,252 1,368 0,610 0,28 1,331 0,480 0,206 1,121

rod 0,045** 0,006 0,349 0,182** 0,059 0,562 0,611 0,294 1,269 0,742 0,372 1,478

FT1 x U 8,651 0,590 126,769 1,076 0,107 10,815 1,118 0,050 24,967 2,167 0,139 33,656

rod x U 16,096* 1,685 153,764 3,139 0,715 13,776 2,297 0,821 6,429 2,223 0,760 6,501

R2 0,21 0,11 0,05 0,05

U = Unplugged (experimentálna / kontrolná skupina), FT1 = fajčenie pred implementáciou Unplugged programu; T1 = prvá vlna zberu 
dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged programu; 
T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii 
Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; *p≤0,05, **p≤0,01



Tabuľka 2 Vplyv Unplugged programu na konzumáciu alkoholu školákov

T2 T3 T4 T5

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

lower upper lower upper lower upper lower upper

KAT1 3,965*** 2,28 6,895 10,37*** 5,885 18,282 7,89*** 4,15 15,003 8,008*** 4,425 14,492

U 0,434** 0,237 0,796 1,029 0,581 1,823 1,626 0,869 3,042 1,128 0,658 1,931

rod 0,641 0,397 1,037 0,63 0,373 1,063 1,031 0,578 1,839 0,692 0,423 1,131

KAT1 x U 1,066 0,408 2,786 0,419 0,171 1,03 0,264* 0,092 0,754 0,347* 0,131 0,921

rod x U 1,633 0,752 3,547 1,381 0,655 2,912 0,708 0,321 1,561 1,05 0,516 2,137

R2 0,09 0,15 0,09 0,11

U = Unplugged (experimentálna / kontrolná skupina), KAT1 = konzumácia alkoholu pred implementáciou Unplugged programu; 
T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii 
Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 
12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; 
*p≤0,05, ***p≤0,001



1.5.4 Časť 2. Testovanie podielu vplyvu Unplugged 
programu s ohľadom na kvalitu jeho implementácie
(Uf). Mediačné analýzy.

Modely BLR fajčenia školákov T2

Výsledky prvého modelu BLR druhej vlny zberu dát (T2=bezprostredne po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 3)  (a)  že  model
vysvetľoval  22% variancie  fajčenia  školákov v čase  T2;  (b)  školáci,  ktorí
udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  až  s 31 krát  vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie;  (c)  štatisticky  významný  vplyv
skupiny,  tzn.  že  školáci,  ktorí  absolvovali  program  pod  vedením
neangažovaného  učiteľa  v porovnaní  so  školákmi  kontrolnej  skupiny
s takmer  5 krát  vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie;  (d)  vplyv
Unplugged programu bol moderovaný rodom v prospech dievčat, školákov,
ktorí absolvovali program pod vedením angažovaného učiteľa v porovnaní
so  školákmi  kontrolnej  skupiny.  6,3%  chlapcov  a 1,3%  dievčat
experimentálnej  skupiny,  ktorí  absolvovali  program  pod  vedením
angažovaného  učiteľa,  v porovnaní  s 5,4%  chlapcov  a 4,9%  dievčat
kontrolnej skupiny udávali fajčenie bezprostredne po realizácii Unplugged
programu (T2).

Výsledky druhého modelu BLR druhej vlny zberu dát (T2=bezprostredne
po  realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového statusu a sociálnopsychologických prediktorov, preukázali: (a)
percento variancie fajčenia školákov, ktorú model vysvetľoval narástlo na
50%;  (b)  že  konzumácia  alkoholu  udávaná  školákmi  v čase  druhej  vlny
zberu dát bola najsilnejším prediktorom modelu, tzn., že až 7 krát s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci, ktorí udávali aj  konzumáciu
alkoholu.  Štatisticky  významným  prediktorom  fajčenia,  ktoré  udávali
školáci  bezprostredne  po implementácii  Unplugged programu (T2)  bola
vyššia úroveň dostupnosti cigariet a nižšia úroveň informovanosti rodičov.

Výsledky tretieho modelu BLR druhej vlny zberu dát (T2=bezprostredne
po  realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  školských
prediktorov,  preukázali:  (a)  percento  variancie  fajčenia  školákov,  ktorú
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model  vysvetľoval  narástlo  o 4%  v porovnaní  s druhým  modelom;
(b) nižšia  úroveň  školákmi  udávanej  zmysluplnej  participácie  a účasti
v škole mala vzťah k vyššej pravdepodobnosti školákmi udávaného fajčenia
v čase T2. 

Výsledky štvrtého modelu BLR druhej vlny zberu dát (T2=bezprostredne
po  realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  osobnostných
prediktorov, preukázali:  (a)  percento  variancie  fajčenia  školákov,  ktorú
model vysvetľoval narástlo na 83%, čo preukazuje vysokú úroveň kvality
modelu;  (b)  školáci  s nižšou  úrovňou  sebakontroly  a vyššou  úrovňou
faktora  hľadania  nového  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
v čase T2.

Modely BLR fajčenia školákov T2 – zhrnutie

V čase zberu dát bezprostredne po realizácii Unplugged programu percento
variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  modely  vysvetľovali  narastalo
z 22% 1. model, 50% 2. model, 54% 3. model, až na 83% 4. model, čo preukazuje vysokú
úroveň kvality modelov, odhadu pravdepodobnosti F, ktorú školáci udávali
v čase  T2.  Školáci,  ktorí  udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  až
s 31 krát  vyššou pravdepodobnosťou udávali  fajčenie  a až  7 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie tí školáci, ktorí udávali aj konzumáciu
alkoholu  v čase  T2.  Preukázaný  bol  štatisticky významný,  potencionálne
rizikový vplyv  Uf, tzn. že školáci, ktorí absolvovali program pod vedením
neangažovaného  učiteľa  v porovnaní  so  školákmi  kontrolnej  skupiny
s takmer 5 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie, čo naznačuje
riziko negatívneho vplyvu Uf implementovaného s nízkou úrovňou kvality.
Vplyv  Uf v čase T2 bol  moderovaný rodom v neprospech chlapcov, ktorí
absolvovali  program pod vedením angažovaného  učiteľa  v porovnaní  so
školákmi kontrolnej skupiny. Štatisticky významným prediktorom fajčenia,
ktoré  udávali  školáci  bezprostredne  po  implementácii  Unplugged
programu (T2), bola vyššia úroveň dostupnosti cigariet, hľadania nového
a nižšia  úroveň  percipovanej  informovanosti  rodičov,  zmysluplnej
participácie a účasti v škole, sebakontroly.
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Modely BLR fajčenia školákov T3

Výsledky  prvého  modelu  BLR  tretej  vlny  zberu  dát  (T3=3  mesiace  po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 3):  (a)  že  model
vysvetľoval  13% variancie  fajčenia  školákov  v čase  T3;  (b)  školáci,  ktorí
udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  až  s 15 krát  vyššou
pravdepodobnosťou udávali  fajčenie  v čase  T3;  (c)  štatisticky významný,
potencionálne rizikový vplyv Uf, tzn. že školáci, ktorí absolvovali program
pod vedením neangažovaného učiteľa v porovnaní so školákmi kontrolnej
skupiny s viac 5 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie v čase T3.

Výsledky  druhého modelu  BLR tretej  vlny  zberu  dát  (T2=3 mesiace po
realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového statusu a sociálnopsychologických prediktorov, preukázali:  (a)
percento  variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  model  vysvetľoval  narástlo
z 13% na 37%; (b) že konzumácia alkoholu udávaná školákmi v čase tretej
vlny zberu dát  bola  najsilnejším prediktorom modelu,  tzn.,  že  až  4 krát
s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie  školáci,  ktorí  udávali  aj
konzumáciu alkoholu. Štatisticky významným prediktorom fajčenia, ktoré
udávali  školáci  3  mesiace  po  implementácii  Unplugged  programu  (T3),
bola  vyššia  úroveň  dostupnosti  cigariet,  pričom  takmer  2 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci s vyššou úrovňou dostupnosti
cigariet.

Výsledky  tretieho  modelu  BLR  tretej  vlny  zberu  dát  (T3=3  mesiace  po
realizácii Unplugged programu), ktorý testoval podiel školských predikto-
rov a štvrtého modelu BLR, ktorý testoval  podiel osobnostných predikto-
rov, preukázali: percento variancie fajčenia školákov, ktorú modely vysvet-
ľovali bolo 38%  3.  model a 46%  4.  model,  avšak jednotlivé skúmané prediktory
nemali štatisticky významný podiel na sile modelov.

Modely BLR fajčenia školákov T3 – zhrnutie

V čase zberu dát  3 mesiace po realizácii  Unplugged programu percento
variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  modely  vysvetľovali  narastalo
z 13%  1.  model,  37%  2.  model,  38%  3.  model,  na 46%  4.  model,  čo preukazuje dobrú
úroveň kvality modelov, odhadu pravdepodobnosti F, ktorú školáci udávali
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v čase T3. Uvedená sila podielov však bola v porovnaní s modelmi druhej
vlny dát (T2) nižšia. Porovnateľne s druhou vlnou zberu dát, školáci, ktorí
udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  až  takmer  15 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie  a až  4 krát  s vyššou  pravdepodob-
nosťou udávali  fajčenie  tí  školáci,  ktorí  udávali  aj  konzumáciu alkoholu
v čase  T3,  ako  aj  2 krát  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
školáci  s vyššou  úrovňou  dostupnosti  cigariet.  Zistený  bol  štatisticky
významný,  potencionálne  rizikový  vplyv  Uf,  porovnateľne  s výsledkami
2. vlny zberu dát, tzn. že školáci, ktorí absolvovali program pod vedením
neangažovaného  učiteľa  v porovnaní  so  školákmi  kontrolnej  skupiny
s 5 krát  vyššou pravdepodobnosťou udávali  fajčenie,  čo  naznačuje  riziko
negatívneho  vplyvu  Unplugged  programu  implementovaného  s nízkou
úrovňou kvality.

Modely BLR fajčenia školákov T4

Výsledky prvého modelu BLR štvrtej vlny zberu dát (T4=12 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 3):  (a)  že  model
vysvetľoval iba 5% variancie fajčenia školákov v čase T4; (b) školáci, ktorí
udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  však  až  s 12 krát  vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie  v čase  T4;  (c)  štatisticky  významný
vplyv Uf v čase T4 zistený nebol.

Výsledky druhého modelu BLR štvrtej vlny zberu dát (T4=12 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového  statusu  a sociálnopsychologických  prediktorov,  preukázali:
(a) percento variancie fajčenia školákov, ktorú model vysvetľoval narástlo
z 5%  až  na  49%;  (b)  že  konzumácia  alkoholu  udávaná  školákmi  v čase
štvrtej  vlny zberu dát bola najsilnejším prediktorom modelu, tzn.,  že až
3 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci, ktorí udávali aj
konzumáciu alkoholu. Štatisticky významným prediktorom fajčenia, ktoré
udávali školáci 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu (T4),
bola  vyššia  úroveň  dostupnosti  cigariet,  pričom  takmer  3 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci s vyššou úrovňou dostupnosti
cigariet  a takmer  2 krát  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
školáci  s vyššou úrovňou nárastu normatívnych presvedčení.  Zistený bol
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štatisticky  významný  vplyv  nižšej  úrovne  percipovanej  informovanosti
rodičov na fajčenie,  ktoré školáci udávali v čase T4. Výsledky preukázali
štatisticky významný podiel všetkých skúmaných sociálnopsychologických
prediktorov a rizikového statusu v čase T4.

Výsledky tretieho modelu BLR štvrtej vlny zberu dát (T4=12 mesiacov po
realizácii Unplugged programu), ktorý testoval podiel školských predikto-
rov a štvrtého modelu BLR, ktorý testoval  podiel osobnostných predikto-
rov,  preukázali:  (a)  percento  variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  modely
vysvetľovali  bolo  porovnateľné  s 2.  modelom,  tzn.  49%  3.  model

a 53%  4.  model,  avšak jednotlivé skúmané prediktory nemali  štatisticky vý-
znamný podiel na sile modelov s výnimkou vplyvu nižšej úrovne pozitívnej
sebaúcty na fajčenie, ktoré školáci udávali v čase T4.

Modely BLR fajčenia školákov T4 – zhrnutie

V čase zberu dát 12 mesiacov po realizácii Unplugged programu percento
variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  modely  vysvetľovali  bolo  5% 1. model,
49% 2.  model, 49% 3.  model, na 52% 4. model, čo preukazuje dobrú úroveň kvality
modelov,  odhadu  pravdepodobnosti  F,  ktorú  školáci  udávali  v čase  T4
s výnimkou  1. modelu  s nepreukázaným  efektom  Uf.  Aj  12  mesiacov  po
implementácii  Unplugged  bolo  zistené,  že  až  3 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci, ktorí udávali aj  konzumáciu
alkoholu v čase  T4,  že  štatisticky významným prediktorom fajčenia  bola
vyššia  úroveň  dostupnosti  cigariet,  pričom  takmer  3 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci s vyššou úrovňou dostupnosti
cigariet  a takmer  2 krát  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
školáci  s vyššou úrovňou nárastu normatívnych presvedčení.  Zistený bol
štatisticky  významný  vplyv  nižšej  úrovne  percipovanej  informovanosti
rodičov a pozitívnej sebaúcty na fajčenie, ktoré školáci udávali v čase T4.
Výsledky  preukázali  štatisticky  významný  podiel  všetkých  skúmaných
sociálnopsychologických prediktorov, rizikového statusu a osobnostného
faktora sebaúcty na modeloch fajčenia, ktoré školáci udávali v čase T4.
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Modely BLR fajčenia školákov T5

Výsledky prvého modelu BLR piatej vlny zberu dát (T5=18 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 3):  (a)  že  model
vysvetľoval  podobne  ako  v 4.  vlne  zberu  dát  iba  5%  variancie  fajčenia
školákov  v čase  T5;  (b)  školáci,  ktorí  udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny
zberu dát však s 10 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie v čase
T5; (c) štatisticky významný vplyv Uf v čase T5 zistený nebol.

Výsledky druhého modelu BLR piatej vlny zberu dát (T5=18 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového  statusu  a sociálnopsychologických  prediktorov, preukázali:
(a) percento variancie fajčenia školákov, ktorú model vysvetľoval narástlo
z 5%  až  na  49%;  (b)  že  konzumácia  alkoholu  udávaná  školákmi  v čase
piatej  vlny zberu  dát  bola  najsilnejším prediktorom modelu,  tzn.,  že  až
5 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci, ktorí udávali aj
konzumáciu alkoholu. Štatisticky významným prediktorom fajčenia, ktoré
udávali školáci 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu (T5),
bola  vyššia  úroveň  dostupnosti  cigariet,  pričom  takmer  3 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci s vyššou úrovňou dostupnosti
cigariet  a takmer  2 krát  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
školáci  s vyššou úrovňou nárastu normatívnych presvedčení.  Zistený bol
štatisticky  významný  vplyv  nižšej  úrovne  percipovanej  informovanosti
rodičov na fajčenie,  ktoré školáci  udávali  v čase T5.  Výsledky preukázali
štatisticky významný podiel všetkých skúmaných sociálnopsychologických
prediktorov  a rizikového  statusu  v čase  T5  porovnateľne  s výsledkami
v čase T4.

Výsledky tretieho modelu BLR piatej vlny zberu dát (T5=18 mesiacov po
realizácii Unplugged programu), ktorý testoval podiel školských predikto-
rov a štvrtého modelu BLR, ktorý testoval podiel osobnostných predikto-
rov, preukázali:  percento  variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  modely
vysvetľovali bolo 54% 3. model a 57% 4. model, avšak jednotlivé skúmané predik-
tory nemali štatisticky významný podiel na sile modelov s výnimkou vplyvu
vyššej úrovne školákmi percipovaných podporných vzťahov v škole na faj-
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čenie, ktoré školáci udávali v čase T5, čo nebolo v súlade s predpokladaným
protektívnym efektom podporných vzťahov v škole.

Modely BLR fajčenia školákov T5 – zhrnutie

V čase zberu dát 18 mesiacov po realizácii Unplugged programu percento
variancie  fajčenia  školákov,  ktorú  modely  vysvetľovali  bolo  5%  1.  model,
49%  2. model, 54%  3. model, na 57%  4.  model, čo preukazuje dobrú úroveň kvality
modelov,  odhadu  pravdepodobnosti  F,  ktorú  školáci  udávali  v čase  T5
s výnimkou  1. modelu  s nepreukázaným  efektom  Uf,  podobne  ako  bolo
zistené aj 12 mesiacov po implementácii Unplugged (T4). Aj 18 mesiacov
po  implementácii  Unplugged  bolo  zistené,  že  až  6 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci, ktorí udávali aj  konzumáciu
alkoholu v čase  T5,  že štatisticky významným prediktorom fajčenia bola
vyššia  úroveň  dostupnosti  cigariet,  pričom  takmer  3 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali fajčenie školáci s vyššou úrovňou dostupnosti
cigariet  a takmer  2 krát  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
školáci  s vyššou úrovňou nárastu normatívnych presvedčení.  Zistený bol
štatisticky  významný  vplyv  nižšej  úrovne  percipovanej  informovanosti
rodičov  a vyššej  úrovne  školskej  sociálnej  podpory  na  fajčenie,  ktoré
školáci udávali v čase T5. Výsledky preukázali štatisticky významný podiel
všetkých  skúmaných  sociálnopsychologických  prediktorov,  rizikového
statusu a školského faktora podporných vzťahov na modeloch fajčenia,
ktoré školáci udávali v čase T5.

Mediačné analýzy

Paralelné  mediačné  analýzy  boli  realizované  so  zámerom  porozumieť
psychologickému mechanizmu vplyvu Uf na fajčenie, ktoré školáci udávali
aj 12 mesiacov po implementácii programu. Výsledky preukázali nepriamy
efekt  Uf vedeného angažovaným učiteľom, ktorý bol  mediovaný zmenou
normatívnych presvedčení b = -0,17, BCa CI [-0,38, -0,005]. Tzn., že zo
skupiny  testovaných  potencionálnych  mediátorov  nárast  normatívnych
presvedčení školákov kontrolnej skupiny mal vzťah k vyššej pravdepodob-
nosti  fajčenia,  ktorú školáci  udávali  v čase T4 na rozdiel  od experimen-
tálnej skupiny školákov, ktorí absolvovali program pod vedením angažova-
ných učiteľov, pričom priamy efekt Uf nebol štatisticky významný.
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Tabuľka 3 Testovanie podielu vplyvu Unplugged programu s ohľadom na kvalitu jeho implementácie (Uf) na fajčenie školákov

T2 T3 T4 T5

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper

m
od

el
 1

     FT1 31,031 10,89 88,419      FT1 14,711*** 5,027 43,047      FT1 11,69*** 3,571 38,285      FT1 9,793*** 3,199 29,978

Uf      KS 1      KS 1      KS 1      KS 1

     ESA 1,219 0,466 3,186      ESA 1,186 0,477 2,952      ESA 1,725 0,78 3,817      ESA 2,231 0,955 5,211

     ESNA 4,854** 1,51 15,605      ESNA 5,263** 1,746 15,865      ESNA 1,153 0,243 5,47      ESNA 0,811 0,098 6,711

     Rod 0,726 0,287 1,837      Rod 0,569 0,218 1,482      Rod 1,386 0,673 2,852      Rod 1,622 0,717 3,671

rod x Uf      KS 1      KS 1      KS 1      KS 1

     ESA 0,087* 0,008 0,889      ESA 0,559 0,12 2,59      ESA 0,499 0,173 1,438      ESA 0,373 0,122 1,138

     ESNA 0 0 -      ESNA 0 0 -      ESNA 0,197 0,015 2,534      ESNA 1,654 0,157 17,423

R2 0,22 0,13 0,05 0,05

m
od

el
 2

rizikový status
a sociálnopsycho-
logické prediktory

     KAT2 7,138*** 2,775 18,359      KAT3 4,289** 1,706 10,785      KAT4 2,92** 1,457 5,853      KAT5 4,695*** 2,31 9,539

     DT2 1,842*** 1,306 2,596      DT3 1,748** 1,26 2,425      DT4 2,639*** 1,85 3,764      DT5 2,599*** 1,649 4,098

     IRT2 0,527** 0,351 0,792      IRT3 0,732 0,494 1,084      IRT4 0,608** 0,443 0,834      IRT5 0,629** 0,459 0,862

     NP 2-1 0,907 0,736 1,116      NP 3-1 1,157 0,789 1,696      NP 4-1 1,716*** 1,232 2,391      NP 251 1,865*** 1,378 2,524

R2 0,50 0,37 0,49 0,49

m
od

el
 3

školské prediktory      PVŠT2 0,93 0,607 1,424      PVŠT3 1,13 0,83 1,54      PVŠT4 1,078 0,812 1,432      PVŠT5 1,492* 1,05 2,119

     OŠT2 1,403 0,902 2,182      OŠT3 0,882 0,646 1,204      OŠT4 1,029 0,774 1,367      OŠT5 0,757 0,551 1,041

     ZPŠT2 0,713* 0,54 0,942      PŠT3 0,888 0,722 1,093      PŠT4 0,977 0,822 1,161      PŠT5 0,915 0,739 1,134

R2 0,54 0,38 0,49 0,54

m
od

el
 4

osobnostné 
prediktory

     SKT2 0,516* 0,302 0,881      SKT3 1,04 0,956 1,131      SKT4 1,019 0,951 1,093      SKT5 0,928 0,834 1,033

     PSUT2 0,918 0,776 1,087      PSUT3 1,025 0,946 1,11      PSUT4 0,916* 0,845 0,993      PSUT5 0,939 0,835 1,056

     HNT2 2,473* 1,156 5,289      HNT3 1,119 0,959 1,307      HNT4 1 0,866 1,153      HNT5 0,881 0,721 1,075

R2 0,83 0,46 0,52 0,57

F = fajčenie, KS = kontrolná skupina, Uf = Unplugged realizovaný pod vedením ne/angažovaného učiteľa / lektora, KS = kontrolná skupina, ESA = Unplugged realizovaný pod vedením angažovaného 
učiteľa / lektora, ESNA = Unplugged realizovaný pod vedením neangažovaného učiteľa / lektora, KA = konzumácia alkoholu, D = dostupnosť cigariet, IR = informovanosť rodičov, NP = normatívne 
presvedčenia, PVŠ = podporné vzťahy v škole, OŠ = školské očakávania,  a ZPŠ = možnosti  na zmysluplnú participáciu a účasť v škole, SK = sebakontrola, PSU = pozitívna sebaúcta, HN = hľadanie 
nového; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace 
po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; 
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Uvedený  nepriamy  efekt  Uf nebol  potvrdený  modelom,  ktorý  testoval
nezávislú premennú „kontrolná skupina vs experimentálna s neangažova-
ným učiteľom“.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T2

Výsledky prvého modelu BLR druhej vlny zberu dát (T2=bezprostredne po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 4):  (a)  že  model
vysvetľoval  9%  variancie  konzumácie  alkoholu  školákmi  v čase  T2;
(b) školáci, ktorí udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát
so 4 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu v čase
T2; (c) štatisticky významný, potencionálne rizikový vplyv Uf na konzumá-
ciu alkoholu školákov, tzn. že školáci, ktorí absolvovali program pod vede-
ním  angažovaného  učiteľa  v porovnaní  so  školákmi  kontrolnej  skupiny
s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu v čase T2.

Výsledky druhého modelu BLR druhej vlny zberu dát (T2=bezprostredne
po  realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového  statusu  a sociálnopsychologických  prediktorov, preukázali:
(a) percento variancie modelu konzumácie alkoholu školákov, ktorú model
vysvetľoval  narástlo  na  33%;  (b)  že  fajčenie  udávané  školákmi  v čase
druhej  vlny zberu dát bolo najsilnejším prediktorom modelu, tzn.,  že až
8 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci,
ktorí udávali aj fajčenie. Štatisticky významným prediktorom konzumácie
alkoholu, ktoré udávali školáci bezprostredne po implementácii Unplugged
programu  (T2)  bola  vyššia  úroveň  dostupnosti  alkoholu,  takmer  2 krát
s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  KA  školáci  s vyššou  úrovňou
dostupnosti  alkoholu,  ďalej  nižšia  úroveň  percipovanej  informovanosti
rodičov  a nárast  normatívnych  presvedčení,  s viac  ako  1 krát  vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci  s nárastom
normatívnych  presvedčení;  (c)  model  preukázal  štatisticky  významný
podiel  všetkých  skúmaných  sociálnopsychologických  prediktorov
a rizikového statusu.

Výsledky  tretieho  a štvrtého  modelu  BLR  druhej  vlny  zberu  dát
(T2=bezprostredne  po  realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval
podiel školských a osobnostných prediktorov, preukázali nárast percenta
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variancie modelu konzumácie alkoholu školákov, ktorú model vysvetľoval,
iba  o 3%  3.  model a následne  o 6%  4.  model v porovnaní  s druhým  modelom,
pričom  nebol  preukázaný  štatisticky  významný  podiel  skúmaných
školských a osobnostných a faktorov.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T2 – zhrnutie

Bezprostredne po realizácii Unplugged programu (T2) percento variancie
modelov konzumácie alkoholu školákmi,  ktorú modely vysvetľovali,  síce
narastalo z 9% 1. model, 33% 2. model, 36% 3. model, až na 42% 4. model, avšak podiel
jednotlivých  skúmaných  školských  a osobnostných  faktorov  preukázaný
nebol. Naopak model BLR preukázal štatisticky významný, avšak rizikový
vplyv Uf na konzumáciu alkoholu školákov, tzn. že školáci, ktorí absolvovali
program  pod  vedením  angažovaného  učiteľa  v porovnaní  so  školákmi
kontrolnej  skupiny  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu
alkoholu  v čase  T2  a štatisticky  významný  podiel  všetkých  skúmaných
sociálnopsychologických  prediktorov  a rizikového  statusu.  Školáci,  ktorí
udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát so 4 krát vyššou
pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu v čase T2, takmer 2 krát
s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci s vyššou
úrovňou dostupnosti alkoholu, s viac ako 1 krát vyššou pravdepodobnosťou
udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci  s nárastom  normatívnych
presvedčení  a udávali  školáci  s nižšou  úrovňou  percipovanej  informova-
nosti rodičov.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T3

Výsledky  prvého  modelu  BLR  tretej  vlny  zberu  dát  (T3=3  mesiace  po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 4):  (a)  že  model
vysvetľoval  15%  variancie  konzumácie  alkoholu  školákmi  v čase  T3;
(b) školáci, ktorí udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát
až s 8 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu v čase
T3; (c) štatisticky významný potencionálne rizikový vplyv Uf na konzumá-
ciu alkoholu školákov bol moderovaný rodom, tzn. že chlapci, ktorí absol-
vovali program pod vedením neangažovaného učiteľa v porovnaní s chlap-
cami kontrolnej skupiny s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu
alkoholu v čase T3 na rozdiel od dievčat (Graf 7).
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Graf 7 Konzumácia alkoholu školákmi 3 mesiace po implementácii Unplugged
programu (T3)

Výsledky  druhého  modelu  BLR tretej  vlny zberu  dát  (T3=3 mesiace po
realizácii Unplugged programu), ktorý testoval podiel prediktora rizikové-
ho statusu a sociálnopsychologických prediktorov, preukázali: (a) percen-
to  variancie  modelu  konzumácie  alkoholu  školákov,  ktorú  model
vysvetľoval, narástlo na 40%; (b) že fajčenie udávané školákmi v čase tretej
vlny zberu  dát  bolo  najsilnejším prediktorom modelu,  tzn.,  že  až  6 krát
s vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci,  ktorí
udávali  aj  fajčenie.  Štatisticky  významným  prediktorom  konzumácie
alkoholu,  ktoré  udávali  školáci  3  mesiace  po  implementácii  Unplugged
programu  (T3),  bola  vyššia  úroveň  dostupnosti  alkoholu,  takmer  2 krát
s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci s vyššou
úrovňou dostupnosti alkoholu, ďalej nižšia úroveň percipovanej informo-
vanosti rodičov a nárast normatívnych presvedčení, s viac ako 1 krát vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci  s nárastom
normatívnych  presvedčení;  (c)  model  preukázal  štatisticky  významný
podiel  všetkých  skúmaných  sociálnopsychologických  prediktorov
a rizikového statusu porovnateľne s výsledkami modelu BLR v čase T2.
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Výsledky tretieho a štvrtého modelu BLR tretej vlny zberu dát (T3=3 me-
siace po realizácii Unplugged programu), ktorý testoval  podiel školských
a osobnostných  prediktorov,  nepreukázali  nárast  percenta  variancie
modelu konzumácie alkoholu školákov, ktorú modely 3. a 4. model v porovnaní
s druhým modelom vysvetľovali, pričom nebol preukázaný štatisticky výz-
namný podiel skúmaných školských a osobnostných a faktorov porovna-
teľne s výsledkami modelu BLR v čase T2.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T3 – zhrnutie

3  mesiace  po  realizácii  Unplugged  programu  (T3)  percento  variancie
modelov konzumácie alkoholu školákmi,  ktorú modely vysvetľovali,  síce
narastalo z 15% 1.  model na 40% 2. model,  3.  model, 4. model, avšak podiel jednotlivých
skúmaných školských a osobnostných faktorov preukázaný nebol. Školáci,
ktorí udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát až s 8 krát
vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  v čase  T3.
Štatisticky  významný  potencionálne  rizikový  vplyv  Uf na  konzumáciu
alkoholu školákov bol moderovaný rodom, tzn. že chlapci, ktorí absolvovali
program  pod  vedením  neangažovaného  učiteľa  v porovnaní  s chlapcami
kontrolnej  skupiny  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu
alkoholu v čase T3 na rozdiel od dievčat. Zistený bol štatisticky významný
podiel  všetkých  skúmaných  sociálnopsychologických  prediktorov
a rizikového statusu.  Fajčenie udávané školákmi v čase tretej vlny zberu
dát  bolo  najsilnejším  prediktorom  modelu,  tzn.,  že  až  6 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci, ktorí udávali aj
fajčenie,  takmer 2 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu
alkoholu školáci s vyššou úrovňou dostupnosti alkoholu, s viac ako 1 krát
vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci
s nárastom normatívnych presvedčení a udávali školáci  s nižšou úrovňou
percipovanej informovanosti rodičov.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T4

Výsledky prvého modelu BLR štvrtej vlny zberu dát (T4=12 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 4):  (a)  že  model
vysvetľoval  iba  8%  variancie  konzumácie  alkoholu  školákmi  v čase  T4;
(b) školáci, ktorí udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát
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až s takmer 5 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoho-
lu v čase  T4; (c)  štatisticky významný vplyv  Uf na konzumáciu alkoholu
školákov zistený nebol.

Výsledky druhého modelu BLR štvrtej vlny zberu dát (T4=12 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového  statusu  a sociálnopsychologických  prediktorov,  preukázali:
(a) percento variancie modelu konzumácie alkoholu školákov, ktorú model
vysvetľoval  narástlo na z 8 % variancie prvého modelu na 41% druhého
modelu,  12  mesiacov  po  realizácii  Unplugged  programu  (T4);  (b)  že
fajčenie udávané školákmi v čase štvrtej vlny zberu dát bolo najsilnejším
prediktorom modelu, tzn., že 4 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali
konzumáciu alkoholu školáci, ktorí udávali aj fajčenie. Štatisticky význam-
ným prediktorom konzumácie alkoholu, ktorú udávali školáci 12 mesiacov
po implementácii Unplugged programu (T4), bola vyššia úroveň dostup-
nosti alkoholu, takmer 2 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzu-
máciu alkoholu školáci s vyššou úrovňou dostupnosti alkoholu a s náras-
tom  normatívnych  presvedčení,  s viac  ako  1 krát  vyššou  pravdepodob-
nosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci  s nárastom  normatívnych
presvedčení; (c) model preukázal štatisticky významný podiel troch zo šty-
roch skúmaných sociálnopsychologických prediktorov a rizikového statu-
su porovnateľne s výsledkami modelov BLR v čase T2 a T3 a nepreukázal
štatisticky významný podiel informovanosti rodičov.

Výsledky tretieho a štvrtého modelu BLR štvrtej vlny zberu dát (T4=12 me-
siacov po realizácii Unplugged programu), ktorý testoval podiel školských
a osobnostných  prediktorov,  preukázali  nárast percenta  variancie
modelov konzumácie alkoholu školákov na 49%3.  model a 46%4. model, pričom
bol preukázaný štatisticky významný podiel skúmaného školského faktora,
vyššia  úroveň  školákmi  udávanej  zmysluplnej  participácie  a účasti
v škole mala vzťah k vyššej pravdepodobnosti školákmi udávanej KA v čase
T4,  čo  nekorešpondovalo  s očakávaným  protektívnym  vplyvom  daného
faktora a posledný štvrtý model preukázal vplyv nižšej  úrovne pozitívnej
sebaúcty na konzumáciu alkoholu, ktorú školáci udávali v čase T4.
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Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T4 – zhrnutie

12  mesiacov  po  realizácii  Unplugged programu  (T4)  percento  variancie
modelov  konzumácie  alkoholu  školákmi,  ktorú  modely  vysvetľovali,
narastalo z 8% 1. model na 41% 2. model, na 49%3. model, a 46% 4. model. Školáci, ktorí
udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát až s 5 krát vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  v čase  T4.  Štatisticky
významný  vplyv  Uf na  konzumáciu  alkoholu  školákov  12  mesiacov  po
realizácii  Unplugged  programu  zistený  nebol.  Zistený  bol  štatisticky
významný podiel  troch skúmaných  sociálnopsychologických prediktorov
a rizikového statusu. Fajčenie udávané školákmi v čase štvrtej vlny zberu
dát  bolo  najsilnejším  prediktorom  modelu,  tzn.,  že  až  4 krát  s vyššou
pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci, ktorí udávali aj
fajčenie,  takmer 2 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu
alkoholu školáci s vyššou úrovňou dostupnosti alkoholu, s viac ako 1 krát
vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci s náras-
tom  normatívnych  presvedčení.  V čase  T4  bol  preukázaný  vplyv  nižšej
úrovne pozitívnej sebaúcty na konzumáciu alkoholu, ale aj vyššej úrovne
školákmi udávanej zmysluplnej participácie a účasti v škole.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T5

Výsledky prvého modelu BLR piatej vlny zberu dát (T5=18 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu)  preukázali  (Tabuľka 4):  (a)  že  model
vysvetľoval  11%  variancie  konzumácie  alkoholu  školákmi  v čase  T5;
(b) školáci, ktorí udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu dát
s 5 krát  vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  v čase
T5; (c)  štatisticky významný vplyv  Uf na  konzumáciu alkoholu školákov
zistený nebol 18 mesiacov po realizácii Unplugged programu.

Výsledky druhého modelu BLR piatej vlny zberu dát (T5=18 mesiacov po
realizácii  Unplugged  programu),  ktorý  testoval  podiel  prediktora
rizikového  statusu  a sociálnopsychologických  prediktorov,  preukázali:
(a) percento variancie modelu konzumácie alkoholu školákov, ktorú model
vysvetľoval narástlo na 39%; (b)že fajčenie udávané školákmi v čase piatej
vlny zberu  dát  bolo  najsilnejším prediktorom modelu,  tzn.,  že  až  4 krát
s vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci,  ktorí

50



udávali  aj  fajčenie.  Štatisticky  významným  prediktorom  konzumácie
alkoholu, ktoré udávali školáci 18 mesiacov po implementácii Unplugged
programu  (T5),  bola  vyššia  úroveň  dostupnosti  alkoholu,  takmer  2 krát
s vyššou pravdepodobnosťou udávali KA školáci s vyššou úrovňou dostup-
nosti  alkoholu,  ďalej  nižšia  úroveň percipovanej  informovanosti  rodičov
a bol nárast normatívnych presvedčení, s takmer 2 krát vyššou pravdepo-
dobnosťou udávali konzumáciu alkoholu školáci s nárastom normatívnych
presvedčení;  (c)  model  preukázal  štatisticky  významný  podiel  všetkých
skúmaných  sociálnopsychologických  prediktorov  a rizikového  statusu
porovnateľne s výsledkami modelov BLR v čase T2 a T3.

Výsledky tretieho a štvrtého modelu BLR piatej vlny zberu dát (T5=18 me-
siacov po realizácii Unplugged programu), ktorý testoval podiel školských
a osobnostných prediktorov, preukázali nárast percenta variancie modelov
konzumácie  alkoholu  školákov  na  43%3.  model a 73%  4.  model,  v porovnaní
s druhým modelom, avšak nebol preukázaný štatisticky významný  podiel
jednotlivých skúmaných školských a osobnostných a faktorov porovna-
teľne s výsledkami modelu BLR v čase T2 a T3.

Modely BLR konzumácie alkoholu školákov T5 – zhrnutie

18  mesiacov  po  realizácii  Unplugged  programu  (T5)  percento  variancie
modelov  konzumácie  alkoholu  školákov,  ktorú  modely  vysvetľovali,  síce
narastalo z 11% 1.  model na 39%  2.  model,  43%3.  model,  73%  4.  model,  avšak podiel
jednotlivých  skúmaných  školských  a osobnostných  faktorov  preukázaný
nebol. Školáci, ktorí udávali konzumáciu alkoholu v čase prvej vlny zberu
dát  až  s 5 krát  vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu  alkoholu
v čase T5. Štatisticky významný vplyv Uf na konzumáciu alkoholu školákov
zistený nebol v čase T5. Zistený bol štatisticky významný podiel všetkých
skúmaných  sociálnopsychologických  prediktorov  a rizikového  statusu.
Fajčenie udávané školákmi v čase piatej vlny zberu dát bolo najsilnejším
prediktorom  modelu,  tzn.,  že  až  4 krát  s vyššou  pravdepodobnosťou
udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci,  ktorí  udávali  aj  fajčenie,  takmer
2 krát s vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu alkoholu školáci
s vyššou  úrovňou  dostupnosti  alkoholu,  s viac  ako  1 krát  vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu  školáci  s nárastom
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normatívnych presvedčení a udávali školáci s nižšou úrovňou percipovanej
informovanosti rodičov.

Mediačné analýzy

Avšak  paralelná  mediačná  analýza  preukázala  nepriamy  vplyv  Uf na
konzumáciu  alkoholu,  ktorú  školáci  udávali  3  mesiace  po  absolvovaní
programu  prostredníctvom  pozitívnej  sebaúcty.  Výsledky  preukázali
nepriamy efekt  Uf vedeného angažovaným učiteľom, ktorý bol mediovaný
vyššou úrovňou pozitívnej  sebaúcty v porovnaní so skupinou kontrolnou
b = -0,05,  BCa  CI  [-0,16,  -0,0002].  Tzn.,  že  zo  skupiny  testovaných
potencionálnych mediátorov bola vyššia úroveň sebaúcty školákov skupi-
ny,  ktorí  absolvovali  Unplugged  program  pod  vedením  angažovaného
učiteľa v porovnaní s kontrolnou skupinou, asociovaná s nižšou pravdepo-
dobnosťou konzumácie alkoholu, ktorú školáci udávali v čase T3, pričom
priamy efekt  Uf nebol  štatisticky významný.  Uvedený nepriamy efekt  Uf

nebol potvrdený modelom, ktorý testoval nezávislú premennú „kontrolná
skupina vs experimentálna s neangažovaným učiteľom“.

1.5.5 Zhrnutie výsledkov 2. časti

Testovanie podielu vplyvu Uf na fajčenie školákov – zhrnutie

Výsledky analýz fajčenia, ktoré udávali školáci v piatich vlnách zberu dát
preukázali,  že  jednotlivé  modely  BLR  boli  štatisticky  významné,  čo
umožňuje usudzovať,  že pravdepodobnosť fajčenia,  ktorú udávali  školáci
v jednotlivých vlnách zberu dát, je možné vysvetliť  pôsobením do analýz
zaradených štyroch skupín prediktorov, a to (i) Uf,  rodu a fajčenia v čase
prvej  vlny  zberu  dátT1,  (ii)  rizikového  statusu  a sociálnopsychologických
faktorov, (iii) školských a (iv) osobnostných faktorov. Dobrá kvalita mode-
lov BLR bola preukázaná aj hodnotami Nagelkerkovho koeficientu jedno-
tlivých modelov BLR, ktorá sa finálnych modeloch pohybovala od 46% do
83% variancie (83% 4. model/T2, 46% 4. model/T3, 52% 4. model/T4, 57% 4. model/T5).
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Tabuľka 4 Testovanie podielu vplyvu Unplugged programu s ohľadom na kvalitu jeho implementácie (Uf) na konzumáciu alkoholu školákov

T2 T3 T4 T5

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper

m
od

el
 1

     KAT1 4,095*** 2,599 6,453      KAT1 7,554*** 4,877 11,7      KAT1 4,638*** 2,833 7,592      AT1 5,394*** 3,396 8,566

Uf      KS      KS      KS      KS

     ESA 2,271** 1,269 4,063      ESA 1,116 0,64 1,947      ESA 0,833 0,453 1,531      ESA 1,022 0,598 1,746

     ESNA 2,249 0,867 5,831      ESNA 1,796 0,712 4,529      ESNA 0,736 0,226 2,392      ESNA 1,393 0,52 3,731

     Rod 1,072 0,588 1,955      Rod 0,932 0,542 1,601      Rod 0,801 0,465 1,38      Rod 0,788 0,47 1,322

rod x Uf      KS      KS      KS      KS

     ESA 0,605 0,271 1,351      ESA 0,88 0,406 1,907      ESA 1,096 0,476 2,521      ESA 0,897 0,427 1,884

     ESNA 0,529 0,145 1,931      ESNA 0,148* 0,031 0,716      ESNA 2,14 0,515 8,895      ESNA 0,813 0,231 2,865

R2 0,09 0,15 0,08 0,11

m
od

el
 2

rizikový status 
a sociálnopsycho-
logické prediktory

     FT2 7,922*** 3,153 19,908      FT3 6,114*** 2,306 16,209      FT4 4,454*** 2,2 9,019      FT5 4,445*** 2,185 9,043

     DT2 1,661*** 1,397 1,974      DT3 1,794*** 1,518 2,119      DT4 2,023*** 1,638 2,499      DT5 1,769*** 1,472 2,126

     IRT2 0,666*** 0,521 0,852      IRT3 0,658*** 0,521 0,831      IRT4 0,839 0,647 1,088      IRT5 0,75* 0,591 0,952

     NP 2-1 1,397* 1,053 1,853      NP 3-1 1,402** 1,099 1,789      NP 4-1 1,493** 1,156 1,928      NP 5-1 1,463*** 1,187 1,803

R2 0,33 0,40 0,41 0,39

m
od

el
 3

školské prediktory      PVŠT2 0,945 0,769 1,16      PVŠT3 0,915 0,765 1,095      PVŠT4 1,021 0,814 1,28      PVŠT5 0,935 0,751 1,164

     OŠT2 0,843 0,685 1,038      OŠT3 1,02 0,856 1,215      OŠT4 0,972 0,777 1,217      OŠT5 1,22 0,971 1,532

     ZPŠT2 1,064 0,934 1,212      ZPŠT3 0,972 0,871 1,085      ZPŠT5 1,197 1,026 1,397      ZPŠT5 1,017 0,887 1,166

R2 0,36 0,40 0,49 0,43

m
od

el
 4

osobnostné 
prediktory

     SKT2 0,949 0,891 1,011      SKT3 1 0,957 1,046      SKT4 1 0,944 1,059      SKT5 0,992 0,939 1,047

     PSUT2 1,066 1 1,137      PSUT3 0,962 0,919 1,006      PSUT4 0,923 0,863 0,988      PSUT5 0,956 0,895 1,021

     HNT2 0,999 0,892 1,12      HNT3 1,004 0,926 1,089      HNT4 1,026 0,912 1,153      HNT5 0,991 0,903 1,087

R2 0,42 0,40 0,46 0,73

F = fajčenie, KS = kontrolná skupina, Uf = Unplugged realizovaný pod vedením ne/angažovaného učiteľa / lektora, KS = kontrolná skupina, ESA = Unplugged realizovaný pod vedením angažovaného 
učiteľa / lektora, ESNA = Unplugged realizovaný pod vedením neangažovaného učiteľa / lektora, KA = konzumácia alkoholu, D = dostupnosť cigariet, IR = informovanosť rodičov, NP = normatívne 
presvedčenia, PVŠ = podporné vzťahy v škole, OŠ = školské očakávania,  a ZPŠ = možnosti  na zmysluplnú participáciu a účasť v škole, SK = sebakontrola, PSU = pozitívna sebaúcta, HN = hľadanie 
nového; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace 
po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; 
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Vplyv Uf

Výsledky modelov BLR jednotlivých vĺn zberu dát preukázali,  že s 10 až
31 krát  vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie  školáci  v druhej  až
piatej  vlne  zberu  dát,  ktorí  udávali  fajčenie  v čase  prvej  vlny  zberu  dát
(31 krát 1. model, 15 krát 2. model, 12 krát 3. model, na 10 krát 4. model), čo potvrdzuje
dôležitosť včasnosti prevencie. Výsledky analýz vplyvu Uf naznačujú riziko
priameho  negatívneho  vplyvu  Uf na  fajčenie  školákov  bezprostredne
a 3 mesiace po realizácii programu pod vedením neangažovaného učiteľa/
lektora. Vplyv Uf bol moderovaný rodom v prospech dievčat, ktorí absol-
vovali program pod vedením angažovaného učiteľa v porovnaní so ško-
lákmi kontrolnej skupiny. Výsledky mediačných analýz preukázali predpo-
kladaný nepriamy efekt Uf na fajčenie, ktoré školáci udávali 12 mesiacov po
implementácii  programu prostredníctvom zmeny normatívnych presved-
čení.  Nárast normatívnych presvedčení školákov kontrolnej  skupiny mal
vzťah k vyššej pravdepodobnosti fajčenia, ktorú školáci udávali v čase T4
na rozdiel od experimentálnej skupiny školákov, ktorí absolvovali program
pod vedením angažovaných učiteľov. Tento nepriamy efekt nebol potvrde-
ný  aj  v prospech  školákov,  ktorí  Unplugged  absolvovali  pod  vedením
neangažovaných učiteľov.

Vplyv rizikového statusu a sociálnopsychologických faktorov

Výsledky  preukázali  štatisticky  významný  podiel  všetkých  skúmaných
sociálnopsychologických  prediktorov a rizikového statusu  na modeloch
fajčenia, ktoré školáci udávali v čase T4 a T5, tzn. 12 a 18 mesiacov po
implementácii  Unplugged,  pričom  vplyv  konzumácie  alkoholu  v čase
zberu  dát  a dostupnosť  cigariet  mali  štatisticky  významný  podiel  na
modeloch  BLR  všetkých  vĺn  zberu  dát.  So  7 krát  T2,  so  4 krát  T3,
s 3 krát T4,  a s  5 krát  T5  vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie
školáci v druhej až piatej vlne zberu dát, ktorí udávali konzumáciu alkoholu
v čase zberu dát. S 2 až 3 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie
školáci s vyššou úrovňou dostupnosti cigariet v jednotlivých vlnách zberu
dát. Školáci s nižšou úrovňou percipovanej informovanosti rodičov udávali
fajčenie  s vyššou  pravdepodobnosťou  v čase  T2,  T4,  T5.  Nárast
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normatívnych presvedčení zvýšil pravdepodobnosť fajčenia, ktoré udávali
školáci v čase T4 a T5.

Vplyv školských faktorov

Výsledky  nepreukázali  štatisticky  významný  podiel  jednotlivých  skúma-
ných  školských  faktorov  s výnimkou  v čase  T2,  nižšia  úroveň  školákmi
udávanej zmysluplnej  participácie  a účasti  v škole  mala  vzťah  k vyššej
pravdepodobnosti školákmi udávaného fajčenia bezprostredne po imple-
mentácii Unplugged (T2) a s výnimkou v čase T5, vyššia úroveň školákmi
percipovaných podporných vzťahov v škole mala vzťah k vyššej pravdepo-
dobnosti  školákmi  udávaného  fajčenia  18  mesiacov  po  implementácii
Unplugged (T5), čo nebolo v súlade s predpokladaným protektívnym efek-
tom podporných vzťahov v škole.

Vplyv osobnostných faktorov

Výsledky  nepreukázali  štatisticky  významný  podiel  jednotlivých
skúmaných osobnostných faktorov s výnimkou v čase T2, školáci s nižšou
úrovňou sebakontroly a vyššou úrovňou faktora hľadania nového s vyššou
pravdepodobnosťou  udávali  fajčenie  bezprostredne  po  implementácii
Unplugged  (T2)  a s  výnimkou  v čase  T4,  školáci  s nižšou  úrovňou
pozitívnej sebaúcty s vyššou pravdepodobnosťou udávali fajčenie 12 mesia-
cov po implementácii Unplugged programu (T4).

Testovanie podielu vplyvu Uf na konzumáciu alkoholu školá-
kov – zhrnutie

Výsledky  analýz  konzumácie  alkoholu,  ktoré  udávali  školáci  v piatich
vlnách  zberu  dát  preukázali,  že  jednotlivé  modely  BLR  boli  štatisticky
významné,  čo  umožňuje  usudzovať,  že  pravdepodobnosť  konzumácie
alkoholu, ktorú udávali školáci v jednotlivých vlnách zberu dát, je možné
vysvetliť pôsobením do analýz zaradených štyroch skupín prediktorov, a to
(i)  Uf,  rodu  a konzumácie  alkoholu  v čase  prvej  vlny  zberu  dátT1,
(ii) rizikového statusu a sociálnopsychologických faktorov,  (iii)  školských
a (iv) osobnostných faktorov. Dobrá kvalita modelov BLR bola preukázaná
aj hodnotami Nagelkerkovho koeficientu jednotlivých modelov BLR, ktorá
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sa  vo  finálnych  modeloch  pohybovala  od  40%  do  73%  variancie  
(42% 4. model/T2, 40% 4. model/T3, 46% 4. model/T4, 73% 4. model/T5).

Vplyv Uf

Výsledky modelov BLR jednotlivých vĺn zberu dát preukázali, že so 4 až
takmer 8 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu tí
školáci v druhej až piatej vlne zberu dát, ktorí udávali konzumáciu alkoholu
v čase prvej vlny zberu dát (4 krát 1. model, 8 krát 2. model, 5 krát 3. model, 4. model), čo
rovnako potvrdzuje dôležitosť včasnosti prevencie.

Výsledky BLR preukázali štatisticky významný, avšak rizikový vplyv Uf na
konzumáciu alkoholu školákov, tzn. že školáci, ktorí absolvovali program
pod  vedením  angažovaného  učiteľa  v porovnaní  so  školákmi  kontrolnej
skupiny s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu v čase
T2. Štatisticky významný vplyv skupiny na konzumáciu alkoholu školákov
bol  moderovaný  rodom,  tzn.  že  chlapci,  ktorí  absolvovali  program  pod
vedením  neangažovaného  učiteľa  v porovnaní  s chlapcami  kontrolnej
skupiny s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu alkoholu v čase
T3 na rozdiel od dievčat. 

Avšak  paralelná  mediačná  analýza  preukázala  nepriamy  vplyv  Uf na
konzumáciu  alkoholu,  ktorú  školáci  udávali  3  mesiace  po  absolvovaní
programu  prostredníctvom  pozitívnej  sebaúcty.  Výsledky  preukázali
nepriamy efekt  Uf vedeného angažovaným učiteľom, ktorý bol mediovaný
vyššou úrovňou pozitívnej sebaúcty v porovnaní so skupinou kontrolnou.
Tzn.,  že zo skupiny testovaných potencionálnych mediátorov bola vyššia
úroveň sebaúcty školákov skupiny, ktorí absolvovali Unplugged program
pod  vedením  angažovaného  učiteľa  v porovnaní  s kontrolnou  skupinou,
asociovaná  s nižšou  pravdepodobnosťou  konzumácie  alkoholu,  ktorú
školáci  udávali  v čase  T3,  pričom  priamy  efekt  Uf nebol  štatisticky
významný.  Uvedený nepriamy efekt  Uf nebol potvrdený modelom, ktorý
testoval  nezávislú  premennú  „kontrolná  skupina  vs  experimentálna
s neangažovaným učiteľom“. Unplugged program pod vedením iba angažo-
vaného  učiteľa  mal  vplyv  na  vyššiu  úroveň  sebaúcty  školákov,  ktorá
znižovala  pravdepodobnosť  konzumácie  alkoholu,  ktorú  udávali  školáci
tejto experimentálnej skupiny v porovnaní so školákmi kontrolnej skupiny.
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Vplyv rizikového statusu a sociálnopsychologických faktorov

Výsledky  preukázali  štatisticky  významný  podiel  všetkých  skúmaných
sociálnopsychologických  prediktorov a rizikového statusu  na modeloch
KA,  ktoré  školáci  udávali,  pričom  vplyv  fajčenia  v čase  zberu  dát,
dostupnosť  alkoholu,  nárast  normatívnych presvedčení  mali  štatisticky
významný podiel na modeloch BLR všetkých vĺn zberu dát. S 8 krát T2, so
6 krát  T3 a so 4 krát  T4,  T5  vyššou pravdepodobnosťou udávali  konzumáciu
alkoholu tí školáci v druhej až piatej vlne zberu dát, ktorí udávali fajčenie
v čase zberu dát. S 2 krát vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu
alkoholu školáci s vyššou úrovňou dostupnosti alkoholu vo všetkých vlnách
zberu dát. Školáci s nižšou úrovňou percipovanej informovanosti rodičov
udávali konzumáciu alkoholu s vyššou pravdepodobnosťou v čase T2, T3,
T5. Nárast normatívnych presvedčení zvýšil pravdepodobnosť konzumácie
alkoholu, ktorú udávali školáci v čase všetkých vĺn zberu dát.

Vplyv školských faktorov

Výsledky  nepreukázali  štatisticky  významný  podiel  jednotlivých  skúma-
ných  školských  faktorov  s výnimkou  v čase  T4,  vyššia úroveň školákmi
udávanej zmysluplnej  participácie  a účasti  v škole  mala  vzťah  k vyššej
pravdepodobnosti školákmi udávanej konzumácie alkoholu 12 mesiacov po
implementácii  Unplugged  (T4),  čo  nebolo  v súlade  s predpokladaným
protektívnym efektom prediktora zmysluplnej participácie a účasti v škole.

Vplyv osobnostných faktorov

Výsledky  nepreukázali  štatisticky  významný  podiel  jednotlivých  skúma-
ných osobnostných faktorov s výnimkou v čase T4, školáci s nižšou úrov-
ňou pozitívnej sebaúcty s vyššou pravdepodobnosťou udávali konzumáciu
alkoholu 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu (T4).
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1.5.6 Časť 3. Testovanie finálnych modelov vplyvu 
Unplugged programu (U) na fajčenie a konzumáciu 
alkoholu školákov s kontrolovanými premennými

Fajčenie

So zámerom čo najlepšieho porozumenia vplyvu Unplugged programu (U),
boli v následnom kroku vytvorené modely BLR so závislými premennými
fajčenia  pre  jednotlivé  vlny  zberu  dát,  pričom nezávislými  premennými
boli fajčenie v čase prvého zberu dát (FT1),  rod, Unplugged program (U)
(experimentálna/  kontrolná  skupina),  do  modelov  boli  vložené  aj
interakcie  FT1 x  U a rod  x  U,  pričom  kontrolovanými  premennými  boli
najsilnejšie  prediktory  fajčenia  školákov  generované  z predchádzajúcich
analýz (vid Časť 2), tzn. konzumácia alkoholu v čase zberu dát a dostupnosť
cigariet v čase zberu dát. Výsledky nepreukázali priamy efekt Unplugged
programu,  ale  v čase  druhej  vlny  zberu  dát,  tzn.  bezprostredne  po
implementácii Unplugged programu (T2) a 12 mesiacov po implementácii
programu  (T4)  sa  efekt  programu  preukázal  v prospech  dievčat
experimentálnej  skupiny  (Tabuľka 5,  Graf 8,  Obrázok 5).  Dôležitosť
podielu kontrolovaných premenných na sile modelov preukazuje aj nárast
percenta variancie modelov fajčenia v prospech modelov s kontrolovanými
premennými, a to o 22% T2, 24% T3, 37% T4, T5.

Konzumácia alkoholu

So zámerom čo najlepšieho porozumenia vplyvu Unplugged programu na
konzumáciu alkoholu školákov, boli v následnom kroku vytvorené modely
BLR so závislými premennými konzumáciu alkoholu pre jednotlivé vlny
zberu  dát,  pričom  nezávislými  premennými  boli  konzumáciu  alkoholu
v čase  T1  (KAT1),  rod,  Unplugged  (experimentálna  /  kontrolná  skupina
školákov), do modelov boli vložené aj interakcie „KAT1 x U“ a „rod x U“,
pričom  kontrolovanými  premennými  boli  najsilnejšie  prediktory
predchádzajúcich  analýz  (viď  Časť  2),  tzn.  fajčenie  v čase  zberu  dát
a dostupnosť alkoholu v čase zberu dát.
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Tabuľka 5 Modely BLR fajčenia školákov pre jednotlivé vlny zberu dát (T2, T3, T4, T5) s kontrolovanými premennými

T2 T3 T4 T5

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

OR
95% C.I. for EXP(B)

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper

F T1 1,156 0,078 17,141 4,776 0,613 37,212 29,685 0,451 1953,71 0,947 0,073 12,301

U 0,756 0,267 2,141 0,566 0,213 1,502 0,431 0,164 1,128 0,523 0,198 1,376

Rod 0,067** 0,008 0,538 0,194* 0,05 0,753 0,49 0,201 1,192 0,84 0,37 1,908

F T1  x U 4,331 0,204 92,187 1,258 0,097 16,295 0,13 0,001 12,04 5,369 0,249 115,707

Rod x U 11,667* 1,099 123,86 3,016 0,492 18,496 5,168* 1,442 18,521 2,195 0,614 7,84

R2 0,43 0,35 0,42 0,42

F = fajčenie, U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: Konzumácia alkoholu za posledný mesiac 
v čase zberu dát, Dostupnosť cigariet v čase zberu dátT1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá 
vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged 
programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov 
po implementácii Unplugged programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Graf 8 Fajčenie udávané školákmi bezprostredne po implementácii Unplugged programu (T2) a 12 mesiacov po imple-
mentácii programu (T4)

Obrázok 5 Moderačné  modely  fajčenia  školákov  v jednotlivých  vlnách  zberu  dát  s kontrolovanými  prediktormi.
U=Unplugged (experimentálna/kontrolná skupina), F=fajčenie, kontrolované premenné: KA v čase zberu dát a dostup-
nosť cigariet v čase zberu dát; T1=prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2=druhá vlna zberu
dát, bezprostredne po implementácii; T3=tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii; T4=štvrtá vlna zberu dát, 12
mesiacov po implementácii; T5=piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii.
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Tabuľka 6 Modely BLR konzumácie alkoholu školákov pre jednotlivé vlny zberu dát (T2, T3, T4, T5) s kontrolovanými
premennými

T2 T3 T4 T5

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

OR
95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper

KAT1 2,575** 1,366 4,855 7,315*** 3,599 14,869 7,275*** 3,246 16,305 8,423*** 4,023 17,637

U 0,569 0,271 1,195 0,918 0,465 1,812 2,049 0,928 4,528 1,728 0,886 3,371

Rod 1,15 0,651 2,032 0,494* 0,258 0,945 1,223 0,593 2,52 0,781 0,43 1,418

U x KAT1 0,461 0,139 1,526 0,308* 0,099 0,953 0,132** 0,035 0,493 0,136*** 0,041 0,456

U x Rod 1,215 0,482 3,064 2,289 0,918 5,707 0,508 0,184 1,404 0,883 0,367 2,121

R2 0,29 0,36 0,41 0,38

KA= konzumácia alkoholu, U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: Fajčenie za posledný mesiac 
v čase zberu dát, Dostupnosť alkoholu v čase zberu dát; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá 
vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged 
programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov 
po implementácii Unplugged programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Graf 9 Vplyv Unplugged programu na konzumáciu alkoholu 3 mesiace (T3), 12 mesiacov (T4), 18 mesiacov (T5) po
implementácii programu moderovaný konzumáciou alkoholu pred implementáciou programu (T1)

Obrázok 6 Moderačné  modely  konzumácie  alkoholu  školákov  v jednotlivých  vlnách  zberu  dát  s kontrolovanými
prediktormi.  U=Unplugged (experimentálna/kontrolná skupina), KA = konzumácia alkoholu, kontrolované premenné:
fajčenie  v čase  zberu  dát  a dostupnosť  alkoholu  v čase  zberu  dát;  T1=prvá  vlna  zberu  dát,  pred  implementáciou
Unplugged programu; T2=druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii; T3=tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po
implementácii;  T4=štvrtá  vlna  zberu  dát,  12  mesiacov  po  implementácii;  T5=piata  vlna  zberu  dát,  18  mesiacov  po
implementácii.
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Výsledky nepreukázali priamy efekt Unplugged programu na konzumáciu
alkoholu  školákovT2,T3,T4,T5,  avšak  efekt  Unplugged  programu  bol
moderovaný KAT1, tzn., že 3 mesiace T3, 12 mesiacov T4 a 18 mesiacov T5
po  implementácii  programu  sa  efekt  programu  preukázal  v prospech
školákov experimentálnej skupiny, ktorí v čase T1 neudávali konzumáciu
alkoholu  (Tabuľka 6,  Graf 9,  Obrázok 6).  Očakávaný  efekt  Unplugged
programu  bol  preukázaný  oddialením  konzumácie  alkoholu  školákov
experimentálnej skupiny.

1.6 Diskusia
Program  Unplugged  bol  medzi  školákmi  implementovaný  školenými
učiteľmi.  K silným  stránkam,  výhodám  učiteľov,  ako  lektorov/
poskytovateľov školských programov prevencie patrí, ako uvádzajú Rigg,
Menendez (2018), ich prehľad v rozvrhu vyučovania a súvisiaca schopnosť
vhodnosti  voľby časového rámca implementácie programu, ich učiteľské
kompetencie,  s autoritou  súvisiaca  schopnosť  udržania  disciplíny,
existujúci vzťah so žiakmi, dôvera, väzby učiteľov a žiakov, orientovanosť
v potrebách  žiakov  a ich  učebných  štýloch,  denný  kontakt  so  žiakmi
umožňujúci  kontinuitu aktivít,  dostupnosť  školských zdrojov,  materiálov
potrebných na realizáciu programov,  možnosť  ocenenia  aktívnej  partici-
pácie žiakov na programe, možnosť priebežného monitorovania progresu
žiakov,  účastníkov  programu.  Dôležité  sú finančné zdroje,  ako uvádzajú
autori,  ktoré  vytvárajú  príležitosť  ohodnotenia  tejto  osobitnej  práce
učiteľov  požadovanej  nad  rámec  ich  učiteľských  povinností,  v prípade
absencie  tejto  možnosti  je  riziko  nízkej  motivácie  učiteľov  realizovať
programy prevencie vysoké.

1.6.1 Program Unplugged a fajčenie školákov
V našom skúmaní školáci experimentálnej a kontrolnej skupiny a chlapci
experimentálnej  a kontrolnej  skupiny  sa  nelíšili  vo  výskyte  fajčenia
udávanom  v čase  jednotlivých  vĺn  zberu  dát.  Ďalej  bolo  zistené,  že
štatisticky  významne  nižší  počet  dievčat  experimentálnej  skupiny
v porovnaní s dievčatami kontrolnej skupiny udávalo fajčenie v čase T2,
bezprostredne  po  implementácii  Unplugged  programu  (U).  V súlade
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s uvedeným výsledky preukázali rodom moderovaný krátkodobejší efekt
programu (bezprostredne po implementácii, T2), ako aj dlhodobejší efekt
programu (12 mesiacov po implementácii, T4) v prospech dievčat experi-
mentálnej skupiny.

Ako uvedené výsledky nášho skúmania prispievajú k existujúcemu stavu
poznania, ako korešpondujú s literárne dostupnými výsledkami výskumu
rodových rozdielov vo výskyte fajčenia a výskumu efektívnosti intervencií
fajčenia? Uveďme niekoľko dôležitých faktov, výskumných zistení,  ktoré
prispievajú k porozumeniu rodových zvláštností fajčenia školákov.

Vo vzťahu k výskytu rodových rozdielov fajčenia bolo zistené, že fajčenie
chlapcov  a dievčat  je  kultúrne  podmienené  (Rodríguez-Planas,  Sanz-de-
Galdeano, 2016, French,  Jang, Tait  et  al.,  2013),  podmienené sociálnym
vplyvom rovesníkov a výberom priateľov, pričom dievčatá s vyššou pravde-
podobnosťou  preferujú  priateľov  s podobnými  fajčiarskymi  návykmi,
preferujú  emočne  dôvernejšie  vzťahy  (McMillan,  Felmlee,  & Osgood,
2018),  dievčatá  sú senzitívnejšie  voči  (negatívnym) názorom iných ľudí,
voči  nesúhlasu  rodičov,  priateľov,  naopak  zistená  bola  sociálna
atraktívnosť fajčenia pre chlapcov, „vyzerať mužnejšie“ (Grard, Schreuders,
Alves  et  al.,  2019).  Dôkladný  prehľad  rodových  zvláštností  iniciácie
fajčenia prezentuje štúdia autorov Okoli, Greaves, a Fagyas (2013).

Vo vzťahu k výskumu efektívnosti intervencií užívania návykových látok je
akcentovaná dôležitosť rešpektovania rodu a s tým súvisiacich špecifík pri
príprave  intervencií  a hodnotení  efektívnosti  intervencií  (Schwinn,
Schinke,  Hopkins  et  al.,  2018),  bolo  zistené,  že  rizikové  faktory
experimentovania s fajčením a fajčenia môžu byť modifikované interven-
ciami,  programami  prevencie  užívania  návykových  látok  (Gabrhelik,
Duncan, Lee et al., 2012).

Výskumu  rodových  zvláštností  efektívnosti  intervencií  fajčenia  školákov
nebola doteraz však venovaná dostatočná pozornosť (Kim, Jang, Yoo et al.,
2020). Kim, Jang, Yoo et al. (2020) zistili, že v školskej prevencii fajčenia
rod moderoval efekt počtu absolvovaných programov v prospech chlapcov,
potvrdili efekt účasti, osobnej skúsenosti chlapcov získaných v programoch
prevencie, a zároveň zistili, že v školskej prevencii fajčenia rod moderoval
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efekt  školských  noriem  v prospech  dievčat,  tzn.,  že  dievčatá  boli  viac
ovplyvnené  okolitým  prostredím.  Mason,  Mennis,  Way  et  al.  (2016)
preukázali efekt na motivačnom rozhovore založenej intervencie zameranej
na redukciu fajčenia, pričom zistili nárast dievčatami udávanej rovesníckej
sociálnej  opory  v intervenčnej  skupine  a ako  autori  hypotetizovali,  bolo
pravdepodobné, že dievčatá rozvíjali v intervenčnej skupine komunikáciu
pozitívnym spôsobom, čo viedlo k vyššej nimi percipovanej sociálnej opore.

Na  rozdiel  od  výsledkov  skúmania  efektívnosti  Unplugged  programu
v siedmich krajinách EU (Vigna-Taglianti, Vadrucci, Faggiano et al., 2009),
ktoré  preukázali krátkodobý  efekt  (3  mesiace)  programu  vo  vzťahu
k frekvencii  fajčenia  a dennému  fajčeniu  v prospech  chlapcov,  krátkodo-
bejší efekt Unplugged programu (bezprostredne po implementácii progra-
mu), ako aj dlhodobejší efekt programu (12 mesiacov po implementácii) vo
vzťahu  k výskytu  fajčenia  bol  v našom  skúmaní  potvrdený  v prospech
dievčat experimentálnej skupiny. 

Uvedené  rodové  zvláštnosti  umožňujú  vo  vzťahu  k výsledkom  nášho
skúmania hypotetizovať efekt  Unplugged programu vychádzajúceho,  ako
bolo uvedené, zo stratégie sociálneho vplyvu, predpokladať v tomto smere
vyššiu úroveň senzitívnosti dievčat experimentálnej skupiny, vyššiu úroveň
senzitívnosti dievčat vo vzťahu k cieľom programu. Predpokladať je možné
aj  odlišnosť  potencionálneho  efektu  programu  vo  vzťahu  k odlišným
sledovaným behaviorálnym indikátorom, a to statusu fajčenia  (nie alebo
áno), ako to bolo v našom skúmaní (v čase prvej vlny zberu dát 98,3% (ES)
a 97%  (KS)  školákov  neudávalo  výskyt  fajčenia)  vs  frekvencii  fajčenia.
Hypotetizovať je možné, ako preukazujú ďalšie výsledky nášho skúmania,
rodové zvláštnosti  efektu  programu vo vzťahu ku kvalite  implementácie
programu, kvalite a rodovým zvláštnostiam, efektu komunikácie učiteľ/ka
a školák/čka.

Získané výsledky naznačujú rodové zvláštnosti  bezprostredného vplyvu
programu v prospech dievčat experimentálnej skupiny, ktoré Unplugged
absolvovali  pod vedením angažovaných učiteľov, ďalej priamy krátko-
dobý (T2 a T3) negatívny vplyv programu v závislosti od nedostatočnej
kvality jeho implementácie a nepriamy očakávaný dlhodobejší pozitívny

65



vplyv  programu  na  fajčenie,  ktoré  školáci  udávali  12  mesiacov  po
implementácii  programu  (T4)  prostredníctvom  zmeny  normatívnych
presvedčení, a to iba v prospech školákov, ktorí Unplugged absolvovali
pod vedením angažovaných učiteľov v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Uvedené výsledky korešpondujú s akcentovanou dôležitosťou pozitívnych
a negatívnych  (bariér)  kontextuálnych  faktorov  motivácie  učiteľov
realizovať intervenciu v školských triedach (Musci, Pas, Bettencourt et al.,
2019),  dôležitosťou  kvality  implementácie  programu  a jej  súvislosti
s efektívnosťou  intervencie,  rizikom  nepriaznivých,  rizikové  správanie
podporujúcich efektov intervencií (Ringwalt, Ennett, Johnson et al., 2003).
Swift, Hubbard, Bookhout et al. (2017) sumarizujú na základe empirických
dát konsenzuálne identifikované faktory kvality implementácie školských
programov  prevencie  s ohľadom  na  frekvenciu  a rozsah  implementova-
ného  programu,  ku  ktorým  radia  úroveň  profesionálneho  vyhorenia;
úroveň podpory riaditeľa, vedenia školy; úroveň sebaúčinnosti učiteľa vo
vzťahu k jeho práci v školskej triede, jeho sebaistoty vo vzťahu k vlastným
schopnostiam  dosiahnuť  očakávané  výsledky  so  žiakmi  danej  školskej
triedy;  úroveň  toho,  ako  samotní  učitelia  hodnotia  kvalitu,  efektívnosť
programu  vo  vzťahu  k očakávaným  výsledkom;  nakoniec  je  kvalita
implementácie  projektu  ovplyvňovaná  vnútorným presvedčením učiteľa,
tým,  že  sám  cíti,  že  dokáže  program  úspešne  realizovať,  považuje  ho
v daných  časových  a školských  podmienkach  za  realizovateľný.  Získané
výsledky  nášho  skúmania  vedú  k potrebe  ďalšieho  skúmania  fidelity
(Berinšterová, 2015, Štefaňáková, 2020), kvality implementácie Unplugged
programu,  k potrebe  dôkladného  hodnotenia  jeho  realizovateľnosti
v podmienkach slovenských základných škôl a nepochybne aj v podmien-
kach  konkrétnej  školy,  konkrétnym  učiteľom,  angažovanosť  ktorého  je
nevyhnutným  predpokladom  napĺňania  proaktívnych  a protektívnych
cieľov programu. 

Výsledky  nášho  skúmania  preukázali  podiel  skúmaných  sociálno-
psychologických  prediktorov (percipovaná  dostupnosť,  percipovaná
rodičovská informovanosť a zmena normatívnych presvedčení), rizikového
statusu  vo  vzťahu  ku  konzumácii  alkoholu  na  fajčení,  ktoré  školáci
udávali v krátkodobejších aj dlhodobejších časových reláciach zberu dát.
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Získané  výsledky  nášho  skúmania  prispievajú  k potvrdeniu  dôležitosti
existujúcich odporúčaní (Rusby, Light, Crowley et al., 2018, Kapetanovic,
Bohlin, Skoog et al., 2017) týkajúcich sa jasných pravidiel, hodnôt v rodine,
otvorenej komunikácie medzi  rodičmi a adolescentmi, ktorá je kritickým
aspektom  kvality  vzťahov  rodič  –  dospievajúci,  ktorá  posilňuje  ochotu
adolescentov  podeliť  sa  o informácie  týkajúce  sa  ich  aktivít  a ktorá  je
príležitosťou k dobrým radám, usmerneniam, ktoré adolescenti nevnímajú
zo strany rodičov ako vtieravé. Ak adolescenti vnímajú rodičovskú kontrolu
ako veľmi striktnú, môžu byť k rizikovému správaniu skôr viac než menej
provokovaní, ako uvádzajú autori.

Výsledky preukázali  vplyv  nižšej  úrovne  sebakontroly  a vyššej  úrovne
faktora hľadania nového na vyššiu pravdepodobnosťou s ktorou školáci
udávali fajčenie bezprostredne po implementácii Unplugged (T2). Výsled-
ky prispeli k akcentu, ktorý je v prevencii fajčenia, užívania drog kladený
úrovni  osobnostných  charakteristík  školákov,  ako  je  „skúšania  nového“,
sebaregulácia, ako sú postoje školákov, tomu, ako školáci reagujú, správajú
sa vo vzťahu k postojom a kvalite  komunikácie  rodičov s dieťaťom alebo
učiteľov so žiakmi v procese implementácie programu (Biber, & Ellis, 2019,
Evans, To, & Ashare, 2019, Daly, Egan, Quigley et al., 2016, Okoli, Greaves,
Fagyas, 2013).

Výsledky  nášho  skúmania  podporujú  dôležitosť  pozornosti,  ktorá  je
v prevencii  fajčenia  školákov  venovaná  rodovej,  kultúrnej,  spoločenskej,
sociálnej  a v  neposlednom  rade  osobnostnej  podmienenosti  iniciácie
fajčenia,  statusu  fajčenia  (Biber,  & Ellis,  2019,  Okoli,  Greaves,  Fagyas,
2013). 

1.6.2 Program Unplugged a konzumácia alkoholu 
školákmi
V našom skúmaní školáci experimentálnej a kontrolnej skupiny sa líšili
v konzumácii alkoholu v čase prvej vlny zberu dát, pred implementáciou
Unplugged programu (T1) a v čase druhej vlny zberu dát, bezprostredne
po  implementácii  Unplugged  programu  (T2)  v neprospech  školákov
experimentálnej  skupiny. Chlapci  experimentálnej a kontrolnej  skupiny
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sa líšili  v konzumácii  alkoholu udávanom iba v čase druhej vlny zberu
dát, tzn., že bezprostredne po implementácii Unplugged programu (T2)
vyššie percento chlapcov experimentálnej skupiny udávalo konzumáciu
alkoholu. Dievčatá experimentálnej a kontrolnej skupiny sa líšili v konzu-
mácii alkoholu udávanom iba v čase prvej vlny zberu dát, bezprostredne
pred implementáciou Unplugged programu (T1), tzn. že vyššie percento
dievčat experimentálnej skupiny udávalo konzumáciu alkoholu.

Štatisticky významné rozdiely zistené v konzumácii alkoholu, ktorú udávali
školáci  experimentálnej  a kontrolnej  skupiny v čase prvého merania dát,
ktoré nie sú aj pri realizácii školskej randomizovanej, kontrolovanej štúdie
programu Unplugged vylúčené (Knol, Groenwold, & Grobbee, 2012), mohli
pravdepodobne  ovplyvniť  aj  nasledujúce  výsledky  skúmania  efektu
Unplugged  programu,  ktoré  naznačujú  potrebu  sumarizácie  výsledkov
v krátkodobejších (T2, T3) a dlhodobejších (T4, T5) časovým reláciám. 

Naše  výsledky  v kontexte krátkodobejších  časových  relácií  preukázali
bezprostredne po implementácii programu (T2) priamy negatívny vplyv
Unplugged programu na KA školákov a to v neprospech školákov experi-
mentálnej  skupiny,  ako  aj  experimentálnej  skupiny  vedenej  angažo-
vaným učiteľom. 3 mesiace po implementácii programu (T3) bolo zistené,
že štatisticky významný vplyv skupiny na konzumáciu alkoholu školákov
bol moderovaný rodom, tzn. že chlapci, ktorí absolvovali program pod
vedením  neangažovaného  učiteľa  v porovnaní  s chlapcami  kontrolnej
skupiny  s vyššou  pravdepodobnosťou  udávali  konzumáciu  alkoholu
v čase  T3  na  rozdiel  od  dievčat,  avšak  výsledky  preukázali  nepriamy
pozitívny  efekt  Unplugged  programu  vedeného  ale  iba  angažovaným
učiteľom  na  KA,  ktorú  školáci  udávali  v danom  čase  (T3),  ktorý  bol
mediovaný vyššou úrovňou pozitívnej sebaúcty. 

Porovnateľne  s výsledkami  efektu  Unplugged  programu  na  fajčenie
školákov,  uvedené  výsledky  efektu  programu  na  konzumáciu  alkoholu
naznačujú dôležitosť kvality implementácie programu a riziko s efektívnou
prevenciou vylúčených výsledkov podpory konzumácie alkoholu. Výsledky
zároveň  preukazujú  efekt  programu  implementovaným  angažovaným
učiteľom vo vzťahu k pozitívnej  sebaúcte,  ktorá bola mediátorom efektu
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programu.  Tzn.,  že  program  pod  vedením  iba  angažovaných  učiteľov
zvyšoval  úroveň  pozitívnej  sebaúcty  školákov  (T3),  ktorá  znižovala
pravdepodobnosť  udávanej  konzumácie  alkoholu  školákov  experimen-
tálnej skupiny v porovnaní so školákmi kontrolnej skupiny. 

Uvedené  výsledky  vzťahu  vyššej  sebaúcty  a nižšej  pravdepodobnosti
konzumácie alkoholu korešpondujú s existujúcimi výskumne potvrdenými
zisteniami (Bartsch,  King,  Vidourek et al.,  2017, Lee,  Seo,  Torabi et  al.,
2018), avšak výsledky nie sú v tomto smere jednoznačné (Çakar, & Tagay,
2017),  čo  môže,  ako  uvádzajú  autori  súvisieť  aj  rôznorodosťou
operacionalizácie konštruktu sebaúcty. Skúmanie realizované v 6 krajinách
EU vzťah medzi sebaúctou a užívaním drog, vrátane alkoholu nepreukázalo
(Kokkevi,  Richardson,  Florescu  et  al.,  2007).  Rovnako  efekt  školských
programov prevencie zameraných na rezilienciu (sebaúcta bola zaradená
medzi individuálne protektívne faktory reziliencie), ako preukázala meta-
analytická štúdia  (Hodder,  Freund,  Wolfenden et  al.,  2017),  nepotvrdila
efekt týchto programov vo vzťahu ku konzumácii alkoholu a fajčeniu.

Preukázaný  bol  našim  skúmaním  podiel  skúmaných  sociálno-
psychologických  prediktorov (percipovaná  dostupnosť,  percipovaná
rodičovská informovanosť a zmena normatívnych presvedčení), rizikového
statusu  vo  vzťahu  k fajčeniu  na  KA,  ktorú  školáci  udávali  v krátko-
dobejších aj dlhodobejších časových reláciách zberu dát. Naše skúmanie
preukázalo  moderovaný  efekt  Unplugged  programu  (U)  konzumáciou
alkoholu  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  (T1)  v krátkodobejších,  ako  dlho
dobejších  časových  reláciách,  a to  3  mesiace  T3,  12  mesiacov  T4 a 18
mesiacov  T5  po  implementácii  programu  bol  efekt  preukázaný
v prospech školákov experimentálnej skupiny, ktorí v čase T1 neudávali
konzumáciu  alkoholu.  Očakávaný  efekt  Unplugged  programu  bol
potvrdený  oddialením  konzumácie  alkoholu  školákov  experimentálnej
skupiny. 

Uvedené  výsledky  korešpondujú  s výsledkami  skúmania  efektívnosti
Unplugged programu v 7 krajinách EU (Caria,  Faggiano,  Bellocco et  al.,
2011),  autori  uvádzajú menej  častý progres k frekventovanej  konzumácii
alkoholu tých žiakov experimentálnej skupiny, ktorí v čase prvého merania
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neuvádzali  konzumáciu  alkoholu  a udávali  príležitostnú  konzumáciu
alkoholu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ellickson, McCaffrey, Ghosh-
Dastidar et al. (2003) skúmali efekt školského kurikula prevencie ALERT
a zistili,  že  program  spomaľuje  iniciáciu  fajčenia,  užívania  marihuany,
súčasné a pravidelné fajčenie, zneužívanie alkoholu, avšak efekt programu
nebol preukázaný vo vzťahu k iniciácii a súčasnej konzumácii alkoholu, ako
aj  súčasnému  a pravidelnému  užívaniu  marihuany.  Naše  výsledky
potvrdzujú, ako uvádzajú Vallentin-Holbech, Rasmussen, & Stock (2018),
že program prevencie by mal byť realizovaný pred začatím užívania drog,
potvrdzujú dôležitosť včasnosti prevencie.

Výsledky nášho skúmania prispievajú k potvrdeniu dôležitosti pozornosti,
ktorú je potrebné venovať komplementárnemu rizikovému správaniu, tzn.
spoluvýskytu  fajčenia  a konzumácie  alkoholu  (Witvorapong,
& Vichitkunakorn,  2020,  Room,  2004,  Wetzels,  Kremers,  Vitoria  et  al.,
2003, Ritchey, Reid, & Hasse, 2001), národným a kultúrnym zvlášnostiam
sociálnych praktík,  noriem v subjektívnom aj  legislatívnom rámci,  ktoré
majú vzťah k spoluvýskytu fajčenia a konzumácie alkoholu (Kahler, Strong,
Papandonatos et al., 2008). 

Na  záver  je  nevyhnutné  uviesť  určité  limity  nášho  skúmania,  ktoré
spočívajú hlavne v randomizácii, náhodnom zaradení základných škôl do
experimentálnej a kontrolnej skupiny, pričom zaradenie školákov školskej
triedy každej školy bolo v kompetencii a právomoci vedení škôl. Uvedené
mohlo  mať  vplyv  na  reprezentatínosť  výskumnej  vzorky.  Určité  limity
nášho skúmania spočívajú aj  v náročnosti  zberu dát v príslušnej  vekovej
skupine  a jazykovej  spôsobilosti  školákov  základných  škôl  maďarských
oblastí  Slovenska.  Stálou výzvou vo vzťahu k prezentovaným výsledkom,
ako  aj  ďalšiemu  skúmaniu  efektívnosti  školských  programov  prevencie
užívania  drog,  je  sledovanie  fidelity,  faktorov  súvisiacich  s kvalitou
implementácie programov.

1.6.3 Najdôležitejšie výsledky
Výsledky  preukázali  rodom  moderovaný  krátkodobejší  efekt  programu
Unplugged  (bezprostredne  po),  ako  aj  dlhodobejší  efekt  programu
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(12 mesiacov po implementácii) na fajčenie v prospech dievčat experimen-
tálnej skupiny.

Výsledky  preukázali  nepriamy dlhodobejší  pozitívny  vplyv  programu  na
fajčenie  školákov,  ktoré  školáci  udávali  12  mesiacov  po  implementácii
programu,  prostredníctvom  zmeny  normatívnych  presvedčení,  a to  iba
v prospech školákov, ktorí Unplugged absolvovali pod vedením angažova-
ných učiteľov v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Výsledky preukázali podiel skúmaných sociálnopsychologických predikto-
rov  (percipovaná  dostupnosť,  percipovaná  rodičovská  informovanosť
a zmena  normatívnych  presvedčení)  na  školákmi  udávanom  fajčení
a konzumácii alkoholu, spoluvýskyt fajčenia a konzumácie alkoholu, ktorý
školáci udávali v krátkodobejších aj dlhodobejších časových reláciách.

Výsledky  preukázali  nepriamy  pozitívny  efekt  Unplugged  programu
vedeného ale iba angažovaným učiteľom na konzumáciu alkoholu, ktorú
školáci  udávali  3  mesiace  po  implementácii  programu  a ktorý  bol
mediovaný  vyššou  úrovňou  pozitívnej  sebaúcty.  Tzn.,  že  program  pod
vedením  angažovaných  učiteľov  zvyšoval  úroveň  pozitívnej  sebaúcty
školákov, ktorá znižovala pravdepodobnosť udávanej konzumácie alkoholu
školákov  experimentálnej  skupiny  v porovnaní  so  školákmi  kontrolnej
skupiny. 

Výsledky preukázali moderovaný efekt Unplugged programu (U) konzumá-
ciou alkoholu v čase prvej vlny zberu dát v krátkodobejších, ako dlho dlho-
dobejších časových reláciách, a to 3 mesiace, 12 mesiacov a 18 mesiacov po
implementácii  programu  bol  efekt  preukázaný  v prospech  školákov
experimentálnej  skupiny,  ktorí  v čase  prvej  vlny  zberu  dát  neudávali
konzumáciu  alkoholu.  Očakávaný  efekt  Unplugged  programu  bol
potvrdený  oddialením  konzumácie  alkoholu  školákov  experimentálnej
skupiny.

Výsledky  preukázali  dôležitosť  ne/angažovanosti  učiteľov  realizovať
program Unplugged v školských triedach, dôležitosť kvality implementácie
programu  a jej  súvislosti  s efektívnosťou  programu,  s rizikom  nepriaz-
nivých, rizikové správanie podporujúcich efektov programu.

71



1.6.4 Odporúčania pre prax
Vo  vzťahu  k vedeniu  školy  a učiteľom: včasnosť  prevencie  fajčenia
a konzumácie  alkoholu,  rešpektovanie  rodových  zvláštnosti  vo  výskyte
a prevencii fajčenia a konzumácie alkoholu, motivácia učiteľov a realizova-
teľnosť  programu  prevencie  vzhľadom  na  časové  možnosti  v školských
podmienkach  konkrétnej  školy,  kvalita  implementácie  programu  sú
kľúčovými  faktormi  efektívnosti  programu.  Naopak  neangažovanosť
učiteľov  predstavuje  rizikový  faktor  výskytu  výsledkov  implementácie
školského programu prevencie užívania návykových látok, ktorý je s cieľmi
programu prevencie nezlučiteľný, lebo predstavuje riziko podpory fajčenia
a konzumácie alkoholu školákmi.

Vo  vzťahu  k rodičom:  dospievajúcimi  vnímaná  dostupnosť  cigariet
a alkoholu významne zvyšuje riziko výskytu fajčenia a konzumácie alkoho-
lu medzi dospievajúcimi, naopak otvorená komunikácia s dospievajúcimi,
dobré  vzťahy  podporujúce  ochotu  dospievajúcich  zdieľať  s rodičmi
informácie týkajúce sa ich aktivít významne znižujú riziko výskytu fajčenia
a konzumácie alkoholu medzi dospievajúcimi.
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2. Kvalita implementácie programu 
Unplugged medzi slovenskými školákmi1

Marcela Štefaňáková

Abstrakt

Teoretické východiská: Školy zohrávajú nenahraditeľnú úlohu v prevencii užívania
návykových látok medzi mladými ľuďmi a preto sa v procese výučby implementujú
rôzne  preventívne  programy.  Jedným  z nich  je  Európsky  program  univerzálnej
prevencie užívania drog Unplugged. Za účelom predĺženia jeho účinku boli Klini-
kou adiktologie v Prahe navrhnuté posilňovacie stretnutia nazývané n-Prevencia.
Na  posúdenie  efektívnosti  preventívneho  programu  sú  dôležité  nielen  jeho
výsledky,  ale  aj  proces implementácie.  Cieľ:  Cieľom štúdie  je  preskúmať  kvalitu
implementácie  programu  Unplugged  a n-Prevencie  z pohľadu  učiteľov  a žiakov.
Metóda: Zber  dát  bol  realizovaný  prostredníctvom  osobne  ako  aj  elektronicky
administrovaných dotazníkov. V štúdii participovalo 21 učiteľov (všetci učitelia boli
ženy a priemerný vek bol 41,9 roka) a 620 školákov (50,6% dievčat a priemerný vek
bol  13,5  roka,  SD = 0,82).  Ako  ukazovatele  kvality  implementácie  boli  merané:
adherencia,  expozícia,  kvalita  doručenia,  senzitivita  (Dane,  Schneider,  1998)
a kontextuálne  charakteristiky.  Výsledky: z pohľadu  učiteľov  bol  program
implementovaný s vysokou úrovňou hlavných indikátorov adherencie, pričom bola
potvrdená dôležitosť  špecifickej  sebaúčinnnosti  učiteľa.  Pokiaľ  ide  o sekundárne
indikátory  adherencie,  zaznamenané  boli  problémy  s úplnou  implementáciou
jednotlivých lekcií, najmä z dôvodu nedostatku času. N-Prevencia bola v porovnaní
s Unplugged náročnejšia na časovú organizáciu ako aj realizáciu v triede. Školáci
uvádzali  nízku  negatívnu  skúsenosť  s programom,  ale  iba  priemernú  pozitívnu
skúsenosť.  Záver: Výsledky  skúmania  kvality  implementácie  Unplugged  a n-
-Prevencie poskytujú nevyhnutný základ pre overovanie ich efektívnosti. Výsledky
potvrdzujú dôležitosť školskej politiky pri implementácii programu.

1 Tento text bol publikovaný v dizertačnej práci: Štefaňáková M., (2020). Indicators of the 
effectiveness of the drug use prevention program EU-DAP among schoolchildren in 
Slovakia. [Indikátory efektívnosti EU-DAP programu prevencie užívania drog medzi 
školákmi SR]. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Abstract

Background: Schools  play  an  irreplaceable  role  in  the  prevention  of  substance
abuse  among  young  people  and  various  prevention  programs  have  been
implemented during the teaching process as a result. One of them is the European
universal drug use prevention program Unplugged. In order to prolong the effect of
Unplugged, booster-sessions called n-Prevention have been proposed by the Clinic
of Addictology in  Prague.  In order to  assess the effectiveness of  the prevention
program,  it  is  the  implementation  process  as  well  as  the  results  which  are
important. Aim: The aim of this study is to examine the implementation quality of
the program Unplugged as well as n-Prevention from the perspective of teachers
and  schoolchildren.  Methods: The  data  were  collected  online  and  through
personally administered questionnaires. In this  study,  21 teachers took part  (all
teachers were women, and the mean age was 41.9) and 620 schoolchildren (50.6%
of  these  were  girls  and the  mean age  was  13.5  years,  SD=0.82).  The  following
indicators of implementation quality were measured: adherence, exposure, quality
of  delivery,  sensitivity  (Dane,  Schneider,  1998)  and  contextual  characteristics.
Results: From the teachers’ point of view, it was found that a high level of the main
indicators  of  adherence  were  noted,  showing  the  importance  of  the  teachers’
specific self-efficacy. With regard to secondary indicators of adherence, problems
with the implementation of individual lessons in full were noted, mainly due to lack
of time. N-Prevention was more difficult than the Unplugged program to carry out
and for time organization. Schoolchildren reported a low negative experience with
the program, but only an average positive experience.  Conclusion: The results of
the implementation quality examination of Unplugged and n-Prevention provide
the  necessary  basis  for  verifying  their  effectiveness.  The  results  confirm  the
importance of school policy in program implementation. 

2.1 Úvod
V  súčasnosti  je  otázka  efektívnej  prevencie  užívania  návykových  látok
dostatočne  podložená  teoretickými  východiskami  aj  praktickými
zisteniami. Pri overovaní efektívnosti preventívnych programov v praxi sú
však  výskumníci  konfrontovaní  s tým,  že  preventívne  programy  často
nedosahujú  požadované  výsledky,  alebo  dokonca  spôsobujú  negatívny
efekt  (Cuijpers,  2002),  ktorý  sa  môže  odzrkadliť  vo  vzťahu  k užívaniu
návykových látok ako aj vo vzťahu k potenciálnym mediátorom (De Cock,
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Bekkering  & Hannes,  2017;  Faggiano  et  al.,  2007).  Komponenty
preventívnych programov,  ktoré  nedosahujú žiadny efekt,  alebo pôsobia
negatívne  zhrnuli  De  Cock,  Bekkering  & Hannes  (2017)  do  niekoľkých
kategórií. 

Prvou  kategóriou  sú  obsahové  komponenty  programu,  ktoré  zahŕňajú:
a) zapojenie  rovesníkov  do  intervencie,  čo  sa  považuje  za  jednu
z efektívnych stratégií prevencie. Vzhľadom na silný vplyv dominantných
rovesníkov sa však môže stať, že užívanie látok je v skupine do istej miery
akceptované (Graber, Hill & Saczawa, 2014); b) zameranie sa na prevenciu
viacerých  návykových  látok.  Programy,  ktoré  majú  široké  zameranie  sa
zdajú  byť  menej  efektívne  v porovnaní  s presne  cielenými  programami;
c) zameranie  sa  na  účinok  a dôsledky  užívania  návykových  látok.
Poskytovanie  informácií  o účinkoch  návykových  látok  môže  vyvolávať
u školákov zvedavosť a môže mať tak opačný účinok. Druhou kategóriou sú
posilňovacie stretnutia (booster-sessions). Niektoré preventívne programy
zahŕňajú posilňovacie stretnutia, ktoré sú realizované s časovým odstupom
od ukončenia  programu a ich cieľom je  posilniť  dlhodobý efekt  preven-
tívnych programov. Zameriavajú sa na posilnenie už získaných zručností
počas programu alebo na nadobudnutie nových zručností. Stále však nie je
úplne  jasné,  v akých  programoch  sú  posilňovacie  stretnutia  efektívne
a v akých  naopak  neposilňujú  efekt  programov  (Cuijper,  2002;  Nation
et al.,  2003).  Gmel  et  al.  (2013)  dokonca  konštatujú,  že  posilňovacie
stretnutia  môžu  zvýšiť  užívanie  návykových  látok.  Treťou  kategóriou
komponentov,  ktorá  môže  spôsobiť  nežiadúci  účinok  prevencie  je  tzv.
chyba III. rádu, t.j. neúspešná implementácia preventívneho programu.
Basch et al. (1985 in McBride, Farrington & Midford, 2002, p. 40) definuje
chybu  III.  rádu  ako  "hodnotenie  programu,  ktorý  nebol  primerane
implementovaný".  Chyba III.  rádu vysvetľuje,  prečo sú programy, ktoré
majú  všetky  charakteristiky  efektívneho  programu,  neefektívne,  ak  sa
aplikujú  v prirodzenom  školskom  prostredí  (De  Cock,  Bekkering
& Hannes,  2017).  Dôsledné  sledovanie  úrovne  implementácie  tak  môže
zabrániť formulovaniu falošných záverov o ne/efektívnosti intervencie.

V  súčasnej  literatúre  možno  nájsť  množstvo  prístupov a teórií,  ktoré  sa
zaoberajú procesom implementácie  preventívnych programov rizikového
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správania so zámerom identifikovať úspešnú a neúspešnú implementáciu.
S cieľom  zlepšiť  prehľadnosť  dostupných  teoretických  východísk
implementačného procesu a zjednotiť terminológiu, navrhol Nilsen (2015)
taxonómiu rozlišujúcu medzi rôznymi prístupmi, ktorá pozostáva z piatich
kategórií  implementačných modelov:  procesné modely (opisujúce proces
prevedenia výskumných zistení do praxe);  determinačné rámce (identifi-
kujúce  determinanty,  ktoré  pôsobia  ako  bariéry  a aktivátory  výsledkov
implementácie);  klasické teórie (psychologické alebo sociologické teórie,
ktoré vysvetľujú proces implementácie a pomáhajú mu lepšie porozumieť);
teórie  implementácie (vyvinuté  implementátormi,  zvyčajne  syntézou  už
existujúcich teórií a modelov) a hodnotiace rámce (opisujúce aspekty, na
základe ktorých možno hodnotiť úspešnosť implementácie). 

Jednou z klasických teórií sledovania implementácie je  Rogersova teória
difúzie inovácií  (1995), ktorá je jedným zo základných pilierov skúmania
implementačného  procesu.  Rogersova  teória  poskytuje  rámec  pre
zavádzanie nových poznatkov, nápadov a inovácií  do praxe a ich násled-
ného  rozširovania  do  všetkých  oblastí  spoločnosti.  Podľa  tejto  teórie  je
šírenie  akýchkoľvek  inovácií  v školskom  prostredí  postupnosťou  piatich
etáp:  (1)  šírenie (poskytovanie  informácií  o existencii  preventívneho
programu tým školám, ktoré sa oň zaujímajú a prinášanie informácií aj do
pozornosti  cieľovej  skupiny);  (2)  adopcia  /  difúzia  (adopcia:  vnímanie
výhod  a zložitosti  intervencie;  difúzia:  rozhodnutie  organizácie  o začatí
intervencie); (3) implementácia (zaradenie programu do jednotlivých škôl
resp. konkrétnych tried); (4) hodnotenie (dosiahnutie stanovených cieľov)
a (5)  udržateľnosť (pokračovanie  v používaní  programu)  (Sloboda,
Dusenbury & Petras, 2014; Rogers, 1995; Rohrbach et al., 1996). Pokiaľ sa
chceme zaoberať samotným procesom kvality implementácie,  predpokla-
dáme,  že  prvé  dve  fázy  sú  ukončené.  Okrem  toho  je  potrebné  mať  na
pamäti, že proces implementácie sa odráža najmä vo štvrtej etape. Ak sa
preukáže,  že  program  prevencie  je  efektívny  pri  dosahovaní  vopred
stanovených cieľov, môžeme uvažovať o ďalšom využívaní programu ako
bežnej súčasti praxe.

V  súlade  s Rogersovou  teóriou  je  proces  implementácie  definovaný  ako
proces  zavádzania  inovácií  do  praxe.  Backer  (2001)  uvádza,  že
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implementácia  v kontexte  školskej  prevencie  sa  chápe  ako  komplexný
proces,  pri  ktorom  sa  v komunite  alebo  organizácii  realizuje  program
prevencie  špecifický  pre  konkrétnu  cieľovú  skupinu.  Súčasťou  procesu
implementácie je aj proces adaptácie. Adaptácia preventívneho programu
je  často  spojená  s náhodnou  alebo  zámernou  zmenou  programu,  ktorá
spočíva vo vynechaní  alebo pridaní  niektorých komponentov  programu;
v zmene komponentov zahrnutých do programu; v zmene metód adminis-
trácie  a analýzy  komponentov  a tiež  zahŕňa  kultúrne  alebo  iné  úpravy
vyžadované  špecifickosťou  cieľovej  skupiny  (Durlak  & DuPre,  2008;
Backer, 2001). Aplikovanie programu bez adaptácie na špecifickosť cieľovej
skupiny, lokálne zvyklosti alebo náboženské či kultúrne črty sa považuje za
jednu zo základných nedostatkov procesu implementácie (Kreeft, Jongboet
& Havere,  2014).  V kontexte  hodnotenia  kvality  procesu  implementácie
programov  prevencie  užívania  návykových  látok  je  často  používaným
pojmom  fidelita,  ktorá  zahŕňa  fidelitu  implementácie,  implementačnú
fidelitu a intervenčnú fidelitu (Carroll et al., 2007; Dusenbury et al., 2003;
Mihalic, 2004; Lee et al., 2008; Hogue et al., 2008). Fidelita odkazuje na
kvalitu  implementácie  a môže  byť  príčinou  rozdielov  medzi  pozitívnymi
a negatívnymi  výsledkami  programu (Kreeft,  Jongboet  & Havere,  2014).
Fidelita predstavuje zavedenie preventívneho programu do praxe v súlade
so  zámerom  (Dusenbury  et  al.,  2003)  a tiež  do  akej  miery  je  program
implementovaný  v porovnaní  s pôvodnou  koncepciou  (Mihalic,  2004).
Fidelita  preventívnych  programov  môže  byť  tiež  definovaná  ako  stupeň
adaptácie medzi komponentami preventívneho programu a jeho skutočnou
implementáciou v danom organizačnom alebo komunitnom prostredí. Na
fidelitu možno nazerať ako na dynamický proces, ktorý sa vyvíja v priebehu
času (Backer, 2001).

V  nasledujúcej  časti  budeme  najčastejšie  používať  strešný  pojem
„implementačný proces“,  ktorý chápeme ako sled krokov implementácie
preventívneho  programu  do  praxe  a pojem  „kvalita  implementácie“  na
označenie úrovne implementácie v súlade so zámerom. Pojem „fidelita“ je
používaný ako synonymum pre kvalitu implementácie.
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2.1.1 Dimenzie kvality implementačného procesu
Okrem  toho,  že  dôležitosť  posúdenia  implementačného  procesu  môže
nielen zmeniť vzťah medzi intervenciou a jej výsledkami, ale môže zabrániť
aj  potenciálne  falošným  záverom  o účinnosti  intervencie,  Carroll  et  al.,
(2007)  dodávajú,  že  toto  hodnotenie  umožňuje  interpretovať  výsledky
intervencie  s väčšou  istotou.  Implementačný  proces  možno  opísať
z hľadiska  rámca  implementačnej  kvality  „Quality  Implementation
Framework  (QIF)“, ktorý  navrhli  Meyers,  Durlak,  Wandersman (2012).
Syntézou doterajších 25 implementačných rámcov vytvorili títo autori nový
rozsiahly rámec implementačného procesu,  ktorý jednoducho a s  veľkou
presnosťou identifikuje rôzne implementačné fázy, od prípravnej fázy až po
celkové posúdenie kvality implementácie. Okrem toho zahŕňa odporúčania
pre budúcu implementáciu. Súčasťou každej fázy QIF je zoznam otázok,
ktorý reflektuje presný postup implementácie. Po skončení implementácie
je  možný  návrat  k jednotlivým  fázam  a prostredníctvom  odpovedí  na
otázky je možné vyhodnotiť, ktoré časti implementácie neboli vôbec alebo
v dostatočnej  miere naplnené.  QIF pozostáva zo štyroch fáz.  Každá fáza
zahŕňa  niekoľko  špecifických  činností  a ich  kombinácia  smeruje
k dosiahnutiu kvality implementácie. Väčšina z týchto činností je zameraná
na  obdobie  pred  začiatkom  samotnej  implementácie,  pretože  prípravná
fáza má podľa autorov výrazný vplyv na celý implementačný proces. Medzi
spomínané činnosti patrí hodnotenie, vyjednávanie, spolupráca, organizo-
vané  plánovanie  a štruktúrovanie,  osobná  reflexia  a kritická  analýza.
Štruktúra QIF je nasledovná:

1. počiatočné  úvahy  o intervencii: zahŕňajú  rôzne  stratégie
hodnotenia  vo  vzťahu  k organizačným  potrebám,  inovačno-
-organizačné  spôsobilosti  a hodnotenie  kapacity  alebo
pripravenosti na intervenciu.

2. vytvorenie  štruktúry  implementácie:  vytvorenie  podrobného
plánu pre implementáciu intervencie a výber osôb, ktoré prevez-
mú zodpovednosť za dodržiavanie tohto plánu.

3. priebeh  implementácie: poskytovanie  pribežnej  technickej
a metodickej pomoci tým, ktorí intervenciu implementujú v praxi;
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monitorovanie prebiehajúcej  implementácie a vytváranie mecha-
nizmov  spätnej  väzby  s cieľom  pochopiť,  ako  implementačný
proces prebieha.

4. zlepšovanie  budúcej  implementácie:  retrospektívna  analýza
a sebareflexia  identifikácie  silných  a slabých  stránok  implemen-
tácie.

Základ  pre  samotné  hodnotenie  procesu  implementácie  a jeho  kvality
(fidelity) v súčasných výskumných štúdiách tvorí päť kľúčových dimenzií
navrhnutých Dane a Schneider (1998). Durlak (2016) uvádza, že jednotlivé
dimenzie sú vo vzájomnom vzťahu a taktiež sa môžu prekrývať:

Adherencia:  vernosť  intervencie  a odchýlka  od  pôvodného  konceptu.
Adherencia je definovaná ako rozsah implementácie konkrétnych aktivít
a metód  v súlade  s osnovami  programu  (Durlak  & DuPre,  2008).
V niektorých štúdiách je termín fidelita nahradený termínom adherencia,
pretože adherencia je prvým kritickým prvkom fidelity a týka sa toho, či bol
program  implementovaný  v súlade  so  zámerom  (Mihalic,  2004).
Adherencia  je  tiež najčastejšie meranou dimenziou fidelity,  nasledovaná
expozíciou  (Pettigrew  et  al.,  2015).  Adherencia  je  zvyčajne  sledovaná
prostredníctvom toho,  či  boli  naplnené  hlavné  ciele  intervencie,  či  boli
dokončené  všetky  témy  a predpísané  aktivity  a do  akej  miery  bola
intervencia realizovaná v súlade s manuálom (Hansen, 2014).

Expozícia: množstvo častí/ lekcií, ktorým bola vystavená cieľová skupina.
Expozícia  zahŕňa  dĺžku  jednotlivých  lekcií,  ich  rozostup  ako  aj  celkovú
dĺžku intervencie (Hansen, 2014). Botvin et al. (1995) uvádzajú, že školáci,
ktorí  boli  vystavení  celej  intervencii  uvádzali  nižšiu  úroveň  užívania
návykových  látok  v porovnaní  so  školákmi,  ktorí  sa  celej  intervencie
nezúčastnili.  Podľa  Ennet  et  al.  (2011)  učitelia  zvyčajne  realizujú  dve
tretiny z celkového rozsahu intervencie. 

Senzitivita:  hodnotenie,  spätná  väzba  a reakcia  cieľovej  skupiny  na
intervenciu.  Reakcia  alebo odpoveď participanta intervencie  je  vnímaná
ako jeho angažovanosť v intervencii  a spravidla je determinovaná štyrmi
ukazovateľmi:  dochádzka,  aktívna  účasť,  domáca  príprava  a celková
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spokojnosť  s intervenciou  (Berkel  et  al.,  2011).  Marks  (2000,  s.154)
definuje  angažovanosť  školákov  ako  „pozornosť,  záujem  a úsilie,  ktoré
školáci  vynakladajú  na  prácu  s predkladaným  učivom“.  Za  účelom
posúdenia  angažovanosti  cieľovej  skupiny  vo  vzťahu  k intervencii  je
vhodné sledovať, do akej miery intervencia stimuluje záujem a pozornosť
cieľovej  skupiny  a relevantnosť  intervencie  vo  vzťahu  k porozumeniu
a skúsenostiam školákov (Durlak & DuPre,  2008).  O´Leary-Barrett,  Pihl
& Conrod (2017) uvádzajú, že reakcie a spätná väzba cieľovej skupiny by
mali  byť  prvým  indikátorom  fidelity  intervencie.  Angažovaní  školáci  sa
s väčšou pravdepodobnosťou identifikujú s cieľmi intervencie a rozumejú
jej podmienkam a dôležitosti. Spôsob, akým účastníci reagujú na program,
ich záujem, účasť a vnímanie dôležitosti súvisí s efektívnosťou intervencie
(Hansen, Fleming & Scheier, 2019). V súčasných výskumných štúdiách je
senzitivita zvyčajne meraná na základe hodnotení pozorovateľov interven-
cie alebo implementátorov. Menší  dôraz sa kladie na priame skúsenosti
školákov a ich vlastné vnímanie intervencie (Hansen, Fleming & Scheier,
2019).  Pettigrew  et  al.  (2015)  tiež  konštatujú,  že  množstvo  štúdií  sa
zameriava  predovšetkým  na  adherenciu  alebo  expozíciu  a poznatky
o vplyve senzitivity na výsledky intervencie sú menej známe. Cross et al.
(2010) potvrdzujú význam skúseností  mladých ľudí  pri  skúmaní  kvality
implementácie  mimoškolského  preventívneho  programu  užívania  drog.
Keďže sa chlapci a dievčatá sa líšia vo vnímaní školského prostredia (Little
et  al.,  2015)  a tiež  v získavaných  benefitoch  zo  sociálnych  alebo
rovesníckych sietí (Mason et al., 2009), možno očakávať, že budú odlišne
vnímať a hodnotiť preventívny program. Neal (2010) uvádza, že dievčatá sa
zvyčajne  združujú  v malých  skupinách  zameraných  na  intímne  vzťahy,
zatiaľ  čo  chlapci  sa  združujú  vo  väčších  skupinách  zameraných  na
skupinové aktivity.  Taktiež bolo zistené, že dievčatá majú tendenciu byť
viac ovplyvňované postojmi rovesníkov k fajčeniu v porovnaní s chlapcami
(Mason,  2014).  Naopak,  Elek,  Miller-Day  & Hecht  (2006)  uvádzajú,  že
u chlapcov existuje silná asociácia medzi normami a užívaním návykových
látok.  Okrem  toho  Perra  et  al.  (2012)  poukazujú  na  to,  že  školská
angažovanosť súvisí s užívaním návykových látok.
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Kvalita doručenia: jednotlivé zložky intervencie a ich správna implemen-
tácia. Kvalita doručenia priamo nesúvisí s predpísanými cieľmi a podmien-
kami  programu  (Ennett  et  al.,  2011).  Zahŕňa  charakteristiky  tých  osôb
(zvyčajne učiteľov), ktoré prinášajú program do praxe (Dusenbury et al.,
2003).  Kvalita  doručenia  je  subjektívnejším  aspektom  a zvyčajne  je
hodnotená entuziazmom učiteľa, stratégiou výučby a schopnosťou zapojiť
účastníkov  intervencie  do  diskusie  (Hansen,  2014).  Predpoklad  vysokej
kvality doručenia závisí od úrovne prípravy učiteľov na implementáciu, ich
priebežnej  podpory  počas  implementácie  a presvedčenia  o potrebne
a účinnosti  intervencie.  V nasledujúcej  časti  kapitoly  podrobnejšie
priblížime  charakteristiky  učiteľa,  ktoré  sú  dôležité  pri  implementácii
preventívneho programu.

Rozmanitosť  intervencie  (diferenciácia  programu):  táto  dimenzia  nie  je
jednoznačne vymedzená a preto je náročné ju posudzovať. Z jednej strany
je  možné  ju  definovať  ako  kombináciu  rôznych  identifikovateľných
efektívnych prvkov intervencie, ako sú napríklad vysoko kvalitné učebné
osnovy, teoretické východiská alebo flexibilné aktivity, ktoré odlišujú danú
intervenciu  od  ostatných  (Dusenbury  et  al.,  2003).  Hansen  (2014)
poznamenal, že tento prístup je založený na mediátoroch, ktoré spôsobujú
zmeny  vo  výsledkoch  intervencie.  Na  druhej  strane  možno  rozmanitosť
intervencie  definovať  ako  absenciu  akýchkoľvek  ďalších  preventívnych
aktivít,  ktorým by mohla  byť  cieľová skupina  vystavená.  Je  nevyhnutné
zabezpečiť,  aby  na  cieľovú  skupinu  pôsobila  iba  plánovaná  intervencia
(Ennett et al., 2011).

Mierne  odlišný  pohľad  na  hodnotenie  implementačného  procesu  a jeho
kvality  priniesli  Carroll  et  al.  (2007),  ktorí  za  kľúčovú dimenziu kvality
implementácie  považujú  adherenciu,  ktorá zahŕňa všetky dôležité  prvky
kvality implementácie,  ktorými sú obsah, frekvencia,  trvanie a expozícia.
Za  sekundárne  dimenzie  kvality  implementácie  autori  považujú
komplexnosť  intervencie  (úroveň štruktúrovania);  manuály,  usmernenia,
školenia,  monitorovanie  a spätnú  väzbu;  kvalitu  realizácie  (realizovanie
intervencie v súlade so zámerom) a senzitivitu (spätná väzba realizátorov
intervencie ako aj cieľovej skupiny).
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Je  otázne,  do  akej  miery  striktné  dodržiavanie  navrhnutého  spôsobu
implementácie  intervencie  skutočne  podporuje  jeho  efektívnosť.  Meta-
analýza štúdií autorov Durlak & DuPre (2008) ukázala, že efektívnosť pre-
ventívnych  programov  je  dvakrát  až  trikrát  vyššia,  ak  sú  programy
realizované  v súlade  so  zámerom  a bez  závažných  problémov
s implementáciou.  Vyššia  úroveň  implementácie  programu  je  spojená
s lepšími výsledkami a to najmä pri hodnotení adherencie alebo expozície
programu.  Bloomquist  et  al.  (2013)  taktiež  podporujú  tvrdenie,  že
monitorovanie  implementačného  procesu  súvisí  s vyššou  efektivitou
preventívnych  programov.  Na  druhej  strane  nedostatočná  flexibilita  pri
úprave  programu  a striktné  dodržiavanie  osnov  programu  môžu  viesť
k neprimeranej  implementácii  pre  konkrétnu  cieľovú  skupinu  (Backer,
2001; Breintenstein et al., 2010). Paradoxne tak implementácia programu
podľa predpísaných pravidiel a kritérií môže spôsobiť negatívne výsledky
programu,  alebo  naopak,  pozitívne  výsledky  môžu  byť  dosiahnuté
inováciou  jednotlivých  zložiek  intervencie,  ktoré  sa  podstatne  líšia  od
pôvodného zámeru. Z tohto dôvodu Durlak & DuPre (2008) uvádzajú, že
k dimenziám  kvality  implementácie  by  mala  byť  zaradená  adaptácia
programu  pre  konkrétnu  cieľovú  skupinu.  Podľa  Carroll  et  al.  (2007),
implementácia  všetkých  predpísaných  komponentov  intervencie  nie  je
potrebná.  Podstatné  pre  zabezpečenie  efektívnosti  intervencie  je  skôr
implementovanie „esenciálnych“ častí intervencie. 

Na základe uvedených teoretických východísk sa domnievame, že  určitá
variabilita  programu  je  nevyhnutá,  pretože  niektoré  komponenty
programu  potrebujú  byť  počas  procesu  implementácie  prispôsobené
podmienkam cieľovej skupiny. Prikláňame sa k tomu, že zmeny, ktoré sa
vo  vzťahu  k originálnej  koncepcii  programu  uskutočnia,  by  mali  byť
zdokumentované  a môžu  poskytnúť  cenné  informácie  pri  následnom
zlepšovaní  programu  alebo  naopak,  byť  na  zozname  toho,  čomu  je
potrebné sa v budúcnosti vyhnúť.
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2.1.2 Charakteristiky učiteľov ovplyvňujúce kvalitu 
implementačného procesu
Implementácia  preventívnych  programov  na  školách  zvyčajne  leží  na
pleciach učiteľov. Učitelia sú zodpovední za spôsob, akým je preventívny
program medzi školákmi implementovaný. Zvyčajne ide o náročný proces,
keďže implementácia programu musí prebiehať  v súlade s ich ostatnými
povinnosťami.  Ako  už  bolo  spomenuté  pri  opise  kľúčových  dimenzií
implementačného  procesu,  učitelia  sú  zodpovední  za  kvalitu  doručenia
preventívneho programu. Kvalita implementácie má preto aj subjektívnu
zložku závislú od charakteristík učiteľa, ktorými sú napríklad motivácia,
entuziazmus, angažovanosť v prevencii,  predchádzajúce skúsenosti,  dĺžka
praxe,  štýl  výučby  a komunikácie  so  školákmi  alebo  aj  presvedčenie
o potrebe a efektívnosti prevencie. Podľa niektorých štúdií,  vyššia kvalita
doručenia môže predikovať nižšiu mieru užívania alkoholu, fajčenia a tiež
vnímania  sociálnych  noriem  (Sloboda,  Dusenbury  & Petras,  2014;
Pettigrew et al., 2015).

Podľa  Teórie  difúzie  inovácií  (Rogers,  2002)  kľúčovými  faktormi
súvisiacimi s implementáciou preventívneho programu sú na jednej strane
presvedčenia  učiteľov  o výhodách  programu  a na  druhej  strane  súlad
programu s hodnotami a presvedčeniami učiteľov. Ennett et  al.  (2003)
tvrdia,  že  presvedčenia  učiteľov  vo  vzťahu  k cieľom  programu  výrazne
ovplyvňujú celú intervenciu. Viera učiteľov v efektívnosť programu môže
tiež ovplyvniť ich entuziazmus v počiatočnej fáze implementácie (Beets et
al.,  2008)  a ochotu  implementovať  program s vyššou kvalitou  (Reimers,
Wacker  & Koeppl,  1987  in  Han  & Weiss,  2005).  Učitelia  úspešnejšie
realizujú  preventívny  program  aj  vtedy,  ak  majú  k programu  pozitívny
postoj  (Schonert-Reichl,  2017).  Podľa  Walkera  (2008)  prístup  učiteľa
k programu ovplyvňuje  zapojenie  školákov  do programu a ich nadobud-
nuté  vedomosti  a zručnosti.  Vysoké  nároky  učiteľov  pre  účasť  a výkon
školákov v súlade s pozornosťou akú školákom venujú a ľudskosťou môžu
zvýšiť angažovanosť školákov v intervencii. Intervencia preukazuje vyššiu
efektívnosť,  keď  sa  učitelia  spoliehajú  na  autonómiu  školákov  a školáci
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využívajú svoje vedomosti a zručnosti na riešenie problémov (Lüftenegger
et al., 2012).

Okrem  presvedčenia  učiteľa  o efektívnosti  programu  je  vo  vzťahu
k hodnoteniu  implementačného procesu  dôležitá  aj  špecifická sebaúčin-
nosť  učiteľa, ktorú  možno  podľa  Bandurovej  teórie  sociálneho  učenia
vymedziť nasledovne: „vnímaná sebaúčinnosť je definovaná ako úsudok
ľudí o ich schopnostiach organizovať a uskutočňovať kroky potrebné na
dosiahnutie istého výkonu“ (Bandura, 1986 in Skaalvik a Skaalvik, 2007,
s.611).  Špecifická  sebaúčinnosť  sa  týka  osobných  presvedčení  o tom,  čo
môže  človek  urobiť  v konkrétnych  situáciách  a ovplyvňuje  jeho  ciele
a správanie.  Pojem  špecifická  sebaúčinnosť  učiteľa  v tomto  kontexte
reflektuje presvedčenia učiteľa o jeho vlastných kompetenciách vo vzťahu
k realizácii preventívneho programu, o schopnostiach plánovať a organizo-
vať  konkrétne  preventívne  činnosti  a dosahovať  ich  stanovené  ciele.
Špecifická  sebaúčinnosť  je  v interakcii  s osobnými  faktormi  učiteľa,
správaním  a podmienkami  prostredia  a môže  predikovať  postoje,
motiváciu  a výsledky  školákov  v prevencii  (Skaalvik  a Skaalvik,  2007).
Schonert-Reichl  (2017)  uvádza,  že  program je  implementovaný s väčšou
úspešnosťou pokiaľ sú učitelia presvedčení,  že majú potrebné vedomosti
a zručnosti pre jeho správnu implementáciu. Učitelia s vyššou špecifickou
sebaúčinnosťou sú otvorenejší novým myšlienkam, sú ochotní uplatňovať
nové  vzdelávacie  postupy  a vyvíjajú  väčšie  úsilie  na  dosiahnutie
pozitívnych výsledkov u školákov (Han & Weiss, 2005).

Dôležitú úlohu pri implementácii preventívneho programu zohrávajú tiež
pedagogické  skúsenosti  učiteľov. Skúsení  učitelia  vo  väčšej  miere
dodržiavajú ciele programu a disponujú širšími vedomosťami o programe.
Učitelia,  ktorí  majú krátku  učiteľskú  prax,  potrebujú  viac  školení,
technickej podpory a spätnej väzby (Dusenbury et al.,  2003). Dusenbury
et al. (2004) zistili,  že napriek tomu, že skúsení učitelia sú kritickejší vo
vzťahu  k programu,  implementujú  program  komplexnejšie  a s  vyššou
kvalitou implementácie. Na druhej strane Rohrbach et al. (1993) uvádzajú,
že  vyššia  úroveň  implementácie  preventívneho  programu  bola  spojená
s nižšou pedagogickou skúsenosťou a väčšou skúsenosťou so špecifickými
vyučovacími metódami. Ako uvádzajú Mihalic Fagan & Argamaso (2008)
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pozitívne zmeny v správaní školákov boli zaznamenané, ak učitelia počas
realizácie  preventívneho  programu  používali  interaktívne  vyučovacie
metódy.

2.1.3 Kontextuálne charakteristiky ovplyvňujúce 
kvalitu implementačného procesu
V  posledných  rokoch  sa  realizovalo  mnoho  štúdií  zameraných  na
individuálne  a organizačné  faktory,  ktoré  môžu  priamo  alebo  nepriamo
ovplyvniť  kvalitu  implementácie  preventívnych  programov  prostred-
níctvom  ich  pôsobenia  na  jednotlivé  dimenzie  implementačnej  kvality
(Malloy et al., 2015). Môže ísť napríklad o všeobecné organizačné faktory,
medzi ktoré zaraďujeme pozitívne pracovné prostredie, špecifické postupy
a procesy,  nepretržitá  technická  pomoc  na  udržanie  motivácie  atď.
(Durlak, 2016; Jurystová, Orosová & Gabrhelík, 2017). 

Podstatným  faktorom,  ktorý  je  potrebné  brať  do  úvahy  pri  hodnotení
kvality implementácie je príprava alebo školenie realizátorov intervencie
(učiteľov) (Dusenbury et al., 2003). Školenie učiteľov je rozhodujúce pre
úspech  preventívneho  programu,  pretože  poskytuje  dôležité  vedomosti
a zručnosti potrebné na jeho implementáciu, prináša priestor na kladenie
rôznych  otázok  a diskusiu  o možných  problémoch,  poskytuje  učiteľom
podporu a prispieva k väčšej angažovanosti v programe ako na začiatku tak
aj  počas  celej  implementácie  programu  (Sloboda,  Dusenbury  & Petras,
2014).  Parcel  et  al.  (1991)  uvádzajú,  že  učitelia,  ktorí  prešli  podrobným
školením, implementovali program viac v súlade s jeho cieľmi v porovnaní
s tými, ktorí školenie neabsolvovali. Školenie poskytuje učiteľom príležitosť
získať vlastné skúsenosti s programom, pripraviť sa na rôzne situácie, ktoré
môžu  nastať  počas  implementácie  a tiež  umožňuje  vytvoriť  priestor  na
vzájomnú  spoluprácu  medzi  učiteľmi.  Predchádzajúce  štúdie  potvrdili
vzťah medzi rozsahom odbornej prípravy učiteľov, lojalitou voči programu
a jeho  efektívnosťou  (Mihalic,  Fagan  & Argamaso,  2008).  Hansen  et  al.
(2013)  poukazujú  na  to,  že  komplexné  školenie  zvyšuje  sebaúčinnosť
učiteľa  pri  implementácii  programu,  čo  prispieva  k vyššej  kvalite
implementácie.  Príprava  učiteľov  by  však  mala  presahovať  jednorazové
stretnutia a mala by trvať počas celého implementačného procesu (Mihalic,
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2004).  Pravidelné  stretnutia  poskytujú  príležitosť  čerpať  z nových
skúseností a zabezpečiť použitie najlepších postupov, najmä počas pilotnej
implementácie programu a prispievajú k eliminácii problémov (Jurystová
& Miovský,  2010).  Účinnosť  kombinovanej  prípravy učiteľov potvrdili  aj
Rohrbach  et  al.  (2010).  Pri  porovnaní  prípravy  učiteľov  preventívnych
programov autori  zistili,  že kombinovaná príprava prináša vyššiu mieru
fidelity implementácie preventívneho programu.

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu implementačného procesu,
je nepretržitá  metodická podpora realizátorov intervencie.  Po úspešnom
zaškolení by učiteľom mala byť ponúknutá silná metodická podpora, keďže
adherencia programu je ovplyvnená prístupom koordinátorov intervencie
a celého  metodického  tímu  (Mihalic,  Fagan  & Argamaso,  2008).  Okrem
toho  prispieva  k ich  rozvoju  a udržaniu  angažovanosti  na  úrovni
organizácie  i mimo nej  (Chilenski  et  al.,  2016,  Durlak  & DuPre,  2008).
Podpora realizátorov intervencie by mala zastrešovať logistické, finančné
a personálne  záležitosti.  Nevyhnuté  je  tiež  technické  zabezpečenie
v podobe  distribúcie  potrebných  materiálov,  administratívy,  monitoro-
vania  implementácie  a poskytovania  spätnej  väzby  (Wandersman  et  al.,
2008).

V  neposlednom  rade  je  ďalším  dôležitým  faktorom  silná  podpora  zo
strany kľúčových osôb. Implementácia programu nie je len záležitosťou
tých učiteľov, ktorí program implementujú, ale aj ich kolegov, od ktorých
často  potrebujú  ústretovosť,  podporu  a odbornú  pomoc.  Implementácia
preventívneho programu v škole je dlhodobá záležitosť prepájajúca školské
princípy. Školské prostredie vo všeobecnosti ovplyvňuje schopnosť učiteľa
pracovať  so  školákmi  a tiež  ovplyvňuje  samotné  správanie  učiteľov
a školákov  (Skinner,  Babinski  & Gifford,  2014).  Pre  úspešnú
implementáciu  programu  je  nevyhnutné,  aby  riaditelia  škôl  súhlasili
s implementáciou  programu,  podporovali  filozofiu  programu  a iniciatívu
realizátorov programu (Mihalic, Fagan & Argamaso, 2008; Hansen et al.,
2013).  Integrácia  programu  do  bežného  vyučovacieho  procesu  a jeho
vysoká  kvalita  implementácie  sú  ovplyvnené  entuziazmom,  podporou
a akceptáciou programu vedením škôl (Gottfredson & Gottfredson, 2002;
Ringwalt et al., 2003). Little et al. (2015) uvádzajú, že vnímanie podpory zo
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strany  vedenia  školy  súvisí  s vyššou  kvalitou  implementácie  a je  tiež
spojené  s vyššou  sebadôverou  učiteľov  vyrovnať  sa  s neadekvátnym
správaním  školákov  počas  programu  Podľa  Skinner,  Babinski  & Gifford
(2014).

Okrem vyššie uvedených faktorov je pri hodnotení efektívnosti programu
nevyhnutné vziať do úvahy  mapovanie súbežných preventívnych aktivít
na školách. Školy zvyčajne realizujú rôzne aktivity na prevenciu rizikového
správania  a preto  je  hodnotenie  efektívnosti  len  jedného  preventívneho
programu  limitované  (Graber,  Hill  & Saczawa,  2014).  Túto  dimenziu  je
potrebné monitorovať, najmä ak sú do overovania efektívnosti programu
zapojené aj kontrolné školy. Intervencia sa vo výsledkoch môže javiť ako
neefektívna,  pokiaľ  sa  v kontrolných  školách  realizujú  iné  preventívne
aktivity  (Ennett  et  al.,  2011).  Durlak  a DuPre  (2008)  navrhujú  použiť
mapovanie  súbežných  preventívnych  aktivít  ako  jednu  zo  základných
dimenzií kvality implementácie.

2.1.4 Metódy hodnotenia kvality implementačného 
procesu
Hoci  koncepcia  kvality  implementácie  nie  je  nová,  spôsob  jej
operacionalizácie a vyhodnotenia stále nie je jasný. Od polovice 80. rokov
je vynakladané úsilie na vývoj metód, ktoré by spoľahlivo merali kvalitu
implementácie programov užívania návykových látok (Bakely et al. 1987 in
Dusenbury  et  al.,  2003).  Napriek  tomu  meranie  kvality  implementácie
stále  nie  je  dostatočné  a používané  metódy  hodnotenia  kvality  imple-
mentácie sú vždy špecifické pre daný program. Doposiaľ neboli vyvinuté
štandardizované  metódy  (Dusenbury  et  al.,  2003;  Jurystová,  Orosová
& Gabrhelik,  2017).  Preto  je  potrebné  venovať  väčšiu  pozornosť
adekvátnemu sledovaniu a následnej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze
každej  časti  preventívneho  programu.  Sledovanie  kvality  implementácie
môže prebiehať nasledujúcimi spôsobmi:

Video  alebo  zvukový  záznam.  Umožňuje  získavať  informácie  priamo
v priebehu  implementácie  programu  a sledovať  interakcie  účastníkov
(Schoenwald  & Garland,  2013).  Výhodou  je  redukcia  chýb  spôsobených
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zaujatosťou učiteľa, ktorý je v roli hodnotiteľa (Hansen, Fleming & Scheier,
2019). Súčasná technológia umožňuje nahrávanie vo vysokej zvukovej aj
vizuálnej kvalite a poskytuje tiež možnosť viacnásobného prehrávania. Na
druhej strane však na základe záznamov možno len ťažko hodnotiť celkovú
atmosféru a formulovať závery o angažovanosti školákov (Hansen, 2014).
Okrem  toho  je  vo  väčšine  prípadov  nahrávanie  ťažko  realizovateľné
z dôvodu potreby špeciálneho technického vybavenia (Hansen et al., 2013;
Lee  et  al.,  2008).  Takéto  zaznamenávanie  môže  u učiteľov  vzbudiť
diskomfort, keďže môžu nadobudnúť dojem, ako by boli pod kontrolou. Je
navyše nevyhnutné chrániť totožnosť učiteľov aj školákov a pre školákov je
potrebné zabezpečiť informovaný súhlas rodičov (Hansen, 2014). Z tohto
hľadiska  predstavuje  video  alebo  zvukový  záznam  náročný  spôsob
získavania údajov o kvalite implementácie. 

Priame pozorovanie je alternatívou k metóde nahrávania. V tomto prípade
však nie možnosť záznam pozastaviť a prehrať. Priame pozorovanie umož-
ňuje  posúdiť  kontext,  v ktorom intervencia  prebieha  a môže  byť  využité
jednak  pre  zber  údajov  o kvalite  implementácie  ako  aj  na  poskytnutie
spätnej  väzby  učiteľom  (Hansen,  2014).  Závery  však  v tomto  prípade
nemusia  byť  jednoznačné,  keďže  názory  pozorovateľov  sa  môžu  líšiť
(Bishop  et  al.,  2014)  a tiež  samotná  prítomnosť  pozorovateľov  môže
ovplyvniť  správanie  učiteľov  aj  školákov  (Durlak  & DuPre,  2008).  Je
dôležité  poznamenať,  že  pozorovania  by  mali  byť  vyškolení  na  to,  aby
dokázali rôzne činnosti dostatočne zaznamenávať (Hansen, 2014). Priame
pozorovanie je  zvyčajne využívané na získavanie  informácií  o adherencii
a kompetenciách tých, ktorí intervenciu uskutočňujú (Breintenstein et al.,
2010).

Priame  prieskumy  medzi  účastníkmi  intervencie,  ktoré  zahŕňajú
individuálne rozhovory alebo skupinovú diskusiu a umožňujú získať cenné
informácie  o schopnosti  účastníkov  reagovať,  o ich  záujme,  spokojnosti
a pocitoch (Lee et al., 2008).

Sebahodnotiace  dotazníky. Môžu  byť  využívané  medzi  učiteľmi  aj
školákmi  a predstavujú  relatívne  ľahký  a finančne  pomerne  nenáročný
spôsob  získavania  údajov  (Ransford  et  al.,  2009).  V porovnaní
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s pozorovacími metódami sú časovo menej náročné (Breintenstein et al.,
2010).  Do  úvahy  je  však  potrebné  brať  riziko  nadhodnotenia,  ktoré  je
pomerne časté  (Hansen,  2014).  Z tohto dôvodu je vhodné získať  spätnú
väzbu  o implementácii  programu  z viacerých  strán,  aby  bolo  možné
informácie  porovnať.  Prostredníctvom  sebahodnotiacich  dotazníkov
možno  získavať  informácie  o naplnení  cieľov  programu,  o realizovaní
predpísaných  aktivít,  o počte  realizovaných  lekcií  aj  o ich  štruktúre
(Hansen,  2014;  Dusenbury et  al.,  2003).  Ak  sú  sebahodnotiace  metódy
používané ako doplnok k iným metódam, umožňujú vhľad do intervencie
a poskytujú  užitočné  informácie  o porozumení  a vnímaní  intervencie
realizátormi a cieľovou skupinou (Hansen, 2014).

Hansen  (2014)  analyzoval  tridsaťsedem  štúdií,  ktoré  merali  kvalitu
implementácie.  Výsledky  ukazujú,  že  najbežnejšou metódou na  meranie
adherencie a kvality doručenia sú pozorovacie metódy. Na druhom mieste
sú  sebahodnotiace  metódy,  ktoré  sú  často  využívané  aj  na  meranie
expozície. Od cieľovej skupiny sú informácie zvyčajne získavané o angažo-
vanosti  a diferenciácii  programu  a len  zriedka  informácie  o adherencii,
expozícii  a kvalite  doručenia.  Pomerne  zriedka  sú  využívané  video
a zvukové záznamy. Výsledky štúdie tiež poukazujú na to, že pozorovatelia
a realizátori intervencie sa pri hodnotení expozície zvyčajne líšia. 

Okrem spôsobu sledovania kvality procesu implementácie je otázkou, aký
je  najvhodnejší  spôsob  na  vyhodnotenie  a interpretovanie  výsledkov
kvality  implementácie.  V súčasných  štúdiách  je  najčastejšie  používaný
percentuálny podiel rôznych dimenzií kvality implementácie (Bast et  al.,
2019).  Ako  jeden  z ďalších  možných  spôsobov  Trigwell  et  al.,  (2015)
uvádzajú vytvorenie celkového skóre kvality implementácie zo skúmaných
dimenzií (napríklad adherencie,  expozície) a následné rozdelenie škôl do
skupín podľa tohto skóre.  Podľa rámca kvality implementácie  ktorý bol
navrhnutý  Carroll  et  al.  (2007)  sa  kvalita  implementácie  odráža  iba
v adherencii. Autori uvádzajú, že meranie implementačnej kvality je mera-
nie  adherencie,  t.  j.  do akej  miery  sa  osoby zodpovedné za  poskytnutie
intervencie  skutočne  pridržiavajú  intervencie  v súlade  s tým,  ako  bola
navrhnutá.
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Nie je možné jednoznačne uviesť, ktorá z týchto metód určujúcich kvalitu
implementácie je najvhodnejšia, pretože to závisí od metód použitých na
získavanie informácií o jednotlivých dimenziách kvality implementácie. 

2.1.5 Kvalita implementácie Unplugged 
na Slovensku a v zahraničí
Program  Unplugged,  ktorý  bol  popísaný  v úvodnej  časti,  bol  vyvinutý
v rámci projektu EU-DAP a implementovaný v mnohých krajinách od roku
2006.  Okrem toho,  že  efektívnosť  programu Unplugged bola  systémovo
overovaná  v mnohých  krajinách,  autori  programu  vytvorili  manuál  pre
hodnotenie kvality jeho implementácie. Na základe odporúčaní EU-DAP by
mala  byť  implementácia  programu  sledovaná  prostredníctvom
nasledujúcich indikátorov: adherencia (realizovanie programu v súlade so
zámerom),  expozícia  (účasť  cieľovej  skupiny),  subjektívne  hodnotenie
úspechu realizátormi programu a identifikácia kritických elementov, ktoré
ovplyvňujú  realizovanie  programu v súlade  s manuálom.  Faggiano et  al.
(2010) a Caria a et al. (2011) skúmali implementáciu programu Unplugged
v siedmich  európskych  krajinách  (Rakúsko,  Belgicko,  Nemecko,  Grécko,
Taliansko,  Španielsko,  Švédsko).  Autori  sa  zamerali  na  expozíciu
a adherenciu, ktorú sledovali prostredníctvom počtu absolvovaných lekcií,
trvania  lekcií  a množstva  lekcií  realizovaných  v súlade  s manuálom.  Ich
výsledky  poukázali  na  to,  že  v 55%  tried  boli  realizované  všetky  lekcie
programu  v súlade  s manuálom  a iba  43%  učiteľov  dokázalo  dokončiť
všetky  plánované  aktivity  aspoň  v polovici  lekcií.  Každej  lekcie  sa
zúčastnilo  v priemere  78%  školákov.  Taktiež  sa  ukázalo,  že  v triedach
s vyšším počtom chlapcov bol jednotlivým lekciám venovaný kratší čas. 

Pri  skúmaní  kvality  implementácie  Unplugged  v Brazílii  bola  venovaná
pozornosť  trom  indikátorom:  správna  administrácia  programu,
dosiahnuteľnosť  operačných  procesov  a spokojnosť  účastníkov  s progra-
mom.  Výsledky  ukázali,  že  v 57%  tried  boli  lekcie  realizované  v súlade
s manuálom  a podľa  plánovaného  časového  rozpätia.  Po  implementácii
programu školáci uvádzali zmeny v triednom kolektívne a v ich osobných
zručnostiach a vedomostiach. Podľa učiteľov bola najčastejšou prekážkou
realizácia lekcií v súlade s časovým harmonogramom. Okrem toho učitelia
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uvádzali  ťažkosti  v spolupráci  s vedením  škôl  (Medeiros  et  al.,  2016).
Kvalita implementácie v Českej republike bola skúmaná prostredníctvom
adhrencie, expozície a skúseností školákov s programom. Bolo zistené, že
všetky lekcie programu prebiehali vo všetkých triedach (Gabrhelik et al.,
2012). Okrem toho bola pozornosť venovaná kvalite implementácie každej
lekcie (aká bola náročnosť lekcií, ktoré časti danej lekcie neboli realizované
a pod.).  V priemere  77%  učiteľov  realizovalo  všetky  predpísané  aktivity
počas všetkých lekcií. Problémy pri realizácii jednotlivých lekcií boli najmä
z hľadiska udržania skupinovej dynamiky a dodržiavania času (Sobasová,
2016). 76% školákov uviedlo pozitívne skúsenosti s programom. Priemerná
úroveň účasti školákov bola 88% (Venzara, 2015).

Program  Unplugged  bol  prvýkrát  implementovaný  na  Slovensku
v školskom roku 2013/3014.  Kvalita procesu implementácie však nebola
podrobne sledovaná. Ako ukazovatele kvality implementácie boli použité
dva  indikátory:  expozícia  (sledovaná  počtom  hodín  absolvovaných
cieľovou skupinou) a angažovanosť učiteľa (sledovaná množstvom spätnej
väzby, ktorú učitelia zaslali  počas implementácie programu, hoci  spätná
väzba nebola analyzovaná podrobne). Výsledky ukazujú, že viac ako 51%
školákov sa zúčastnilo najmenej 10 lekcií Unplugged (z maximálneho počtu
12 lekcií)  (Štefaňáková,  Orosová & Janovská,  2018a)  a viac než  polovicu
spätných  väzieb  zaslali  učitelia  z 22  škôl,  z celkového  počtu  32  škôl
(Berinšterová, 2015).

Všetky uvedené štúdie sledovali kvalitu implementácie podľa odporúčaní
EU-DAP.  Han  a Weiss  (2005)  však  uvádzajú,  že  okrem  monitorovania
realizácie  programu  v súlade  so  zámerom  je  nevyhnutné  sledovať  aj
charakteristiky  učiteľov  realizujúcich  program,  ktoré  sú  priamo spojené
úrovňou kvality implementácie. Tieto charakteristiky na strane učiteľa sa
týkajú  napríklad  sebaúčinnosti  učiteľov,  profesionálneho  vyhorenia,
presvedčenia učiteľov o užitočnosti a efektívnosti programu. Naším cieľom
je preto v čo najväčšej miere preskúmať kvalitu implementácie programu
Unplugged implementovaného na Slovensku v školskom roku 2017/2018
ako aj jeho posilňovacích stretnutí (n-Prevencia) a to v súlade s odporúča-
niami EU-DAP ako aj s teoretickými východiskami kvality implementácie.
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2.1.6 Prezentovaná štúdia

Výskumné ciele

Cieľom štúdie je preskúmať kvalitu implementácie programu Unplugged
a n-Prevencie  na  základných  školách  na  Slovensku  z pohľadu  učiteľov,
ktorí  program  realizovali  a z  pohľadu  školákov,  ktorí  sa  programu
zúčastnili.  Monitorovanie  kvality  implementácie  prebiehalo  prostredníc-
tvom sledovania  úrovne  vybraných  indikátorov:  adherencia,  kvalita
doručenia,  expozícia,  senzitivita  a kontextuálne  charakteristiky.  Cieľom
štúdie  bolo  tiež  zisťovanie  rodových  rozdielov  v senzitivite  vo  vzťahu
k Unpugged aj n-Prevencii.

Výskumný dizajn

Implementácia programu Unplugged na slovenských základných školách
prebiehala v školskom roku 2017/2018. Rok po implementácii Unplugged
sa  na  vybraných  školách  realizovali  posilňovacie  stretnutia  n-Prevencia.
Implementácia programu začínala výberom a oslovením škôl, budovaním
spolupráce  so  školami,  vyjasnením  podmienok  spolupráce,  výberom
učiteľov, ktorí by priamo realizovali Unplugged aj n-Prevenciu, prípravou
učiteľov  na  implementáciu  a poskytovaním  technickej  a metodickej
podpory počas celej implementácie programu. 

V školskom roku 2017/2018 učitelia realizovali Unplugged v 12 základných
školách  od  konca  októbra  2017  do  februára  2018.  V nasledujúcom
školskom  roku  2018/2019  (od  novembra  2018  do  februára  2019)
realizovali učitelia n-Prevenciu na 6 základných školách.

Príprava učiteľov na implementáciu Unplugged
a n-Prevencie

Pred  implementáciou  programu  absolvovalo  dvadsať  učiteľov  trojdňové
vzdelávanie  zamerané  na  interaktívnu  prácu  so  školákmi  a metodiku
potrebnú pre prácu so sociálnymi kompetenciami a s modelom komplex-
ného  sociálneho  vplyvu,  na  ktorom  je  založený  program  Unplugged.
Vzdelávanie  pozostávalo  z niekoľkých  častí  a bolo  vysoko  interaktívne:
predstavenie  programu  Unplugged  a n-Prevencie;  mapovanie  očakávaní
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a obáv učiteľov od implementácie programu aj od samotného vzdelávania;
predstavenie  a realizácia  jednotlivých  lekcií  pričom učitelia  si  jednotlivé
aktivity vyskúšali z pozície lektora aj z pozície školáka; diskusia týkajúca sa
princípov práce so skupinou, ako zvládať náročné situácie v skupinách, ako
motivovať školákov; príklady aktivít na uvoľnenie atmosféry v skupine a na
prebudenie aktivity; spätná väzba od učiteľov. Na začiatku vzdelávania boli
učitelia oboznámení s metodikou programu a každý z nich dostal materiály
potrebné na implementáciu programu: metodika pre učiteľov s podrobným
popisom jednotlivých lekcií, pracovný zošit pre školákov a súbor kvízových
kariet potrebný ku konkrétnym aktivitám.

Monitorovanie kvality implementácie Unplugged
a n-Prevencie

Hodnotenie  kvality  implementácie  programu  Unplugged  na  Slovensku
bolo  navrhnuté  v súlade  s monitorovacou  stratégiou  vypracovanou  EU-
-DAP.  Ako  už  bolo  spomenuté,  n-Prevencia  (posilňovacie  stretnutia)
nadväzuje na program Unplugged, hoci  sa realizovala iba na niektorých
školách.  Z tohto  dôvodu  bola  implementácia  Unplugged  programu  a n-
-Prevencie sledovaná osobitne, ale rovnakým spôsobom. Nasledujúci popis
monitorovania  kvality  implementácie  sa  preto  vzťahuje  tak  na  samotný
Unplugged, ako aj na n-Prevenciu.

Na obrázku 1 sú zobrazené skúmané dimenzie kvality implementácie, ako
aj  indikátory  každej  dimenzie  v súlade  s kľúčovými  dimenziami  kvality
implementácie  navrhnutými  Dane  a Schneider  (1998)  o ktorých  sme
diskutovali  v teoretických  východiskách  implementačného  procesu.  Pre
našu štúdiu sú relevantné štyri z piatich dimenzií, ktoré títo autori navrhli:
adherencia,  expozícia,  senzitivita a kvalita doručenia. Na základe ďalších
teoretických poznatkov (napr. Malloy et al., 2015; Little et al., 2015) sme sa
rozhodli zamerať pozornosť aj na kontextuálne charakteristiky ako ďalšiu
dimenziu kvality implementácie.  Je dôležité poznamenať,  že adherencia,
kvalita doručenia a kontextuálne charakteristiky boli  skúmané z pohľadu
učiteľov,  ktorí  program  implementovali.  Expozícia  a senzitivita  boli
skúmané z pohľadu školákov, ktorí sa zúčastnili Unplugged a n-Prevencie.
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Obrázok 1 Kvalita implementácie
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Adherencia  bola  skúmaná  prostredníctvom  troch  hlavných  a dvoch
sekundárnych  indikátorov.  Hlavnými  indikátormi  sú:  dodržiavanie
podmienok  implementácie;  naplnenie  cieľov  programu  a realizovanie
programu  v súlade  s manuálom.  Sekundárne  indikátory  sa  týkajú
podrobnej  implementácie  jednotlivých  lekcií:  ktorá  časť  lekcie  nebola
implementovaná a dôvody neimplementácie ako aj náročnosť každej lekcie
pre učiteľa. Expozícia a senzitivita sa skúmali z hľadiska počtu lekcií, ktoré
školáci  absolvovali  a ich  skúseností  s programom.  Štvrtou  skúmanou
dimenziou je kvalita doručenia sledovaná prostredníctvom indikátorov na
strane  učiteľa:  špecifická  sebaúčinnosť  učiteľa  a presvedčenie  učiteľa
o efektívnosti  programu.  Poslednou dimenziou kvality  implementácie  sú
kontextuálne  charakteristiky  skúmané  na  základe  toho,  ako  učitelia
vnímajú  vytvorenie  priestoru  na  implementáciu  programu  zo  strany
vedenia  školy  a ako  vnímajú  postoje  kľúčových  osôb  voči  programu.
Kľúčovými osobami sú školáci, ktorí sa programu zúčastnili, ich rodičia,
vedenie školy a ďalší učitelia / kolegovia.

Zber dát

Zber  údajov  prebiehal  v dvoch  fázach.  V prvej  fáze  sa  zber  údajov
uskutočnil  v marci  2018  na  všetkých  dvanástich  základných  školách,
bezprostredne  po realizácii  programu  Unplugged.  V druhej  fáze  sa  zber
údajov  uskutočnil  v marci  2019  na  šiestich  základných  školách,
bezprostredne po realizácii n-Prevencie. Zber dát bol založený na osobne
administrovaných dotazníkoch. Zber údajov u školákov prebiehal s infor-
movaným súhlasom zákonných zástupcov počas dvoch vyučovacích hodín
za  prítomnosti  vyškoleného  člena  výskumného  tímu  a bez  prítomnosti
učiteľa.  Okrem  toho  sa  zber  údajov  u učiteľov  uskutočnil  aj  v priebehu
implementácie Unplugged a n-Prevencie.  Učitelia boli  požiadaní,  aby po
každej  lekcii  poskytli  spätnú  väzbu  prostredníctvom  elektronicky
administrovaného dotazníka.

2.1.7 Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorilo dvadsaťjeden učiteľov, ktorí realizovali program
Unplugged  na  dvanástich  základných  školách  v 33  triedach  siedmeho
ročníka.  V nasledujúcom  školskom  roku  sedem  z týchto  učiteľov
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realizovalo n-Prevenciu v 16 triedach ôsmeho ročníka. Všetci učitelia boli
ženy a ich priemerný vek bol 41,9 roka. Priemerný počet rokov praxe na
učiteľskej  pozícii  bol  17  rokov.  Šesť  učiteľov  malo  predchádzajúce
skúsenosti  s implementáciou  Unplugged  a pätnásť  učiteľov  bolo  do
implementácie  programu  zapojených  prvýkrát.  Sedem  učiteľov  malo
predchádzajúce skúsenosti s realizáciou preventívnych aktivít na školách.
Okrem  učiteľov  sa  výskumu  zúčastnilo  620  školákov  (50,6%  dievčat;
priemerný  vek  13,5  roka),  ktorí  absolvovali  Unplugged  a 294  školákov,
ktorí absolvovali n-Prevenciu (51,4% dievčat; priemerný vek 14,4 roka).

2.1.8 Metódy
Všetky  použité  metódy  boli  navrhnuté  s cieľom  monitorovania  kvality
implementácie programu Unplugged, ako aj n-Prevencie a boli inšpirované
odporúčaniami  EU-DAP  (2004).  V  niektorých  prípadoch  sa  metódy
hodnotenia n-Prevencie líšila od metód hodnotenia Unplugged.

Implementácia jednotlivých častí každej lekcie a dôvody neim-
plementácie:  Po  každej  implementovanej  lekcii  učitelia  uvádzali,  či
realizovali všetky predpísané časti lekcie, alebo či niektoré časti vynechali.
V prípade Unplugged aj n-Prevencie bola implementácia jednotlivých častí
lekcií sledovaná jednou položkou:

Unplugged:  učitelia  mali  na  výber  zo  štyroch  možností:  lekcia  bola
realizovaná v plnom rozsahu;  úvodné aktivity neboli  realizované; hlavné
aktivity  neboli  realizované;  záverečné  aktivity  neboli  realizované.  Ak
učitelia  uviedli,  že  niektoré  aktivity  nerealizovali,  boli  požiadaní,  aby
uviedli dôvod. Mali tiež na výber zo štyroch možností: čas; náročnosť lekcie
z hľadiska obsahu, nedostupnosť učebného materiálu; iný dôvod: prosím
špecifikujte.

n-Prevencia:  učitelia  mali  na  výber  z piatich  možností:  lekcia  bola
realizovaná  v plnom  rozsahu;  aktivita  1  nebola  realizovaná;  aktivita  2
nebola realizovaná; aktivita 3 nebola realizovaná; záverečná aktivita nebola
realizovaná. Ak učitelia uviedli, že niektoré aktivity neboli realizované, boli
požiadaní, aby uviedli dôvod rovnako ako pri Unplugged.
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Náročnosť  lekcie  z pohľadu  učiteľa:  Po  každej  implementovanej
lekcii  učitelia uvádzali,  či  bola pre nich lekcia náročná.  Náročnosť lekcií
bola  sledovaná  tromi  položkami  a hodnotená  na  5-bodovej  škále  od
1 „vôbec nie“ do 5 „úplne áno“: náročná na prípravu; náročná na realizáciu
v triede; náročná na organizáciu času. Položky boli rovnaké pre hodnotenie
Unplugged a n-Prevencie.

Naplnenie cieľov programu: Po ukončení Unplugged a tiež po ukon-
čení implementácie n-Prevencie každý učiteľ zhodnotil, do akej miery sa
mu  podarilo  naplniť  ciele  programu  (napríklad:  korekcia  normatívnych
presvedčení; rozvoj asertivity a rešpektu k ostatným; rozvoj sebakontroly;
vedenie školákov ku kritickému zhodnoteniu informácií). Naplnenie cieľov
bolo sledované prostredníctvom dotazníka, ktorý bol vytvorený na základe
manuálu Unplugged a n-Prevencie.

• Unplugged: dotazník pozostával z 23 položiek

• n-Prevencia: dotazník pozostával z 10 položiek

V  oboch  prípadoch  boli  položky  hodnotené  na  5-bodovej  škále  od
1 „nepodarilo  sa  naplniť  vôbec“  do 5 „podarilo sa  naplniť  úplne“.  Vyššie
skóre predstavuje vyššie naplnenie cieľov.

Dodržiavanie podmienok implementácie programu: Po ukončení
programu Unplugged a tiež po n-Prevencii  každý učiteľ  uviedol,  do akej
miery  sa  mu  podarilo  zabezpečiť  podmienky  implementácie  (napríklad:
rešpektovanie  názoru  každého  školáka,  vytváranie  dôvernej  atmosféry,
zabezpečenie práva školáka nereagovať na citlivé témy, zapojenie rodičov
prostredníctvom  informácií  o programe).  Zabezpečenie  podmienok
implementácie  bolo  monitorované  prostredníctvom  dotazníka
pozostávajúceho  zo  16  položiek  hodnotených  na  5-bodovej  škále  od
1 „nepodarilo  sa  naplniť  vôbec“  do 5 „podarilo sa  naplniť  úplne“.  Vyššie
skóre  predstavuje  vyššie  dodržiavanie  podmienok  implementácie
programu. Položky boli rovnaké pre hodnotenie Unplugged a n-Prevencie.

Súlad  s manuálom:  Po  implementácii  Unplugged  aj  po  n-Prevencii
učitelia hodnotili, do akej miery implementovali Unplugged a n-Prevenciu
v súlade s manuálom (od 1 „vôbec nie“ do 5 „úplne áno“).
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Presvedčenie učiteľa o efektívnosti programu: Učitelia boli požiadaní, aby
vyjadrili  mieru  súhlasu  s nasledujúcimi  výrokmi  na  5-bodovej  škále  od
1 „úplne nesúhlasím“ do 5 „úplne súhlasím“:

• Unplugged: „Unplugged je efektívny v prevencii fajčenia cigariet“;
„Unplugged  je  efektívny  v prevencii  užívania  alkoholu“;
„Unplugged je efektívny v prevencii užívania nelegálnych drog“.

• n-Prevencia: „n-Prevencia  je  efektívna  v prevencii  fajčenia
cigariet“; „n-Prevencia je efektívna v prevencii užívania alkoholu“;
„n-Prevencia je efektívna v prevencii užívania nelegálnych drog“.

Špecifická sebaúčinnosť učiteľa bola sledovaná prostredníctvom toho,
ako učitelia hodnotili svoje schopnosti pri implementácii Unplugged a n-
-Prevencie.  Špecifická  sebaúčinnosť  bola  meraná  troma  položkami  na
5-bodovej  škále  s odpoveďami  od  1 „nedostatočná“  do  5 „dostatočná“:
schopnosť  realizovať  program;  schopnosť  vysvetliť  témy;  schopnosť
realizovať skupinové aktivity. Položky boli rovnaké pre Unplugged a pre n-
-Prevenciu.

Počet  lekcií,  ktoré  školáci  absolvovali:  Účasť  cieľovej  skupiny
v Unplugged  sa  sledovala  prostredníctvom  počtu  absolvovaných  lekcií
každého  školáka.  V dotazníku  každý  školák  uviedol  počet  lekcií,  ktoré
absolvoval (max. 12 hodín).

Skúsenosti  školákov  s programom  Unplugged  a n-Prevenciou:
Na preskúmanie skúseností školákov s programom bola použila upravená
verzia škály YES 2.0 (Youth experience survey: Hansen & Larson, 2005).
Pôvodný  nástroj  pozostáva  zo  šiestich  domén  pozitívnych  skúseností
obsahujúcich  17  subškál  a jednej  domény  negatívnych  skúseností
obsahujúcich  päť  subškál.  Pre  potreby  Unplugged  a n-Prevencie  bolo
potrebné  urobiť  určité  zmeny  v subškálach  v podobe  odstránenia
konkrétnych položiek: dve položky v oblasti Kognitívne schopnosti; jedna
položka  v oblasti  Rôznorodé  rovesnícke  vzťahy;  jedna  položka  v oblasti
Sociálneho vylúčenia. Okrem toho boli dve položky zo subškály Integrácia
s autoritou rozdelené do dvoch ďalších položiek, aby bolo možné rozlíšiť
medzi Integráciou s rodinou a Integráciou s učiteľom. To znamená, že bola
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pridaná  jedna  nová  subškála  (Integrácia  s učiteľom).  Okrem  toho  bola
jedna položka v subškále Negatívne vplyvy rozdelená na tri  položky, aby
bolo možné rozlíšiť medzi užívaním alkoholu, cigariet a nelegálnych drog.
Výslednú  škálu  tvorilo  45  položiek  podrobených  analýze  primárnych
komponentov (PCA) v programe SPSS 21.  Bola  použitá  rotácia  varimax.
Hodnota Kaiser-Meyer-Olkin bola 0,945 a Bartlettov test sfericity dosiahol
štatistickú významnosť. PCA odhalila prítomnosť siedmich komponentov
(päť pozitívnych a dva negatívne komponenty) s hodnotami (eigenvalues)
presahujúcimi 1, ktoré vysvetľovali 31,56%, 8,99%, 4,38%, 3,29%, 3,07%,
2,67%,  2,34%  variancie.  Hodnota  korelačných  koeficientov  bola
prinajmenej  0,3.  Keďže  týchto  sedem  komponentov  zmysluplne
reprezentuje dané položky, rozhodli sme sa s nimi pracovať a použiť ich pre
účely tejto štúdie. Odpoveďová škála bola tvorená štyrmi možnosťami od
1 = vôbec do 4 = áno, určite.  Vyššie hodnoty v každej dimenzii  indikujú
vyššiu skúsenosť:

• intrapersonálne  zručnosti:  11  položiek  merajúcich  emočnú
reguláciu, kognitívne zručnosti a riešenie problémov; Cα = 0,894

• interpersonálne  zručnosti: 9  položiek  merajúcich  skupinové
zručnosti a prosociálne normy; Cα = 0,868

• sociálne vylúčenie: 5 položiek merajúcich skúsenosť so vylúčením
počas aktivít v programe; Cα= 0,797

• vyhľadávanie nového:  8 položiek merajúcich skúmanie vlastnej
identity a stanovovanie cieľov; Cα = 0,860

• integrácia s autoritou: 4 položky merajúce vzťahy a komunikáciu
s učiteľom a rodičmi; Cα = 0,853

• integrácia s rovesníkmi:  5 položiek merajúcich rôzne rovesnícke
vzťahy (napr.  nadviazanie nových priateľstiev, zlepšenie vzťahov
s rovesníkmi); Cα = 0,751

• negatívne vplyvy: 3 položky merajúce navádzanie spolužiakmi na
užívanie návykových látok počas programu; Cα= 0,862

107



Vnímaný  postoj  kľúčových  osôb  k programu:  Učitelia  hodnotili  štyri
samostatné položky na 5-bodovej škále (od 1 „negatívny“ do 5 „pozitívny“):
vnímaný  postoj  vedenia  školy;  vnímaný  postoj  ostatných  kolegov
(učiteľov); vnímaný postoj rodičov školákov, ktorí sa programu zúčastnili
a tiež vnímaný postoj cieľovej skupiny k programu. Položky boli rovnaké
pre Unplugged a n-Prevenciu.

Vytvorenie priestoru na implementáciu programu zo strany vedenia školy:
Učitelia  hodnotili,  či  vedenie  školy  poskytlo  dostatočný  priestor  na
implementáciu programu od 1 „nedostatočný“ do 5 „dostatočný“. Položka
bola rovnaká pre hodnotenie Unplugged a n-Prevencie.

2.1.9 Analýza dát
Analýza  dát  prebiehala  v štatistickom  programe  SPSS  21.  Bola  použitá
štandardná deskriptívna analýza (priemer, štandardná odchýlka, medián,
teoretický  a skutočný  rozsah)  a parametrické  a neparametrické  metódy
v závislosti od typu premenných. Na zisťovanie rozdielov medzi premen-
nými bol použitý t-test  pre nezávislé výbery a Mann-Whitney U-test;  na
zisťovanie vzťahov medzi premennými bol použitý Spearmanov korelačný
koeficient.  Veľkosť  efektu  v pozorovaných  rozdieloch  bola  posudzovaný
podľa Cohenovho kritéria 0,1 = malý efekt, 0,3 = stredný efekt, 0,5 = veľký
efekt (Pallant, 2011).

2.2 Výsledky
Cieľom štúdie  bolo preskúmať úroveň kvality implementácie  Unplugged
a n-Prevencie,  ktorá  bola  sledovaná  prostredníctvom  piatich  dimenzií:
adherencia, expozícia, kvalita dorčenia, senzitivita a kontextuálne charak-
teristiky.  Adherencia  bola  sledovaná  prostredníctvom  troch  hlavných
a dvoch  sekundárnych  indikátorov.  Deskripcia  hlavných  indikátorov  je
uvedená v tabuľke 6. V prípade Unplugged aj n-Prevencie učitelia v prie-
mere uvádzali  vysokú úroveň naplnenia cieľov programu a dodržiavania
podmienok  implementácie  ako  aj  realizáciu  programu  takmer  úplne
v súlade  s manuálom.  Sekundárne  indikátory  adherencie  sa  vzťahovali
k implementácii  jednotlivých lekcií  Unplugged a n-Prevencie.  Unplugged
pozostával  z 12  lekcií  a mal  byť  realizovaný  v 33  triedach;  n-Prevencia
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pozostávala zo 4 lekcií  a mala by sa realizovať v 16 triedach. Čo sa týka
programu Unplugged (Tabuľka 1) učitelia uviedli, že vo väčšine tried boli
implementované  celé  lekcie  a najčastejšie  boli  vynechávané  záverečné
aktivity. V prípade n-Prevencie (Tabuľka 3) bola vo väčšine tried v plnom
rozsahu  implementovaná  len  lekcia  č.  1.  Najčastejším  dôvodom  na
neimplementovanie  niektorej  časti  bol  nedostatok  času  tak  v prípade
Unplugged (Tabuľka 1),  ako aj  v prípade n-Prevencie  (Tabuľka 3).  Čo sa
týka Unplugged, učitelia okrem nedostatku času uvádzali aj ďalšie dôvody
neimplementácie, ktoré boli analyzované a zoskupené do piatich kategórií
uvedených  v tabuľke 2.  Z týchto  ďalších  dôvodov vystupuje  do  popredia
nezáujem školákov. Učitelia tiež uvádzali, že ak nemali dostatok času na
realizáciu celej lekcie, rozhodli sa niektoré aktivity skrátiť, poprípade ich
dostali  školáci  za  domácu úlohu.  V troch triedach nebol  uvedený dôvod
vynechania záverečných aktivít. Vzhľadom na to, že v dvanástich triedach
neboli realizované hlavné aktivity niektorých lekcií (Tabuľka 1), je potrebné
poznamenať, že v piatich triedach nedošlo k úplnému vynechaniu aktivít,
ale  len k ich  skráteniu  a v  troch  triedach  ich  dostali  školáci  za  domácu
úlohu  (Tabuľka 2).  Pokiaľ  ide  o n-Prevenciu,  traja  učitelia  sa  vyjadrili
k ďalším  dôvodom  pre  neimplementovanie  niektorých  častí  lekcií:
absolútny nedostatok času a takmer vždy bolo potrebné lekciu ukončiť bez
záverečnej  aktivity  alebo  záveru;  problematické  pracovné  listy  pre
školákov, v ktorých boli formulované zložité otázky; realizované boli všetky
aktivity avšak nie do detailov.

V ďalšej časti boli učitelia požiadaní, aby hodnotili každú lekciu Unplugged
a n-Prevencie  z hľadiska  náročnosti  na  prípravu,  realizáciu  v triede
a časovú organizáciu.  Na základe týchto hodnotení bol  pre  každú lekciu
vytvorený priemer zo všetkých tried. Vo všeobecnosti bola náročnosť lekcií
priemerná (Tabuľka 4, 5). Najvyššie priemerné skóre bolo zistené v časovej
náročnosti takmer vo všetkých lekciách Unplugged (Tabuľka 4). N-Preven-
cia bola v porovnaní s Unplugged náročnejšia, najmä čo sa týka realizácie
v triede a časovej organizácie. Z tohto dôvodu zrejme neboli implemento-
vané všetky časti lekcií n-Prevencie (Tabuľka 5).
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Tabuľka 1 Implementácia lekcií Unplugged: ktoré časti lekcií neboli implementované a dôvody neimplementácie

číslo lekcie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celá lekcia bola 
implementovaná

n=20
76.9%

n=16
69.6%

n=16
69.6%

n=16
76.2%

n=10
47.6%

n=15
62.5%

n=12
50%

n=11
52.4%

n=13
68.4%

n=20
76.9%

n=13
61.9%

n=11
52.4%

časť, ktorá nebola
implementovaná 

úvodné aktivity - n=1
4.3%

n=1
4.3%

- n=2
9.5%

- n=2
8.3%

n=1
4.8%

n=2
10.5%

n=1
3.8%

n=4
19%

-

hlavné aktivity - n=1
4.3%

n=2
8.7%

n=2
9.5%

n=1
4.8%

n=1
4.2%

n=2
8.3%

n=1
4.8% - - n=2

9.5% -

záverečné aktivity n=6
23.1%

n=5
21.7%

n=4
17.4%

n=3
14.3%

n=8
38.1%

n=8
33.3%

n=6
25%

n=8
38.1%

n=4
21.1%

n=5
19.2%

n=2
9.5%

n=10
47.6%

dôvod neimplementácie

čas n=5
83.3%

n=6
85.7%

n=3
42.9%

n=2
40%

n=8
72.7%

n=7
77.8%

n=8
80%

n=5
50%

n=4
66.7%

n=6
100%

n=6
75%

n=3
30%

obsahová náročnosť - - - - n=2
18.2% - - - - - - -

nedostupnosť učebného
materiálu

- - - - - n=1
11.1%

- - - - - -

iné dôvody n=1
16.6%

n=1
14.3%

n=4
57.1%

n=3
60%

n=1
9.1%

n=1
11.1%

n=2
20%

n=5
50%

n=2
33.3% - n=2

25%
n=7
70%

n=počet tried



Tabuľka 2 Iné  dôvody  pre  neimplementáciu  častí   jednotlivých  lekcií
Unplugged

nezáujem
žiakov

nedostatok
informácií

skrátenie
niektorých

aktivít

veľký
počet

žiakov v
triede

domáca
úloha neudané

časť, ktorá nebola
implementovaná

úvodné aktivity - - - n=1
(3.7%) - -

hlavné aktivity n=1
(3.7%)

- n=5
(18.5%)

- n=3
(11.1%)

-

záverečné
aktivity

n=8
(29.6%)

n=1
(3.7%)

n=1
(3.7%) - n=4

(14.8%)
n=3

(11.1%)

n=počet tried

Tabuľka 3 Implementácia  lekcií  n-Prevencie:  ktoré  časti  lekcií  neboli
implementované a dôvody ne-implementácie

číslo lekcie

1 2 3 4

celá lekcia bola 
implementovaná n=8 (61.5%) n=2 (15.4%) n=6 (54.5%) n=6 (75%)

časť, ktorá nebola
implementovaná 

aktivita 1 n=1 (7.7%) - - -

aktivita 2 - - - -

aktivita 3 - n=8 (61.5%) n=3 (27.3%) n=1 (12.5%)

záverečné aktivity n=4 (30.8%) n=3 (23.1%) n=2 (18.2%) n=1 (12.5%)

dôvod neimplementácie

čas n=5 (100%) n=5 (45.5%) n=3 (60%) n=2 (100%)

obsahová náročnosť - n=2 (18.1%) n=1 (20%) -

nedostupnosť
učebného materiálu - - - -

iné dôvody - n=4 (36.4%) n=1 (20%) -

n=počet tried
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Tabuľka 4 Náročnosť lekcií Unplugged pre učiteľov 

Číslo
lekcie

N TR Náročnosť lekcie SR Priemer SD Číslo
lekcie

N TR Náročnosť lekcie SR Priemer SD

1

17 1-5 Príprava 1.00-3.50 1.97 0.717

7

15 1-5 Príprava 1.00-5.00 2.13 1.360

17 1-5 Realizácia 1.00-3.50 2.21 0.902 15 1-5 Realizácia 1.00-4.67 2.42 1.220

17 1-5 Časová organizácia 1.00-4.50 2.55 1.075 15 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.78 1.378

2

16 1-5 Príprava 1.00-3.00 2.22 0.706

8

16 1-5 Príprava 1.00-4.00 2.33 1.113

16 1-5 Realizácia 1.00-5.00 2.56 1.094 16 1-5 Realizácia 1.00-5.00 2.76 1.266

16 1-5 Časová organizácia 1.00-4.00 2.63 0.885 16 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 3.07 1.534

3

16 1-5 Príprava 1.00-4.00 2.52 1.047

9

15 1-5 Príprava 1.00-5.00 2.64 1.205

16 1-5 Realizácia 1.00-4.00 2.35 0.975 15 1-5 Realizácia 1.00-5.00 2.83 1.208

16 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.90 1.099 15 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.72 1.193

4

14 1-5 Príprava 1.00-4.00 2.24 0.898

10

13 1-5 Príprava 1.00-5.00 1.91 1.009

14 1-5 Realizácia 1.50-4.00 2.49 0.744 13 1-5 Realizácia 1.00-5.00 2.02 1.174

14 1-5 Časová organizácia 1.50-4.00 2.63 0.806 13 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.10 1.176

5

15 1-5 Príprava 1.00-4.00 2.57 1.116

11

18 1-5 Príprava 1.00-4.00 2.32 1.067

15 1-5 Realizácia 1.50-4.00 2.67 0.838 18 1-5 Realizácia 1.00-4.00 2.61 1.041

15 1-5 Časová organizácia 1-50-5.00 3.20 1.177 18 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.79 1.297

6

15 1-5 Príprava 1.00-3.00 2.03 0.855

12

14 1-5 Príprava 1.00-4.00 1.73 0.884

15 1-5 Realizácia 1.00-4.00 2.41 1.017 14 1-5 Realizácia 1.00-4.33 1.99 0.989

15 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.68 1.257 14 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 2.13 1.187

TR=teoretický rozsah; SR= skutočný rozsah; SD= štandardná odchýlka



Tabuľka 5 Náročnosť lekcií n-Prevencie pre učiteľov

Číslo
lekcie

N TR Náročnosť lekcie SR Priemer SD Číslo
lekcie

N TR Náročnosť lekcie SR Priemer SD

1

6 1-5 Príprava 1.50-4.25 2.68 1.15

3

6 1-5 Príprava 2.00-4.25 3.63 0.83

6 1-5 Realizácia 2.00-4.50 2.97 1.07 6 1-5 Realizácia 3.00-5.00 4.21 0.90

6 1-5 Časová organizácia 2.00-5.00 3.39 1.36 6 1-5 Časová organizácia 2.00-5.00 3.92 1.28

2

6 1-5 Príprava 2.25-5.00 3.29 0.93

4

4 1-5 Príprava 1.00-4.75 2.94 1.53

6 1-5 Realizácia 2.00-5.00 4.17 1.17 4 1-5 Realizácia 1.00-5.00 3.38 1.80

6 1-5 Časová organizácia 2.00-5.00 4.50 1.22 4 1-5 Časová organizácia 1.00-5.00 3.63 1.80

TR=teoretický rozsah; SR= skutočný rozsah; SD= štandardná odchýlka



Tabuľka 6 Deskriptívna  štatistika  dimenzií  kvality  implementácie:
adherencia, kvalita doručenia a kontextuálne charakteristiky 

TR SR priemer SD Me

Unplugged

naplnenie cieľov programu 23-115 74-115 90.53 11.12 88.00

dodržiavanie
podmienok implementácie

16-80 44-73 58.74 7.27 57.00

súlad s manuálom 1-5 3-5 4.26 0.65 4.00

špecifická sebaúčinnosť učiteľa 3-15 8-15 12.63 1.89 12.00

presvedčenie učiteľa
o efektívnosti programu 3-15 8-15 12.32 2.33 12.00

vnímaný postoj cieľovej skupiny 1-5 2-5 3.84 0.83 4.00

vnímaný postoj rodičov 1-5 2-5 3.74 0.99 4.00

vnímaný postoj
ostatných kolegov (učiteľov)

1-5 2-5 4.53 0.77 5.00

vnímaný postoj vedenia školy 1-5 4-5 4.79 0.42 5.00

priestor
na implementáciu programu 1-5 1-5 4.53 0.96 5.00

n-Prevencia

naplnenie cieľov programu 10-50 33-47 41.60 5.73 43.00

dodržiavanie
podmienok implementácie 16-80 51-65 58.60 5.32 60.00

súlad s manuálom 1-5 2-5 4.00 1.22 4.00

špecifická sebaúčinnosť učiteľa 3-15 11-13 12.40 0.89 13.00

presvedčenie učiteľa
o efektívnosti programu

3-15 10-15 11.60 2.07 11.00

vnímaný postoj cieľovej skupiny 1-5 3-5 4.00 0.71 4.00

vnímaný postoj rodičov 1-5 2-5 3.40 1.14 3.00

vnímaný postoj
ostatných kolegov (učiteľov) 1-5 3-5 4.40 0.89 5.00

vnímaný postoj vedenia školy 1-5 3-5 4.60 0.89 5.00

priestor
na implementáciu programu

1-5 3-5 4.60 0.89 5.00

TR=teoretický rozsah; SR= skutočný rozsah; SD= štandardná odchýlka; Me=median
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Kvalita  doručenia  Unplugged  aj  n-Prevencie  bola  zisťovaná
prostredníctvom  špecifickej  sebaúčinnosti  učiteľa  a presvedčenia  učiteľa
o efektívnosti  programu  v prevencii  užívania  návykových  látok.  Skóre
oboch  indikátorov  bolo  vysoké  v prípade  Unplugged  aj  n-Prevencie
(Tabuľka 6). Učitelia uviedli, že mali dostatočný priestor na implementáciu
Unplugged  aj  n-Prevencie  zo  strany  vedenia  školy,  čo  korešponduje
s pozitívnym vnímaným postojom vedenia školy, ako aj ostatných kolegov
(učiteľov) k programu.

V tabuľke 7 sú prezentované vzťahy medzi adherenciou, kvalitou doručenia
a kontextuálnymi  charakteristikami  pre  Unplugged.  Na  analýzu  dát  bol
použitý  Spearmanov  korelačný  koeficient.  Všetky  indikátory  adherencie
boli  vo  významnom  vzťahu  so  špecifickou  sebaúčinnosťou  učiteľa.
Presvedčenie učiteľa o efektívnosť programu však súviselo len s naplnením
cieľov  programu.  Štatisticky  významné  vzťahy  boli  zistené  medzi
vnímaným  pozitívnym  prístupom  vedenia  školy,  priestorom  na
implementáciu  programu  a naplnením  cieľov  programu  a presvedčením
učiteľa  o efektívnosti  programu.  Okrem  toho  bolo  zistené,  že  čím
pozitívnejšie učitelia vnímajú postoj kolegov voči programu, tým vyššie je
naplnenie  cieľov  programu.  Na  druhej  strane  dodržiavanie  podmienok
implementácie  súviselo  s vnímaným  pozitívnym  prístupom  kolegov
a cieľovej  skupiny.  Štatisticky  významné  vzťahy  neboli  zistené  medzi
vnímaným postojom rodičov a indikátormi adherencie. Vzhľadom na nízky
počet učiteľov, ktorí implementovali n-Prevenciu, korelačné analýzy neboli
prevedené.

Ďalšie dimenzie kvality implementácie, expozícia a senzitivita sú prezen-
tované v tabuľke 8. Senzitivita bola skúmaná prostredníctvom skúseností
školákov s programom a expozícia bola sledovaná prostredníctvom počtu
lekcií, ktoré školáci absolvovali. V prípade Unplugged aj n-Prevencie bola
zaznamenaná  priemerná  úroveň  pozitívnych  skúseností  (hodnotených
piatimi subškálami: intrapersonálne zručnosti, interpersonálne zručnosti,
vyhľadávanie  nového,  integrácia  s autoritou,  integrácia  s rovesníkmi).
Úroveň negatívnych skúseností (hodnotených dvoma subškálami: sociálne
vylúčenie,  negatívne  vplyvy)  bola  nízka,  hoci  chlapci  uvádzali  vyššie
negatívne skúsenosti v porovnaní s dievčatami.
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Tabuľka 7 Korelačná analýza medzi indikátormi adherencie, kvality doručenia a kontextuálnych  charakteristík

CIELE PODM MAN Š-S EFPR PVŠ POU PROD PCS PRR

CIELE1 1.00
PODM 2 0.488* 1.00
MAN3 0.145 -0.115 1.00
Š-S 4 0.765*** 0.479* 0.468* 1.00
EFPR 5 0.725*** 0.034 -0.055 0.208 1.00
PVŠ 6 0.555* 0.213 -0.407 0.145 0.719** 1.00
POU 7 0.499* 0.517* -0.374 0.103 0.455 0.709** 1.00
PROD 8 -0.192 0.005 0.039 -0.263 -0.061 0.000 0.296 1.00
PCS 9 0.399 0.590** 0.116 0.420 -0.028 -0.101 0.332 -0.185 1.00
PRR 10 0.476* 0.094 -0.079 0.172 0.588** 0.695** 0.602** -0.098 0.208 1.00
1naplnenie cieľov programu; 2naplnenie podmienok implementácie; 3súlad s manuálom; 4 špecifická sebaúčinnosť učiteľa; 5presvedčenie 
učiteľa o efektívnosti programu; 6vnímaný postoj vedenia školy; 7vnímaný postoj ostatných kolegov (učiteľov); 8 vnímaný postoj rodičov; 
9vnímaný postoj cieľovej skupiny; 10vytvorenie priestoru na realizáciu programu zo strany vedenia školy; *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001



Tabuľka 8 Deskriptívna štatistika dimenzií kvality implementácie: expozícia and senzitivita

TR SR priemer (SD) Me priemer (SD)
Chlapci

priemer (SD)
Dievčatá sig

Unplugged (N=620; Chlapci=308;Dievčatá=312)

intrapersonálne zručnosti 11-44 11-40 23.13 (6.29) 22.00 23.21 (6.26) 23.05 (6.26) 0.776

interpersonálne zručnosti 9-36 9-32 19.27 (4.72) 19.00 19.10 (4.70) 19.50 (4.54) 0.310

vyhľadávanie nového 8-32 8-32 18.58 (5.20) 18.00 18.63 (5.56) 18.56 (4.81) 0.872

integrácia s autoritou 4-16 4-16 8.93 (3.29) 9.00 8.88 (3.14) 8.99 (3.42) 0.707

integrácia s rovesníkmi 5-20 5-20 11.17 (3.48) 11.00 11.04 (3.47) 11.35 (3.42) 0.272

sociálne vylúčenie 5-20 5-20 8.08 (3.28) 7.00 8.57 (3.57) 7.61 (2.85) p<0.01

negatívne vplyvy 3-12 3-12 3.96 (1.94) 3.00 4.35 (2.25) 3.57 (1.43) p<0.001

počet lekcií 1-12 1-12 10.47 (2.03) 11.00 10.20 (2.33) 10.74 (1.67) p<0.01

n-Prevencia (N=294; Chlapci=141; Dievčatá=153)

intrapersonálne zručnosti 11-44 11-44 24.58 (7.08) 25.00 26.10 (6.90) 23.14 (6.94) p<0.001

interpersonálne zručnosti 9-36 9-36 20.96 (5.71) 21.00 21.55 (5.58) 20.42 (5.87) 0.094

vyhľadávanie nového 8-32 8-32 18.62 (4.98) 19.00 19.50 (4.70) 17.79 (5.16) p<0.01

integrácia s autoritou 4-16 4-16 8.79 (3.32) 9.00 9.33 (3.16) 8.22 (3.37) p<0.01

integrácia s rovesníkmi 5-20 5-20 11.04 (3.64) 11.00 11.64 (3.65) 10.38 (3.55) p<0.01

sociálne vylúčenie 5-20 5-20 8.11 (3.24) 7.00 8.66 (3.37) 7.44 (2.96) p<0.01

negatívne vplyvy 3-12 3-12 3.88 (1.82) 3.00 4.14 (2.07) 3.59 (1.51) p<0.01

TR=teoretický rozsah; SR= skutočný rozsah; SD= štandardná odchýlka, Me=median 



Tabuľka 9 Korelačná  analýza  medzi  indikátormi  adherencie,  kvality  doručenia,  senzitivity  a  expozície:  Unplugged
a n-Prevencia

CIELE PODM MAN Š-S EFPR INTRA INTER SOCV VYHN INTA INTR NEGVP LEK

CIELE 1 1.00 0.862*** 0.965*** 0.704*** 0.397*** 0.140* 0.183** -0.183** 0.068 0.044 -0.041 -0.241** -

PODM 2 0.606*** 1.00 0.965*** 0.363*** 0.691*** 0.138* 0.157* -0.149* 0.054 0.023 -0.044 -0.226** -

MAN3 0.258*** 0.202*** 1.00 0.553*** 0.564*** 0.143* 0.175** -0.171** 0.063 0.035 -0.044 -0.241** -

Š-S4 0.629*** 0.570*** 0.637*** 1.00 -0.366*** 0.172** 0.265*** -0.119 0.187*** 0.121 0.075 -0.190** -

EFPR5 0.719*** 0.205** -0.127** -0.020 1.00 -0.011 -0.064 -0.076 -0.118 -0.072 -0.122 -0.071 -

INTRA6 0.028 -0.025 0.070 0.061 -0.033 1.00 0.707*** 0.266*** 0.747*** 0.643*** 0.633*** 0.162** -

INTER7 0.040 -0.009 0.024 0.062 -0.026 0.703*** 1.00 0.202*** 0.637*** 0.565*** 0.614*** 0.098 -

SOCV 8 -0.057 -0.029 -0.094* -0.092* -0.031 0.198*** 0.120*** 1.00 0.243*** 0.317*** 0.244*** 0.572*** -

VYHN 9 -0.033 -0.027 0.036 0.058 -0.101* 0.680*** 0.630*** 0.243*** 1.00 0.531*** 0.562*** 0.096 -

INTA10 -0.005 -0.016 0.070 0.065 -0.102* 0.594*** 0.497*** 0.275*** 0.478*** 1.00 0.591*** 0.183** -

INTR 11 0.020 -0.030 -0.006 0.010 -0.028 0.569*** 0.565*** 0.304*** 0.531*** 0.556*** 1.00 0.213*** -

NEGVP 12 -0.022 0.004 -0.010 -0.065 0.025 0.071 -0.019 0.598*** 0.017 0.148 0.146*** 1.00 -

LEK 13 0.195*** 0.192*** 0.110** 0.179*** 0.079 -0.023 0.015 -0.135*** -0.031 -0.033 0.017 -0.114*** 1.00

1naplnenie cieľov programu; 2 dodržiavanie podmienok implementácie; 3 realizovanie programu v súlade s manuálom; 4 špecifická 
sebaúčinnosť učiteľa; 5presvedčenie učiteľa o efektívnosti programu; 6intrapersonálne zručnosti;  7interpersonálne zručnosti; 8sociálne 
vylúčenie; 9vyhľadávanie nového; 10integrácia s autoritou; 11intergrácia s rovesníkmi; 12negatívne vplyvy; 13počet lekcií, ktoré žiaci 
absolvovali; *p<0.05; **p<0.01;***p<0.001; pod uhlopriečkou= výsledky týkajúce sa Unplugged; nad uhlopriečkou= výsledky týkajúce sa
n-Prevencie



Ďalším  cieľom  štúdie  bolo  preskúmať  rodové  rozdiely  v senzitivite.
V pozitívnych skúsenostiach školákov s Unplugged, bol použitý t-test pre
nezávislé výbery. Štatisticky významné rodové rozdiely neboli zistené. Na
skúmanie  rozdielov  medzi  pohlaviami  v negatívnych  skúsenostiach  bol
použitý Mann-Whitney U-test. Štatisticky významné rozdiely boli zistené
v sociálnom vylúčení (U = 34816,50, z = -2,91, p = 0,004, d = 0,12), ako aj
v negatívnom vplyve (U = 35753, z = -4,593, p = 0,000, d = 0,18). Celý
program  Unplugged  absolvovalo  36%  školákov.  Dievčatá  uvádzali  vyšší
počet absolvovaných lekcií v porovnaní s chlapcami (U = 41923, z = -2,72,
p = 0,007, d = 0,11). Veľkosť efektu vo všetkých zistených rozdieloch bola
nízka.

Vzhľadom  k n-Prevencii,  t-test  pre  nezávislé  výbery  potvrdil  významné
rodové  rozdiely  v pozitívnych  subškálach  (s výnimkou  interpersonálnych
zručností)  so  strednou  veľkosťou  efektu.  U chlapcov  bolo  zaznamenané
vyššie  skóre  v porovnaní  s dievčatami  v nasledujúcich  subškálach:  intra-
personálne zručnosti (t = 3,67, p = 0,000, priemerný rozdiel = 2,96, 95%
CI  =  1,33-4,59,  d  =  0,42),  vyhľadávanie  nového  (t  =  2,93,  p  =  0,004,
priemerný  rozdiel  =  1,71,  95%  CI  =  0,56 – 2,85,  d  =  0,35),  integrácia
s autoritou  (t  =  2,91,  p  =  0,004,  priemerný  rozdiel  =  1,10,  95%  CI
0,36 – 1,85,  d  =  0,34),  integrácia  s rovesníkmi  (t  =  2,99,  p  =  0,003,
priemerný rozdiel = 1,27, 95% CI = 0,43 – 2,10, d = 0,35). Mann-Whitney
U-test potvrdil významné rodové rozdiely v prospech chlapcov v negatív-
nych  subškálach  s malou  veľkosťou  efektu:  sociálne  vylúčenie
(U = 8607,50,  z =  -3,404,  p  =  0,01,  d  =  0,19),  negatívne  vplyvy
(U = 9742,50, z = -2,807, p = 0,05, d = 0,16). Počet absolvovaných lekcií n-
-Prevencie nebol udaný.

Vzťahy  medzi  dimenziami  adherencie,  kvalitou  doručenia,  senzitiviou
a expozíciou  sú  prezentované  v tabuľke 9.  Na  analýzu  dát  bol  použitý
Spearmanov korelačný koeficient. Pod uhlopriečkou sú uvedené výsledky
týkajúce  sa  implementácie  Unplugged  a nad  uhlopriečkou  sú  uvedené
výsledky  pre  implementáciu  n-Prevencie.  Najdôležitejšie  výsledky
poukazujú  na  to,  že  pokiaľ  ide  o Unplugged,  počet  lekcií,  ktoré  školáci
absolvovali, bol v pozitívnom vzťahu so všetkými indikátormi adherencie,
ako aj so špecifickou sebaúčinnosťou učiteľa. Na druhej strane, čím menej
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lekcií  školáci  absolvovali,  tým  vyššia  bola  ich  negatívna  skúsenosť
s programom. Implementácia Unplugged v súlade s príručkou a špecifická
sebaúčinnosť učiteľa boli negatívne spojené so sociálnym vylúčením počas
programu.  Pokiaľ  ide  o n-Prevenciu,  čím vyššie  boli  udávané  negatívne
skúsenosti  školákov,  tým nižšia  bola adherencia  programu. Okrem toho
boli zistené pozitívne vzťahy medzi adherenciou, špecifickou sebaúčinnos-
ťou a intrapersonálnymi a interpersonálnymi zručnosťami.

2.3 Diskusia
V  tejto  štúdii  sme  sa zamerali  na  skúmanie  kvality  implementácie
školského  programu  prevencie  užívania  návykových  látok  Unplugged,
ktorý sa realizoval na dvanástich slovenských základných školách, ako aj na
skúmanie  kvality  implementácie  n-Prevencie  (posilňovacích  stretnutí),
ktorá sa realizovala na šiestich školách v nasledujúcom školskom roku po
implementácii  Unplugged.  Kvalita  implementácie  bola  hodnotená  na
základe  vybraných  kľúčových  dimenzií  navrhnutých  Dane  & Schneider
(1998). Adherencia bola skúmaná prostredníctvom troch hlavných indiká-
torov (naplnenie cieľov programu, dodržiavanie podmienok implementácie
a implementácia  programu  v súlade  s manuálom)  a dvoch  sekundárnych
indikátorov  (neimplementované časti  jednotlivých lekcií  a dôvody neim-
plementácie, náročnosť lekcií pre učiteľov). Tieto indikátory boli vyberané
na základe odporúčaní EU-DAP a tiež sú zvyčajne merané vo výskumných
štúdiách  skúmajúcich  kvalitu  implementácie  preventívnych  programov
(Hansen,  2014).  Zatiaľ  čo  lekcie  Unplugged  boli  vo  väčšine  prípadov
implementované  v plnom rozsahu,  niektoré  častí  lekcií  n-Prevencie  boli
vynechávané. Najčastejšími dôvodmi pre vynechanie niektorých častí bola
časová  náročnosť  lekcie  a náročnosť  lekcie  na  realizáciu  v triede  ako  aj
neochota školákov participovať v niektorých aktivitách. Napriek tomu však
učitelia udávali vysokú úroveň naplnenia cieľov, dodržiavania podmienok
implementácie a súlad s manuálom vo vzťahu k Unplugged aj n-Prevencii.
Tieto  zistenia  sú  v súlade  s tým,  že  učitelia  pred  implementáciou
Unplugged za svoju slabú stránku považovali najmä nedostatočný časový
manažment,  na  druhej  strane  si  však  boli  istí  svojimi  schopnosťami
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pracovať  so  školákmi  v rámci  preventívneho  programu  (Štefaňáková,
Janovská, Gajdošová, 2017; Štefaňáková et al., 2018a).

Kvalita doručenia bola skúmaná prostredníctvom indikátorov na strane
učiteľov:  špecifická  sebaúčinnosť  učiteľa  a presvedčenie  učiteľa
o efektívnosti  programu. Naše výsledky potvrdili,  že špecifická sebaúčin-
nosť učiteľa je veľmi dôležitým faktorom v procese implementácie, keďže
bola  vo  vzťahu  so  všetkými  indikátormi  adherencie.  Naplnenie  cieľov
programu,  dodržiavanie  podmienok  implementácie  a realizovanie
programu v súlade s príručkou je tým vyššie, čím viac si učiteľ uvedomuje
svoje kvality a verí vo vlastné schopnosti implementovať program, vysvetliť
predkladané témy a zrealizovať  skupinové aktivity.  V procese implemen-
tácie  sa  zdajú  byť  dôležité  aj  presvedčenia  učiteľov  o efektívnosti
programu,  aj  keď  sa  ukázalo,  že  boli  vo  vzťahu  iba  s naplnením  cieľov
programu. Tieto výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi zisteniami, ktoré
uvádzajú, že prístup učiteľa, sebaúčinnosť a presvedčenie týkajúce sa cieľov
programu ovplyvňujú celú intervenciu (Ennett et  al.,  2003; Beets et  al.,
2008; Ransford et al., 2009).

Na základe viacerých štúdií (napr. Malloy et al., 2015; Skinner, Babinski
& Gifford,  2014;  Little  et  al.,  2015),  ktoré  zdôrazňujú  význam  ďalších
faktorov pri skúmaní kvality implementácie ako je organizačné prostredie
školy,  školská  politika,  či  podpora  zo  strany  školy,  ďalšou  skúmanou
dimenziou v tejto štúdii boli  kontextuálne charakteristiky. Táto dimenzia
bola skúmaná prostredníctvom vnímaných postojov kľúčových osôb voči
programu,  keďže  implementácia  programu  nemôže  prebiehať  izolovane
bez  súhlasu  vedenia  školy  a rodičov  cieľovej  skupiny.  Na  integráciu
programu  do  bežného  školského  prostredia  a vysokú  kvalitu  implemen-
tácie  má  vplyv  entuziazmus,  podpora  a akceptácia  programu  vedením
školy  (Gottfredson  & Gottfredson  2002;  Ringwalt  et  al.,  2003;  Skinner,
Babinski  & Gifford,  2014).  V súlade  s týmito  teoretickými  východiskami
sme  zistili,  že  čím  pozitívnejšie  vnímajú  učitelia  prístup  vedenia  školy
a svojich  kolegov  k programu,  tým  viac  dokážu  dodržiavať  podmienky
implementácie  a napĺňať  ciele  programu.  Ako  sa  ukázalo,  aj  vnímané
postoje  cieľovej  skupiny  súvisia  s dodržiavaním  podmienok  implemen-
tácie, keďže učitelia sa musia pri realizácii programu prispôsobiť potrebám
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cieľovej skupiny a reagovať na ich motiváciu a ochotu aktívne sa zapojiť do
aktivít. Považovali sme za dôležité preskúmať aj to, ako učitelia vnímajú
prístup tých rodičov, ktorých deti boli súčasťou programu. Predpokladali
sme, že prístup rodičov môže významne ovplyvniť angažovanosť školákov
v programe.  Nepreukázal  sa  však  signifikantný  vzťah  medzi  vnímaným
postojom rodičov a ostatnými indikátormi kvality implementácie. 

Ďalšími sledovanými dimenziami kvality implementácie v tejto štúdii boli
expozícia (sledovaná počtom lekcií, ktoré školáci absolvovali) a senzitivita
(skúsenosti  školákov  s programom).  Zistilo  sa,  že  školáci  v priemerne
absolvovali  10  z 12  hodín  Unplugged,  čo  však  môže  byť  zapríčinené
rôznymi faktormi, ktoré neboli sledované. Na sledovanie senzitivity bola
použitá  modifikovaná  verzia  škály  YES  2.0,  ktorá  bola  vytvorená  na
sledovanie  intrapersonálnych  a interpersonálnych  skúseností  v rámci
rôznych aktivít  u dospievajúcich (Hansen,  Larson, 2005).  Aj  keď je táto
škála  používaná  skôr  na  sledovanie  mimoškolských  aktivít,  Cross  et  al.
(2010)  ju  použili  aj  na  hodnotenie  skúsenosti  s programom  drogovej
prevencie.  Ako  sme  už  uviedli  v teoretickej  časti,  Hansen  Fleming
& Scheier (2019) sa domnievajú, že v súčasných výskumných štúdiách sa
nevenuje dostatočná pozornosť priamym skúsenostiam školákov s progra-
mom. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli sledovať senzitivitu práve na základe
osobných  pozitívnych  a negatívnych  skúseností  školákov  s programom.
Výsledky  našej  štúdie  ukázali,  že  školáci  uvádzali  priemerné  pozitívne
skúsenosti  s programom  a nízke  negatívne  skúsenosti.  Keďže  niekoľko
výskumných štúdií odkazuje na rodové rozdiely v posudzovaní efektívnosti
preventívnych  programov  (Botvin  2004,  Faggiano  et  al.,  2010;  Holmila
& Riatasalo,  2005),  ktoré  sú  okrem  iného  spôsobené  odlišným  profito-
vaním z rovesníckych vzťahov (Mason et al., 2009) predpokladali sme, že
rodové  rozdiely  budú  zistené  aj  vo  vzťahu  k skúsenostiam  školákov
s Uplugged a n-Prevenciou, čo sme aj  potvrdili.  V negatívnych skúsenos-
tiach s Unplugged ako aj  n-Prevenciou boli  zistené štatisticky významné
rozdiely  medzi  pohlaviami.  Avšak  veľkosť  efektu  bola  nízka.  Rodové
rozdiely boli zistené aj v niektorých subškálach pozitívnych skúseností n-
-Prevencie. Vo všetkých týchto subškálach chlapci dosahovali vyššie skóre
v porovnaní s dievčatami.
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Naše  výsledky  tiež  poukazujú  na  vzťahy  medzi  dimenziami  kvality
implementácie a sú v súlade s predchádzajúcimi zisteniami, ktoré potvrdili
dôležitú  úlohu  učiteľov  v drogovej  prevencii  a ich  schopnosť  zvýšiť
angažovanosť školákov (Hansen, Fleming & Scheier, 2019). Niektorí autori
však uvádzajú, že sledovanie charakteristík učiteľa nie je postačujúce na
posúdenie senzitivity a zdôrazňujú dôležitosť kontextuálnych faktorov, ako
je  napríklad  veľkosť  triedy  (Hansen,  Fleming  & Scheier,  2019).  V našej
štúdii  sme  zistili,  že  čím  je  vyššia  adherencia  programu  a špecifická
sebaúčinnosť učiteľa, tým je nižšia negatívna skúsenosť školákov s progra-
mom.  Súčasné  výsledky  tiež  potvrdili  dôležitosť  množstva  intervencie,
ktoré  školáci  absolvovali  (Merianos  & Barry,  2017).  Zistili  sme,  že  tí
školáci,  ktorí  absolvovali  nižší  počet  lekcií,  uvádzali  pocit  sociálneho
vylúčenia počas programu a skúsenosť s negatívnymi vplyvmi. Na druhej
strane  Cross  et  al.  (2010)  pripomínajú,  že  vysoká účasť  v programe nie
vždy prináša najlepšie výsledky, najmä ak ide o účasť v programe s nízkou
kvalitou implementácie. 

2.3.1 Záver 
Súhrnne možno konštatovať, že z pohľadu učiteľov bol program Unplugged
implementovaný  s vysokou  úrovňou  adherencie  hlavných  indikátorov,
ktoré  boli  vo  vzťahu  k vysokej  kvalite  doručenia.  Ukázalo  sa,  že  pri
hodnotení skúseností školákov s programom sú dôležité indikátory kvality
doručenia. Výsledky naznačujú, že rozsah, v akom učiteľ dokáže pracovať
s procesmi v triede, súvisí s negatívnymi skúsenosťami školákov s progra-
mom. Na druhej strane na rozdiel od našich očakávaní, školáci uvádzali iba
priemerné  pozitívne  skúsenosti  s programom,  čo  by  mohlo  ovplyvniť
celkovú efektívnosť  programu. Výsledky tiež podporujú význam školskej
politiky pri implementácii programu. 

2.3.2 Limity výskumu
Napriek úsiliu podrobne monitorovať a hodnotiť implementáciu programu
prevencie užívania drog realizovaného na slovenských základných školách,
je potrebné brať do úvahy isté obmedzenia. Hlavným limitom štúdie je, že
do implementácie Unplugged a n-Prevencie bolo zapojených veľmi málo
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učiteľov  a nie  všetci  učitelia  poskytovali  spätnú  väzbu  po  každej  lekcii
v každej triede. Z dôvodu veľkého počtu tried a dobrovoľnej účasti učiteľov
nebolo možné zabezpečiť dôkladnú spätnú väzbu po každej hodine. Taktiež
hodnotenie  implementačného  procesu  prebiehalo  na  základe  spätných
väzieb od učiteľov. To znamená, že pri posudzovaní výsledkov implemen-
tácie sa možno spoliehať iba na ich hodnotenie a na ich vlastný úsudok. Je
preto pravdepodobné, že mohlo dôjsť ku skresleniu informácií v dôsledku
toho, že sa učitelia snažili ukázať v lepšom svetle. Sebahodnotenie by malo
byť podľa niektorých autorov (napr. Dusenbury et al., 2003; Durlak, 2016)
použité  spolu  s inými  metódami  získavania  informácií  ako  napríklad
pozorovanie alebo videozáznamy. Hansen (2014) argumentuje preferenciu
pozorovacích  metód  tým,  že  u učiteľov  môžu  nastať  komplikácie  pri
posudzovaní vlastného výkonu. Na druhej strane však poukázal na to, že
sebahodnotenie  poskytuje  užitočné  informácie  o vnímaní  intervencie
učiteľmi,  ich  názoroch,  motivácii  k prevencii  a postojoch,  ktoré  nie  je
možné  získať  pozorovaním.  Autor  tiež  zdôrazňuje  dôležitosť  ochrany
identity  školákov  a učiteľov  a z  toho  hľadiska  je  sebahodnotenie
vhodnejšou alternatívou. Ďalším limitom štúdie je použitie metód, ktoré
boli  vytvorené  špeciálne  na  preskúmanie  procesu  implementácie
Unplugged a n-Prevencie.  Vzhľadom na malú výskumnú vzorku učiteľov
nebolo možné posúdiť reliabilitu použitých metód.

Ďalší spôsob, ako priniesť kvalitatívne odlišné spracovanie a podrobnejšie
výsledky,  je  zamerať  sa  na  obsahové  a procedurálne  aspekty  realizácie
konkrétnych  lekcií,  to  znamená  napríklad  na  to,  čo  sa  školákom
v jednotlivých lekciách páčilo, pri ktorých aktivitách sa cítili dobre, aký bol
prístup  učiteľa  podľa  jednotlivých  lekcií,  atď.  Tieto  informácie  by  bolo
možné získať prostredníctvom individuálnych rozhovorov alebo skupino-
vých diskusií so školákmi (Lee et al., 2008). Podrobné hodnotenie expozí-
cie si okrem iného vyžaduje aj sledovanie pravidelnosti vyučovacích hodín
(Hansen, 2014), čo však v našom prípade nebolo možné sledovať z dôvodu
obmedzení vo vyučovacom procese. Je preto pravdepodobné, že v niekto-
rých  triedach  trvala  implementácia  celého  programu  dlhšie  než  v iných
triedach.
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Na záver je potrebné uviesť, že pri hodnotení kvality implementácie boli
hodnotené štyri z piatich kľúčových dimenzií kvality implementácie, ktoré
navrhli  Dane,  Schneider  (1998).  Piata  dimenzia,  ktorej  sme  nevenovali
pozornosť,  bola  diferenciácia  programu.  Podľa  Hansen  (2014)  ide
o najťažšiu dimenziu z hľadiska definovania a spôsobu hodnotenia o čom
svedčí aj nedostatok štúdií, ktoré sa touto dimenziou zaoberajú. Je možné
vnímať  z niekoľkých  hľadísk,  o ktorých  sme  sa  zmienili  v teoretických
východiskách.

2.3.3 Aplikácia pre prax
Výsledky  skúmania  kvality  implementácie  Unplugged  a n-Prevencie
poskytujú nevyhnutný základ pre overovanie ich efektívnosti. Na základe
toho,  že  Unplugged  aj  n-Prevencia  boli  implementované  s dostatočnou
úrovňou  kvality  implementácie,  sa  možno  na  ich  výsledky  spoľahnúť
s väčšou istotou. Interpretáciu výsledkov je možné navyše podporiť práve
informáciami  o kvalite  implementácie.  Cenné  informácie  o samotnom
programe  nám  poskytli  priame  skúsenosti  školákov,  ktorí  program
absolvovali.  Na  ich  základe  je  možné  sa  viac  zamerať  na  funkčné
a dysfunkčné komponenty programu. Do budúcnosti vyvstáva otázka, ako
motivovať školákov k väčšej angažovanosti a zapájaniu sa do preventívnych
aktivít.  Učitelia  vnímali,  že  školáci  nemajú  záujem  participovať  na
niektorých aktivitách a vzájomne sa rušia, čo môže mať vplyv ako na čas,
ktorý je venovaný aktivitám tak aj na ich na samotnú efektívnosť. Je preto
tiež  potrebné  zvážiť  optimálny  počet  školákov  v triede  počas  realizácie
programu.

Aby bolo možné zabezpečiť optimálny proces implementácie preventívneho
programu je nevyhnuté, aby bol program súčasťou vyučovacieho procesu,
aby sa realizoval v pravidelných intervaloch a aby boli školáci aj ich rodičia
dostatočne  informovaní  o realizácii  programu,  jeho  priebehu  a cieľoch.
Okrem toho by mala byť dostatočná pozornosť venovaná výberu učiteľov,
ktorí budú program realizovať: učitelia by mali byť vnútorne motivovaní
k programu,  mali  by  vnímať  jeho  potrebu  a dôležitosť  a mali  by  mať
dostatok času na prípravu realizácie každej lekciu. Počas odbornej prípravy
učiteľov  je  potrebné  zdôrazniť,  že  prístup  učiteľov  k programu  je
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najdôležitejším aspektom pri implementácii a bez ich spolupráce a spätnej
väzby nie je  možné adekvátne posúdiť,  či  program dosiahol požadované
výsledky.
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3. Vývinové zmeny vybraných intrapersonál-
nych premenných slovenských školákov 
vzhľadom na absolvovanie programu 
Unplugged
Mária Bačíková

Abstrakt

Ciele: Cieľom štúdie je analyzovať vývinové zmeny vo vybraných charakteristikách
(premenných sebasystému, reziliencie a životnej spokojnosti) využitím 5 vĺn zberu
údajov v priebehu skorej adolescencie v skupine dospievajúcich, ktorí absolvovali
program  prevencie  Unplugged  a v  kontrolnej  skupine.  Metódy: Analýzy  boli
realizované na vzorke 497 žiakov (40,5% chlapci, priemerný vek v T1 11,52), ktorí sa
zúčastnili  všetkých 5 vĺn zberu údajov v rámci overovania efektívnosti programu
UNPLUGGED.  Použitím  metódy  zmiešaných  lineárnych  modelov  sme  sledovali
zmeny  v sebaúcte,  sebaúčinnosti,  vonkajších  a vnútorných  zdrojoch  reziliencie
a v životnej spokojnosti. Výsledky: Výsledky ukazujú pokles v životnej spokojnosti,
orientácii na budúcnosť a vonkajších zdrojoch reziliencie orientovaných na oporu
v škole.  V experimentálnej  skupine  bol  pokles  premenných  školy  menší  alebo
nevýznamný.  Záver: Výsledky ukazujú normatívne zmeny v niektorých charakte-
ristikách v priebehu skorej adolescencie a zároveň naznačujú možnosť, že absolvo-
vanie programov univerzálnej prevencie môže zmierniť negatívny charakter týchto
zmien.

Abstract

Aims: The aim of the study is  to  analyse the developmental  changes in  several
characteristics (self-system, resilience and life satisfaction) using 5 waves of data
collection  during  early  adolescence  among  those  who  participated  in  the
UNPLUGGED prevention program and  those  in  a control  group.  Methods: The
analyses were conducted among 497 early adolescents (40.5% boys, mean age at T1
11.52 years) who had participated in all 5 data collections within a project aimed at
studying the effectiveness of the Unplugged prevention program. The Linear Mixed
Models method was used to explore changes in self-esteem, self-efficacy, internal
and external sources of resilience and life-satisfaction.  Results: The results show
a decrease in life satisfaction, positive orientation for future, and external sources
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of resilience focusing on school support. In the experimental group, the decrease
was  lower  or  not  statistically  significant.  Conclusions: The  results  suggest
normative  changes  in  several  adolescent  characteristics  in  the  course  of  early
adolescence. Moreover, they indicate the possibility that participating in universal
prevention program may reduce the negative character of these changes. 

3.1 Teoretické východiská
Adolescencia je vývinové obdobie, v ktorom sa mení väčšina biologických,
kognitívnych, psychologických a sociálnych charakteristík človeka. Zmeny
v jednotlivých  oblastiach  neprebiehajú  samostatne,  ale  významne  spolu
interagujú  (Lerner,  2005).  Dospievajúci  sa  musí  adaptovať  na  zmeny
súvisiace  s jeho  self  (súvisiace  s pubertálnymi  hormonálnymi  zmenami),
ako i na zmeny v sociálnom prostredí (vzťahy s priateľmi, rodičmi, roman-
tické  vzťahy)  a inštitucionálne  zmeny  (prechod  na  strednú  školu,  výber
školy/povolania).

V počiatkoch vedeckého záujmu o adolescenciu bolo toto vývinové obdobie
vnímané ako  obdobie  búrky  a stresu  sprevádzané  odmietaním  pravidiel
spoločnosti,  či  búrením  sa  voči  rodičom.  Pohľady  na  adolescenciu  ako
obdobie  búrlivých  zmien  sa  však  v priebehu ostatných desaťročí  menili.
Súčasné empirické poznatky poukazujú na veľké interindividuálne rozdiely
v intenzite i rýchlosti zmien, spôsobe prispôsobovania sa zmenám, ako i vo
výsledkoch prispôsobenia (ktoré môžu byť adaptívne alebo maladaptívne)
(Lerner, 2005), pričom väčšina adolescentov zvláda toto obdobie adekvát-
ne bez závažných negatívnych dôsledkov pre ich ďalší vývin. Mnohé štúdie
v súčasnosti sa preto zameriavajú na sledovanie zmien vo faktoroch, ktoré
podporujú zdravý vývin dospievajúcich (PYD, Positive youth development,
Benson et al., 2006).

Výskum  v oblasti  vývinových  zmien  v priebehu  adolescencie  významne
postúpil  vďaka  novým  poznatkom  o dozrievaní  mozgových  štruktúr.
Identifikované  boli  dva  neurobiologické  systémy,  ktorých  dozrievanie  je
najvýznamnejšie  v období  adolescencie:  sociálno-emocionálny  systém
a systém  kognitívnej  kontroly  (Barbot,  Hunter,  2012).  Sociálno-
emocionálny systém spracováva sociálne a emocionálne informácie a „na-
báda“  jednotlivca,  aby  jeho  správanie  bolo  v súlade  s maximalizáciou
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potešenia  a minimalizáciou  nepohody.  Tento  systém  dozrieva  pomerne
skoro,  už  v priebehu  strednej  adolescencie  (15-16  rokov).  Systém
kognitívnej  kontroly  je  zodpovedný  za  exekutívne  funkcie  (plánovanie,
vyhodnocovanie rizika, sebakontrola) a k jeho finálnej zrelosti dochádza až
na konci dospievania a v mladej dospelosti (18-24 rokov). Toto vývinové
oneskorenie  v dozrievaní  medzi  sociálno-emocionálnym  a kognitívnym
systémom mozgových štruktúr je  z hľadiska neurobiologického kontextu
vnímané  ako  hlavná  príčina  problémového  a rizikového  správania
dospievajúcich ako i zvýšenej citlivosti dospievajúcich na vplyvy prostredia
a rovesníkov (Barbot, Hunter, 2012).

Cieľom  predkladanej  štúdie  je  sledovať  zmeny  vo  vybraných  intraper-
sonálnych charakteristikách v priebehu skorej adolescencie. Toto obdobie
je charakterizované najvýraznejšími zmenami. V nasledujúcich riadkoch sa
zameriame na vývinové (normatívne) zmeny v oblasti sebasystému, rezi-
liencie a životnej spokojnosti dospievajúcich. 

3.1.1 Zmeny v sebasystéme
Sebasystém je súhrnné označenie pre predstavy a hodnotiace súdy, ktoré
človek  o sebe  má  (Blatný,  2010).  V prezentovanej  práci  sa  budeme
zameriavať  na  dva  aspekty  sebasystému  –  afektívno  hodnotiaci  aspekt
v podobe  sebaúcty  (afektívne  hodnotenie  self)  a kognitívny  aspekt
v podobe  sebaúčinnosti  (viera  vo  vlastné schopnosti).  Hoci  sú  tieto  dva
aspekty sebasystému úzko prepojené, viaceré teoretické i empirické štúdie
zdôrazňujú  potrebu  vnímať  ich  ako  dva  samostatné  konštrukty  (Chen,
Gully, Eden, 2004; Gardner, Pierce, 1998). Globálna sebaúcta je zvyčajne
definovaná ako súbor pozitívnych a negatívnych postojov jednotlivca voči
svojmu  self  (Rosenberg,  Schooler,  Schoenbach,  & Rosenberg  1995).
Všeobecná  seba-účinnosť  je  chápaná  ako  viera  jednotlivca  vo  svoju
schopnosť  dosiahnuť  žiadané  výsledky  v rôznych  životných  oblastiach,
zvládnuť rôzne stresujúce životné udalosti a celkovo adekvátne manažovať
vznikajúce životné situácie (Bandura, 1977, Schwarzer et al., 1997). 

Medzi odborníkmi prebieha diskusia, či aspekty sebasystému sú stabilného
charakteru (trait-like), alebo sú skôr dynamickým konštruktom (state-like)
meniacim sa  v priebehu života  jednak  normatívne  ako vývinová  zmena,
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jednak  pod  vplyvom  rôznych  životných  okolností  (Baldvin,  Hoffmann,
2002; Trzesniewski et al., 2003; Harter, 2006). 

Špecifickým  je  práve  obdobie  adolescencie.  Je  obdobím  dramaticky  sa
meniaceho  sebasystému  alebo  je  obdobím  relatívnej  kontinuity  v už
vytvorenom  sebasystéme?  Výsledky  štúdie  vývinu  sebaúcty  v priebehu
dospievania (11-21 rokov) Baldvina a Hoffmanna (2002) naznačujú zmeny
v podobe krivky. Na začiatku dospievania začala sebaúcta klesať, najnižšiu
úroveň mala približne vo vek u 17 rokov a po tomto veku začala opäť jej
úroveň  stúpať.  Zaujímavým zistením boli  výrazné  rodové  odlišnosti.  Vo
veku  11-12  rokov  bola  úroveň  seba-úcty  chlapcov  a dievčat  rovnaká,
s rastúcim vekom však u dievčat  výrazne klesala  a ani  vo veku 21 rokov
nedosiahla  úroveň  sebaúcty  chlapcov.  Autori  teda  zastávajú  názor,  že
sebaúcta  je  dynamický  proces  a zároveň  naznačujú  významný  vplyv
životných udalostí a rodinnej kohézie na úroveň sebaúcty dospievajúcich.
Trzesniewski  et  al.  (2003)  v rámci  metaanalýzy  porovnávali  test-retest
korelácie v sebaúcte v rôznych vývinových obdobiach. Zdá sa, že stabilita
sebaúcty  narastá  od  detstva  po  mladú  dospelosť  a následne  opäť  klesá
medzi strednou dospelosťou a starobou. Napriek tomu, že autori hovoria
o stabilite,  jedná  sa  stále  o relatívnu  stabilitu,  ktorá  sa  zdá  byť
ovplyvňovaná  viacerými  moderačnými  premennými.  Harterová  (2006)
zastáva názor, že sebaúcta vyformovaná v rannom detstve, má významný
vplyv na jej  celkový ďalší  vývin a že jej  stabilita je  vysoko individuálna.
U niektorých  jednotlivcov  je  úroveň  sebaúcty  relatívne  stabilná  počas
celého  života,  u iných  je  vysoko  dynamická  a závislá  od  vonkajších
okolností. Výsledky jej výskumu (Harter, 1999) ukázali, že pri prechode na
vysokú školu sa časti dospievajúcich sebaúcta nezmenila, časti sa zvýšila
a časti  znížila.  Podobne,  pri  sebareflexívnych  výpovediach  o fluktuácii
sebaúcty,  časť  respondentov  uvádzala,  že  ich  sebaúcta  variuje  v rámci
jednotlivých dní/týždňov, naopak časť respondentov uvádzala významnú
stabilitu v sebaúcte. 

Výskumy zamerané špecificky na zmeny v sebaúčinnosti sú zriedkavejšie.
Zdá sa, že akademická sebaúčinnosť s rastúcim vekom v dospievaní klesá
(Eccles,  Wigfield,  & Schiefele,  1998).  Výsledky  zamerané  na  všeobecnú
sebaúčinnosť  sú  však  nekonzistentné  (Schunk,  Meece,  2006)  čo  môže
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naznačovať,  že  zmeny  v sebaúčinnosti  nie  sú  vývinovo  podmienené
a závisia viac od externých faktorov.

Konzistentne  sa  ukazuje,  že  ženy  vo  všetkých  vekových  skupinách
počínajúc adolescenciou a vo väčšine kultúr majú nižšiu sebaúctu ako muži
(Bleidorn et al. 2015; Baldvin a Hoffmann, 2002; Veselská et al. 2009). Ak
však sledujeme sebaúctu špecificky v rôznych oblastiach, vyššia sebaúcta
u mužov sa objavuje len v niektorých z nich. Metaanalýza (Gentile et  al.,
2009) 115 štúdií zahŕňajúca 10 špecifických domén sebaúcty ukázala,  že
muži  majú  významne  vyššiu  sebaúctu  v oblastiach  ako  fyzický  vzhľad,
atletickosť,  spokojnosť  so  sebou  samým a osobný  self-concept  (personal
self).  Ženy  naopak  skórovali  vyššie  v doméne  správania  (behavioural
conduct, do akej miery je ich správanie sociálne akceptovateľné) a v eticko-
morálnej doméne. Zdá sa, že aj zmeny v sebaúcte v priebehu dospievania
sú  rodovo  špecifické.  Medzi  skorou  a strednou  adolescenciou  dochádza
k poklesu sebaúcty najmä u dievčat,  u chlapcov je tento pokles miernejší
(Baldvin,  Hoffmann,  2002).  Rodové  rozdiely  v sebaúčinnosti  sú  menej
konzistentné.  Niektoré  štúdie  naznačujú  mierne  vyššiu  akademickú
sebaúčinnosť  u mužov  (Huang,  2013),  avšak  naopak  vyššia  sociálna
sebaúčinnosť u adolescentných dievčat (Jenkins et al., 2002). 

3.1.2 Zmeny v reziliencii
Reziliencia je vnímaná ako základný faktor pomáhajúci zvládať stresujúce
životné situácie a uchovávať dobré duševné zdravie i v obdobiach zvýšenej
záťaže.  Hoci  pohľad na rezilienciu  sa  od začiatku menil,  v súčasnosti  je
vnímaná  ako  akýsi  zastrešujúci  pojem  (conceptual  umbrella)  pre  súbor
interných  a externých  zdrojov,  ktoré  napomáhajú  zvládaniu  (Hjemdal
et al.,  2006).  Medzi  vnútorné  zdroje  zaraďujeme  okrem  faktorov
sebakonceptu (sebaúčinnosť, sebaúcta, sebakontrola) i rôzne kompetencie,
empatia či osobnostné charakteristiky. K externým zdrojom reziliencie sú
zvyčajne zaraďované faktory prostredia rodiny, školy,  či širšej komunity,
ako  i zdroje  poskytované  priateľmi.  Reziliencia  je  vnímaná  skôr  ako
komplexný proces interakcie rôznych faktorov,  než statická črta (Fergus
& Zimmerman, 2005).
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Reziliencia  môže  byť  chápaná  ako  schopnosť  zvládnuť  nielen  závažné
záťažové situácie, ale i prispôsobiť sa a dobre zvládnuť prirodzené vývinové
úlohy  (Masten  et  al.,  2011).  V období  školskej  dochádzky  to  môže  byť
poslúchanie rodičov, chodenie do školy, zvládanie školských povinností, či
dobré vychádzanie s rovesníkmi a autoritami. S rastúcim vekom sa pridá-
vajú ďalšie vývinové úlohy, ako intimita v romantickom vzťahu, či kariéro-
vé rozhodnutia.

Hoci zmeny v reziliencii sú zvyčajne podmienené konkrétnymi životnými
udalosťami,  v niektorých životných obdobiach je  organizmus náchylnejší
na stres a celkovo menej odolný (Hodes, Epperson, 2019). Vzhľadom na
významné zmeny na začiatku adolescencie môžeme očakávať, že práve toto
obdobie bude obzvlášť citlivé na zmeny v reziliencii (Sun, Stewart, 2007).
Pochybnosti  o sebe samom, otázky spojené s formovaním identity  môžu
destabilizovať  vnútorné  zdroje  reziliencie.  Zároveň  sa  v tomto  období
menia  externé  zdroje  reziliencie.  Dospievajúci  sa  stále  viac  obracajú
smerom  k rovesníkom,  s rastúcou  voľnosťou  pohybu  mimo  rodinného
kontextu nadobúda takisto význam komunity a školy iné podoby. 

Rozsiahlejší  výskum  zameraný  na  rozdiely  v reziliencii  medzi  troma
vekovými skupinami (8-12 rokov) zrealizovali Sun a Stewart (2007). Autori
sa zamerali  na kombináciu interných i externých zdrojov reziliencie.  Ich
výsledky poukazujú na rozdiely, ktoré sú špecifické pre jednotlivé faktory.
Mladšie deti dosahovali vyššie skóre v empatii, komunikácii, vyhľadávaní
pomoci. Zároveň uvádzali vyššiu mieru opory zo strany školy, zmysluplnej
participácie  na aktivitách školy,  prosociálnych priateľoch.  Naopak starší
žiaci dosahovali vyššie skóre v premenných akademické ašpirácie a opora
zo  strany  rodiny,  komunity  a priateľov.  Podobne  Kimová  a kolegovia
(2015)  sledovali  zmeny  vo  viacerých  interných  a externých  zdrojoch
reziliencie,  ktoré  považovali  za  protektívne  vo  vzťahu  k rizikovému
správaniu dospievajúcich. Výsledky ich štúdie naznačujú pokles takmer vo
všetkých faktoroch v období na začiatku dospievania, ale stabilizáciu alebo
nárast v neskoršom veku. 

Dievčatá  v preadolescentnom  veku  konzistentne  uvádzali  vyššiu  mieru
väčšiny interných zdrojov reziliencie, ako napr. vyššia miera komunikácie,
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empatie,  ašpirácií,  ako  i externých  zdrojov  v podobe  väčšej  podpory  od
priateľov, rodiny, učiteľov i širšej komunity (Sun, Stewart,2007). Výskum
na slovenskej vzorke adolescentov (Veselská et al., 2009) takisto potvrdzu-
je  rodové  rozdiely  variujúce  vzhľadom  na  faktor  reziliencie.  Dievčatá
uvádzali vyššiu mieru sociálnej kompetencie, rodinnej kohézie a sociálnych
zdrojov, zatiaľ čo chlapci uvádzali vyššiu mieru personálnej sily v podobe
vnímania self  a orientácie na budúcnosť. Veľmi podobné zistenia uvádza
i Hjemdal  et  al.  (2011).  Chlapci  v ich  štúdii  skórovali  vyššie  v osobnej
kompetencii  a dievčatá  zdrojoch  zameraných  na  sociálnu  oporu.  Pokles
v jednotlivých faktoroch bol však rovnaký pre chlapcov aj  dievčatá (Kim
et al., 2015).

3.1.3 Zmeny v životnej spokojnosti
Životná spokojnosť je súčasťou širšieho konceptu kvality života (Babinčák,
2014)  a zvyčajne  je  definovaná  ako  subjektívne  vnímaná  kvalita  života
vzhľadom  k individuálnym  preferenciám  v rôznych  životných  oblastiach
(Golbeck  et  al.,  2007).  Životná  spokojnosť  je  významným  indikátorom
adekvátneho a úspešného psychologického vývinu v priebehu dospievania
a významne  predikuje  prípadné  neskoršie  psychické  problémy  (Golbeck
et al., 2007). 

Výskumy  zamerané  na  zmeny  v životnej  spokojnosti  v priebehu
adolescencie  sú  pomerne  konzistentné.  Naprieč  mnohými  krajinami  sa
ukazuje,  že  v období  dospievania  kvalita  života  vo  všeobecnosti  ako
i špecificky životná spokojnosť klesajú,  hoci  viaceré štúdie naznačujú,  že
v niektorých špecifických doménach (napr.  spokojnosť s kvalitou priateľ-
stva) zostáva rovnaká, prípadne narastá (Gonzalez-Carrasco et  al.,  2017;
Michel et al., 2009; Goldbeck et al., 2007; Park, 2005). Goldbeck a kole-
govia  (2007)  porovnávali  vekové  kohorty  medzi  11  a 16  rokom  života.
Výsledky ich štúdie ukazujú signifikantný pokles v celkovej životnej spokoj-
nosti u chlapcov i dievčat s výnimkou vzťahu s priateľmi. Veľmi podobné
výsledky (pokles v oblastiach ako spokojnosť s rodinou, školou a self, avšak
bez zmeny v oblasti priateľstva) uvádza i Park (2005). 

Rodové rozdiely v životnej spokojnosti súvisia s vekom. U detí pred začiat-
kom dospievania je úroveň životnej spokojnosti chlapcov a dievčat rovnaká
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(Park,  2005).  S nástupom dospievania  sa  však rodové rozdiely  objavujú
v neprospech  dievčat  (Goldbeck  et  al.,  2007;  Gonzalez-Carrasco  et  al.,
2017; Michel et al., 2009). S tým súvisí i väčší pokles v životnej spokojnosti
s rastúcim  vekom  u dievčat  ako  u chlapcov  (Gonzalez-Carrasco  et  al.,
2017).  Michel  a kolegovia  (2009)  uvádzajú  väčší  pokles  u dievčat
v oblastiach  ako  spokojnosť  s fyzickou  stránkou,  vzťahu  s rodičmi,
školským prostredím, autonómiou a emóciami. Naopak, približne rovnaké
trajektórie  u chlapcov  a dievčat  boli  zistené  v oblasti  opory  zo  strany
priateľov, a v náraste sociálnej akceptácie.

3.1.4 Program univerzálnej prevencie ako faktor 
zmien
V  predchádzajúcich  riadkoch  sme  opísali  zmeny  v mnohých  oblastiach
života,  ku  ktorým dochádza  v priebehu dospievania,  pričom smerujú  vo
väčšine prípadov ku kvalitatívne horšej úrovni jednotlivých oblastí. Tieto
zmeny môžeme považovať za vývinovo primerané, súvisiace s vývinovým
obdobím  dospievania.  Vyššia  úroveň  sebaúcty,  reziliencie,  či  životnej
spokojnosti v adolescencii úzko súvisí s lepším zvládaním vývinových úloh.
Preto,  hoci  ich  pokles  je  vnímaný  ako  vývinovo  primeraný,  možnosť
zabrániť  zhoršeniu  ich  kvality,  prípadne  zhoršenie  zmierniť,  môže  byť
významným  faktorom  v prevencii  viacerých  patologických  javov.  Na
školách  často  prebiehajú  rôzne  programy  zamerané  na  prevenciu
rizikového  správania  či  šikanovania.  Na  programy  podpory  duševného
zdravia,  reziliencie  či  životnej  spokojnosti  zvyčajne  nezostáva  priestor,
respektíve nevenuje sa im dostatok pozornosti. Preto je dôležité zistiť, či
prevenčené programy primárne zamerané na problémové/rizikové sprá-
vanie  môžu  zároveň  podporiť  aj  iné  aspekty  pozitívneho  vývinu
dospievajúcich.

Unplugged ako program univerzálnej  prevencie (bližšie popísaný v prvej
kapitole tejto publikácie) je zameraný nielen na poskytovanie informácií
o návykových látkach a ich škodlivosti, ale najmä na rozvoj osobnosti žiaka
a jeho  spôsobilostí.  Jeho  cieľom  je  rozvíjať  spôsobilosti  ako  kritické
myslenie,  rozhodovanie,  riešenie  problémov,  sebauvedomovanie,  či
zvládanie  emócií  (Orosová  a kol,  2012).  Žiaci  v priebehu  12  stretnutí
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trénujú  jednotlivé  spôsobilosti  prostredníctvom  rôznych  interaktívnych
skupinových  aktivít  vedených  učiteľom.  Posilnenie  a rozvoj  týchto
spôsobilostí  by  mohol  mať  pozitívny  dopad  na  sebahodnotenie,  zvýšiť
rezilienciu  dospievajúcich  či  ich  celkový  pohľad  na  život,  teda  zmierniť
negatívne zmeny spojené s vývinovým obdobím začiatku adolescencie. 

3.1.5 Cieľ
Primárnym cieľom tejto longitudinálnej štúdie je sledovať vývinové zmeny
vo  vybraných  intrapersonálnych  charakteristikách  dospievajúcich  (seba-
úcta,  sebaúčinnosť,  reziliencia  a životná  spokojnosť)  v priebehu  skorej
adolescencie  a overiť,  či  program  univerzálnej  prevencie  Unplugged
prispieva k zmierneniu očakávaných negatívnych zmien.

Väčšina  z predchádzajúcich  štúdií  sledovala  len  inter-inviduálne  zmeny
prostredníctvom  porovnania  viacerých  vekových  kohort.  Longitudinálne
štúdie  zamerané na intra-individuálne zmeny sú  zriedkavejšie.  Zároveň,
väčšina  štúdií  sa  zameriavala  na  široké  obdobie  dospievania.  Najvý-
raznejšie zmeny vo vývine sa však objavujú špecificky v období na začiatku
adolescencie.  Je  však  dôležité  poznať  ako prebieha  vývin práve v tomto
období  spojenom  s najintenzívnejšími  zmenami,  aby  bolo  možné  odlíšiť
zmeny  patologické  od  normálnych  vývinových  zmien.  V predkladanej
štúdii  preto  využijeme  5  vĺn  zberu  údajov  na  modelovanie  intra-
individuálnych zmien v priebehu jeden a pol roka na začiatku dospievania
(približne medzi 11tym a 13tym rokom života).

3.2 Výskumný súbor
Výskumný súbor pre túto štúdiu tvorila podskupina respondentov, ktorí sa
zúčastnili  všetkých  5  vĺn  zberov  údajov  v rámci  overovania  efektívnosti
programu  UNPLUGGED  (bližšie  informácie  k procesu  zberu  údajov  je
možné nájsť  v kapitole  1).  Jednotlivé  vlny zberu údajov boli  realizované
v septembri 2013, decembri 2013, apríli 2014, decembri 2014 a apríli 2015.
Z celkového pôvodného súboru sa všetkých piatich vĺn zberu zúčastnilo 497
žiakov. Porovnanie respondentov zúčastňujúcich sa prvej vlny zberu a tých,
ktorí  sa  zúčastnili  všetkých  piatich  vĺn  ukazuje  signifikantne  väčšie
zastúpenie  Východoslovenského  kraja  (41%  oproti  pôvodným  37%;
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χ2=6,32;  p≤0,05)  a vyššie  percento  dievčat  (59,5%  oproti  pôvodným
53,3%; χ2=12,84; p≤0,001). Zastúpenie respondentov podľa veľkosti obce
zostalo  nezmenené.  Finálny  výskumný  súbor  prezentovanej  štúdie  teda
pozostával zo 497 žiakov (40,5% tvorili  chlapci),  priemerný vek v T1 bol
11,52 a v T5 13,9 roka.

3.3 Metodiky
Aspekty sebasystému

Sebaúctu sme  sledovali  prostreníctvom  škály  Self-Liking/Self-
Competence Scale (SLSCS) (Tafarodi and Swann 2001). Faktorová analýza
preukázala  dva  faktory  pozitívnu  a negatívnu  sebaúctu  (Berinšterová,
2015).  Každá  zo  škál  obsahovala  8  položiek  s možnosťami  odpovedí  od
(1) silne súhlasím po (5) silne nesúhlasím. Cronbachova alfa v čase T1 pre
pozitívnu sebaúctu je 0,801, pre negatívnu sebaúctu 0,726.

Všeobecná sebaúčinnosť bola meraná prostredníctvom škály General
Self-efficacy Scale (Schwarzer et al. 1997; Košč et al. 1993). Škála obsahuje
10 výrokov, ktoré respondenti hodnotia na 4 bodovej škále od (1) úplne
nesúhlasím  po  (4)  úplne  súhlasím.  Vnútorná  konzistencia  metodiky  je
dobrá, α (T1)=0,873.

Reziliencia

Vnútorné zdroje reziliencie boli  merané prostredníctvom Adolecent
Resilience Scale  (ARS,  Oshio  et  al.,  2003).  Škála  obsahuje  tri  subškály:
hľadanie  nového  (7  položiek),  emocionálna  regulácia  (9  položiek)
a pozitívna orientácia na budúcnosť (5 položiek,). Respondenti vyjadrujú
svoj súhlas s tvrdeniami na 5-bodovej škále od (1) určite áno, po (5) určite
nie.  Vyššie skóre vyjadruje vyššiu mieru reziliencie.  Vzhľadom na veľmi
nízku reliabilitu prvých dvoch subškál  sme v analýzach pracovali  len so
subškálou pozitívna orientácia na budúcnosť (α=0,794).

Vonkajšie zdroje reziliencie boli hodnotené použitím dotaníka RYDM
resilience  and  youth  development  module  (Constantine,  Benard,  Diaz,
1999). Použité boli subškály podporné vzťahy v škole (α=0,725), očakáva-
nia  z prostredia  školy  (α=0,780)  a zmysluplná  participácia  v prostredí
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školy  (α=0,810),  pripútanie  k škole  (α=0,819);  podporné  vzťahy
(α=0,867),  očakávania  (α=0,914)  a zmysluplná  participácia  (α=0,680)
v prostredí komunity; a podporné vzťahy priatelia (α=0,882). Respondenti
hodnotia  jednotlivé  výroky  na  4-bodovej  škále  (1)  úplne  pravdivé,  po
(4) úplne nepravdivé.

Životná spokojnosť

Dotazník zameraný na životnú spokojnosť obsahoval 6 otázok. Adolescenti
hodnotili,  ako spokojný sú vo všeobecnosti s finančnou situáciou, svojim
zdravím, svojim vzťahom s matkou, s otcom a s priateľmi a sám so sebou.
Respondenti odpovedali  na škále od (1) veľmi nespokojný,  po (5) veľmi
spokojný. V analýzach pracujeme s hrubým skóre celkovej životnej spokoj-
nosti (α=0,709). Tento postup bol validizovaný v štúdii Ng a kol. (2018). 

3.3.1 Štatistické analýzy
Na  spracovanie  údajov  bol  použitý  štatistický  software  IBM  SPSS  21.
Zmeny  v priebehu  času  boli  sledovaný  využitím  metódy  lineárnych
zmiešaných  modelov  (linear  mixed  models).  Táto  metóda  analyzuje
longitudinálne  údaje  prostredníctvom  techniky  mnohostupňového
(hierarchického)  modelovania.  Prvá  úroveň  modelu  umožňuje  sledovať,
ako sa premenná mení v čase u jednotlivých ľudí vo výskumnom súbore
(within-person change),  druhá úroveň popisuje,  ako tieto zmeny variujú
medzi  jednotlivými  respondentmi  (between  person  differences)  (Singer,
Willet,  2003).  Výhodou  lineárnych  zmiešaných  modelov  je  možnosť
pracovať  aj  s chýbajúcimi  údajmi  v niektorej  z vĺn  zberu  (West,  2009).
Z toho  dôvodu  prípadne  chýbajúce  údaje  v niektorej  zo  sledovaných
premenných neboli v analýzach nahrádzané. 

3.4 Výsledky
Zmeny vo všetkých sledovaných premenných boli  analyzované prostred-
níctvom  zmiešaných  lineárnych  modelov.  Vzhľadom  na  možné  rodové
zvláštnosti vývinu bola vo všetkých modeloch v kontrolnej aj experimen-
tálnej skupine pridaná interakcia času s rodom. S výnimkou sebaúčinnosti
v kontrolnej skupine boli všetky interakcie s rodom nevýznamné. 
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V tabuľkách 1-3 uvádzame výsledky prvej úrovne modelu, teda to, ako sa
jednotlivé  premenné  menia  v čase  (within-person  change).  Tabuľka 1
reprezentuje výsledky pre premenné sebasystému. V priebehu 5 vĺn zberu
údajov  počas  skorej  adolescencie  nedošlo  k lineárnej  zmene  v seba-
účinnosti,  pozitívnej  sebaúcte  ani  v negatívnej  sebaúcte  s výnimkou
sebaúčinnosti  u chlapcov  v experimentálnej  skupine.  U chlapcov  došlo
v čase k poklesu v sebaúčinnosti, zatiaľ čo u dievčat najprv po absolvovaní
programu sebaúčinnosť klesla a následne začala stúpať.

Tabuľka 1 Zmiešané  lineárne  modely  pre  premenné  sebasystému,  zmeny
v čase

experimentálna skupina kontrolná skupina

odhad
reg.koef

štand.
chyba

DF sig odhad
reg.koef

štand.
chyba

DF sig

sebaúčinnosť

konštanta
(intercept)

27,86 0,57 205 ,000 27,93 0,60 205 ,000

rod 1,30 0,90 218 ,149 0,57 0,94 214 ,547

čas 0,08 0,15 218 ,575 0,25 0,17 209 ,141

rod x čas -0,49 0,23 210 ,033 -0,34 0,27 219 ,209

pozitívna sebaúcta

konštanta
(intercept)

27,25 0,58 218 ,000 26,51 0,60 212 ,000

rod 0,52 0,93 219 ,573 -0,68 0,96 231 ,480

čas 0,05 0,16 199 ,754 0,19 0,18 191 ,282

rod x čas -0,25 0,25 199 ,321 0,00 0,29 223 ,991

negatívna sebaúcta

konštanta
(intercept)

22,24 0,56 209 ,000 22,24 0,56 220 ,000

rod 0,94 0,88 204 ,289 -0,39 0,88 230 ,658

čas 0,08 0,16 208 ,614 0,12 0,15 207 ,431

rod x čas -0,03 0,24 199 ,912 -0,13 0,24 221 ,582

Tabuľka 2  reprezentuje  výsledky  pre  premenné  merajúce  vnútorné
a vonkajšie  zdroje  reziliencie.  Výsledky  ukazujú,  že  došlo  k štatisticky
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významnému poklesu v premennej  orientácia na budúcnosť  (experimen-
tálna  skupina  p≤0,01  a kontrolná  skupina  p≤0,001).  Zdroje  reziliencie
z komunity sa zdajú byť stabilné a v priebehu skorej adolescencii nedošlo
k štatisticky  významnej  zmene.  Naopak,  zdroje  reziliencie  zo  školského
prostredia  štatisticky  významne  poklesli,  najmä  v kontrolnej  skupine.
V priebehu 5 vĺn zberu dát došlo k poklesu v podporných vzťahoch v škole
(experimentálna  skupina  p≤0,05,  kontrolná  skupina  p≤0,001),
očakávaniach  voči  škole  (kontrolná  skupina  p≤0,001)  a percipovaného
pripútania  k škole  (obe  skupiny  p≤0,001).  Rozdielne  výsledky  sú
v premennej  podporné  vzťahy  priatelia,  kde  sme  zistili  štatisticky
signifikantný nárast v experimentálnej skupine (p≤0,05).

Tabuľka 2 Zmiešané lineárne modely pre premenné vnútorných a vonkajších
zdrojov reziliencie, zmeny v čase

experimentálna skupina kontrolná skupina

odhad
reg.
koef

štand.
chyba DF sig

odhad
reg.
koef

štand.
chyba DF sig

orientácia na budúcnosť

konštanta
(intercept)

19,2 0,41 216 ,000 19,4 0,41 217 ,000

rod 0,65 0,66 211 ,321 -1,10 0,65 223 ,093

čas -0,33 0,11 217 ,004 -0,36 0,11 208 ,001

rod x čas -0,32 0,11 217 ,072 0,07 0,17 218 ,697

škola podporné vzťahy

konštanta
(intercept)

8,70 0,24 231 ,000 8,90 0,23 214 ,000

rod -0,16 0,37 227 ,656 -0,32 0,36 226 ,378

čas -0,16 0,07 227 ,016 -0,27 0,06 201 ,000

rod x čas -0,04 0,10 217 ,687 0,05 0,10 215 ,585

škola očakávania

konštanta
(intercept)

8,68 0,26 224 ,000 9,29 0,24 231 ,000

rod 0,44 0,41 220 ,281 -0,3 0,38 238 ,430

čas -0,10 0,07 224 ,169 -0,29 0,06 209 ,000

rod x čas -0,19 0,1 216 ,090 -0,09 0,1 219 ,393
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škola zmysluplná participácia

konštanta
(intercept) 8,04 0,25 239 ,000 8,17 0,26 224 ,000

rod -0,47 0,40 234 ,237 0,05 0,41 236 ,898

čas -0,05 0,06 228 ,456 -0,04 0,07 212 ,573

rod x čas 0,05 0,10 217 ,613 -0,08 0,11 227 ,444

pripútanie ku škole

konštanta
(intercept) 19,20 0,45 237 ,000 19,28 0,45 221 ,000

rod -0,85 0,71 232 ,235 -1,34 0,71 229 ,060

čas -0,41 0,12 228 ,001 -0,42 0,12 211 ,000

rod x čas -0,04 0,19 218 ,830 0,06 0,19 220 ,742

podporné vzťahy komunita

konštanta
(intercept) 9,32 0,29 234 ,000 8,88 0,29 228 ,000

rod -1,11 0,45 230 ,016 -0,47 0,45 235 ,299

čas 0,01 0,08 230 ,875 0,01 0,08 230 ,857

rod x čas 0,01 0,12 222 ,963 -0,09 0,12 218 ,431

očakávania komunita

konštanta
(intercept) 9,02 0,28 231 ,000 8,88 0,29 222 ,000

rod -0,61 0,45 228 ,171 -0,36 0,45 234 ,434

čas 0,08 0,08 230 ,294 0,02 0,08 205 ,836

rod x čas -0,06 0,12 222 ,631 -0,09 0,12 220 ,485

Tabuľka 3 Zmiešané  lineárne  modely  pre  premennú  životná  spokojnosť,
zmeny v čase

experimentálna skupina kontrolná skupina

odhad
reg.koef

štand.
chyba DF sig odhad

reg.koef
štand.
chyba DF sig

životná spokojnosť

konštanta 25,96 0,33 225 ,000 26,6 0,32 237 ,000

rod 0,39 0,53 223 ,468 0,05 0,50 240 ,915

čas -0,17 0,08 234 ,049 -0,28 0,08 236 ,001

rod x čas -0,15 0,13 234 ,258 0,03 0,13 238 ,798
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Poslednou  sledovanou  premennou  bola  životná  spokojnosť.  Výsledky
analýz prezentujeme v tabuľke 3. Životná spokojnosť dospievajúcich počas
skorej  adolescencie štatisticky významne klesla (experimentálna skupina
p≤0,05),  pričom  väčší  pokles  bol  zaznamenaný  v kontrolnej  skupine
(p≤0,001).

Údaje v nasledujúcich tabuľkách 4-8 reprezentujú výsledky druhej úrovne
lineárneho zmiešaného modelu, teda mieru variability medzi jednotlivými
respondentami (between-person differences).  Variancia konštanty hovorí
o tom, aký je rozptyl v závislej premennej v čase 1. Variancia času udáva,
nakoľko  sa  zmeny  v čase  líšia  medzi  jednotlivými  subjektami  (rozptyl
v sklone). Kovariancia konštanty a času udáva do akej miery sa líši vývin
v čase  vzhľadom  na  počiatočnú  úroveň  závislej  premennej.  Konštanta
v našom  výskume  variuje  medzi  jednotlivými  subjektami  vo  všetkých
sledovaných  premenných,  čo  znamená,  že  premenné  v čase  T1  sú
u jednotlivých respondentov na rozdielnej úrovni.

Variancia v čase bola štatisticky významná len pri niektorých premenných,
čo  naznačuje,  že  u väčšiny  premenných  dochádza  u jednotlivých
respondentov  k podobne  veľkým  zmenám.  Výnimkou  sú  napr.  niektoré
premenné  na  úrovni  školy  v experimentálnej  skupine,  kde  významná
variancia naznačuje, že miera poklesu v týchto premenných po absolvovaní
programu prevencie je rozdielna u každého respondenta.

Kovariancia  je  takmer  vo  všetkých  sledovaných  premenných  štatisticky
nevýznamná. Znamená to, že miera zmeny resp. stability bola rovnaká bez
ohľadu  na  počiatočnú  úroveň  premennej.  Výnimkou  je  premenná
orientácia na budúcnosť (tabuľka 5). Signifikantná negatívna kovariancia
(-1,38;  p≤0,05  v experimentálnej  skupine  a -1,42,  p≤0,05  v kontrolnej
skupine)  naznačuje,  že  čím  vyššia  bola  počiatočná  miera  pozitívnej
orientácie na budúcnosť, tým menší bol pokles v tejto premennej v čase. 
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Tabuľka 4 Druhá úroveň lineárneho zmiešaného modelu (LMM) pre premenné sebasystému, miera variability

sebaúčinnosť pozitívna sebaúcta negatívna sebaúcta 

experimentálna kontrolná experimentálna kontrolná experimentálna kontrolná

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

variancia konštantya 17,20(4,70)*** 10,86(5,39)*** 15,22(4,80)** 13,40(5,25)* 15,39(4,38)*** 11,32(4,24)**

variancia v časeb 0,39(0,30) 0,36(0,42) 0,41(0,37 0,73(0,46) 0,74(1,13)* 0,44(0,34)

kovariancia času a 
konštantyc -1,12(1,05) -0,18(1,37) -1,61(1,22) -1,18(1,41) -2,27(1,13) * -1,40(1,11)

avariancia konštanty – rozptyl  v premennej v čase T1; bvariancia v čase – nakoľko sa zmeny líšia medzi jednotlivými subjektami; 
ckovariancia – do akej miery sa líšia zmeny v čase vzhľadom na počiatočnú úroveň premenne; *p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001

Tabuľka 5 Druhá úroveň lineárneho zmiešaného modelu pre interný zdroj reziliencie, miera variability

orientácia na budúcnosť

experimentálna kontrolná

odhad (št. chyba) sig odhad (št. chyba) sig

variancia konštantya 9,19(2,46)*** 10,88(2,43)***

variancia v časeb 0,37(0,18)* 0,41(0,17)*

kovariancia času a konštantyc -1,38(0,61)* -1,42(0,59)*
avariancia konštanty – rozptyl  v premennej v čase T1; bvariancia v čase – nakoľko sa zmeny líšia medzi jednotlivými subjektami; 
ckovariancia – do akej miery sa líšia zmeny v čase vzhľadom na počiatočnú úroveň premenne; *p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001



Tabuľka 6 Druhá úroveň LMM pre premenné externých zdrojov reziliencie - škola, miera variability

podporne vzťahy - škola škola očakávania škola zmysluplná particip. pripútanie ku škole

experiment. kontrolná experiment. kontrolná experiment. kontrolná experiment. kontrolná

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

variancia 
konštantya 2,39(0,77)** 1,67* 3,92(0,94)*** 2,45(0,81)** 3,96(0,86)*** 3,99(0,92)*** 10,3(2,82)*** 10,97(2,85)***

variancia v časeb 0,09(0,06) 0,02(0,06) 0,19(0,07)** 0,04(0,06) 0,11(0,06)* 0,12(0,06) 0,35(0,21) 0,38(0,21)

kovariancia času 
a konštantyc -0,08(0,19) 0,12(0,19) -0,41(0,23) 0(0,20) -0,31(0,20) -0,41(0,22) -1,06(0,69) -1,04(0,69)

avariancia konštanty – rozptyl  v premennej v čase T1; bvariancia v čase – nakoľko sa zmeny líšia medzi jednotlivými subjektami; 
ckovariancia – do akej miery sa líšia zmeny v čase vzhľadom na počiatočnú úroveň premenne; *p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001

Tabuľka 7 Druhá úroveň LMM pre premenné externých zdrojov reziliencie – komunita, miera variability

podporné vzťahy komunita očakávania komunita zmysl. participácia-komunita

experimentálna kontrolná experimentálna kontrolná experimentálna kontrolná

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

odhad
(št. chyba) sig

variancia konštantya 3,38 (1,15)** 3,61 (1,14) ** 2,62 (1,11) * 3,30 (1,15)* 3,18(0,09) *** 3,41 (0,91)***

variancia v časeb 0,10 (0,09) 0,10 (0,09) 0,09 (0,09) 0,10 (0,09) 0,07 (0,06) 0,06 (0,06)

kovariancia času a 
konštantyc -0,26 (0,29) -0,23 (0,09) -0,14 (0,28) -0,19 (0,29) -0,08 (0,20) -0,09 (0,21)

avariancia konštanty – rozptyl  v premennej v čase T1; bvariancia v čase – nakoľko sa zmeny líšia medzi jednotlivými subjektami; 
ckovariancia – do akej miery sa líšia zmeny v čase vzhľadom na počiatočnú úroveň premenne; *p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001



Tabuľka 8 Druhá  úroveň  LMM pre  premennú  životná  spokojnosť,  miera
variability

orientácia na budúcnosť

experimentálna kontrolná

odhad (št. chyba) sig odhad (št. chyba) sig

variancia konštantya 6,30(1,60)*** 6,87(1,44)***

variancia v časeb 0,20(0,10) 0,23(0,10)*

kovariancia času a konštantyc -0,24(0,10) -0,18(0,31)
avariancia konštanty – rozptyl  v premennej v čase T1; bvariancia v čase – nakoľko sa 
zmeny líšia medzi jednotlivými subjektami; ckovariancia – do akej miery sa líšia zmeny 
v čase vzhľadom na počiatočnú úroveň premenne; *p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001

3.5 Diskusia
V predkladanej štúdii sme vo väčšine premenných neidentifikovali rodové
rozdiely, s výnimkou vyšších percipovaných podporných vzťahov zo strany
komunity  a priateľov  u dievčat.  Tieto  výsledky  sú  čiastočne  v súlade
a čiastočne  v rozpore  s existujúcim  poznaním.  Predchádzajúce  štúdie
konzistentne ukazujú nižšiu mieru sebaúcty u žien vo všetkých vývinových
obdobiach (Bleidorn et al. 2015; Baldvin a Hoffmann, 2002, Veselská et al.
2009). Výnimkou je však detstvo. Rodové rozdiely sa začínajú objavovať až
v období dospievaniia (Baldvin, Hoffmann, 2002). Existuje pomerne veľká
interindividuálna  variabilita  v čase  nástupu  hormonálnych  pubertálnych
zmien a teda začiatku dospievania (Pinyerd, & Zipf, 2005). Je možné, že
u niektorých  respondentov  v našom  výskume  zmeny  ešte  nenastali.
Môžeme  preto  predpokladať,  že  rodové  rozdiely  v sebaúcte  v našej
výskumnej vzorke sa prejavia vo vyššom veku. V súlade s predchádzajúcimi
zisteniami (Hjemdal et al., 2011; Veselská et al., 2009) uvádzali dievčatá
v našej  štúdii  vyššiu  mieru  faktorov  reziliencie  zahŕňajúcich  sociálnu
oporu. Dievčatá majú vo všeobecnosti tendenciu hodnotiť sociálnu oporu
ako vyššiu, viac ju vyhľadávajú, dokážu lepšie mobilizovať sociálne zdroje
a viac z nich profitovať ako chlapci (Kebza, 2005; Snopek, Hublová, 2008).
Naopak zistenie, že chlapci a dievčatá sa nelíšia v úrovni životnej spokoj-
nosti, je v rozpore z predchádzajúcimi výsledkami (Goldbeck et al., 2007;
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Gonzalez-Carrasco et al., 2017; Michel et al., 2009). Štúdie však naznačujú,
že existencia rodových rozdielov v životnej spokojnosti závisí od konkrétnej
oblasti. Metodika použitá v našom výskume zahŕňa položky zamerané na
spokojnosť  vo  viacerých  oblastiach,  ako  napr.  vzhľad  (zvyčajne  vyššia
úroveň u chlapcov) či vzťah s rodičmi (zvyčajne vyššia úroveň u dievčat). Je
preto možné, že rodové rozdiely,  ktoré by boli viditeľné pri jednotlivých
oblastiach, sa v celkovom skóre životnej spokojnosti strácajú. 

Hlavným cieľom štúdie bolo skúmať normatívne, vývinové zmeny v sledo-
vaných premenných a zároveň zmeny v týchto premenných u dospievajú-
cich, ktorí absolvovali univerzálny program prevencie Unplugged. V nami
sledovaných  charakteristikách  v priebehu  skorej  adolescencie  dochádza
k zmene  len  v niekoľkých  z nich.  V kontrolnej  skupine  došlo  k poklesu
v internom zdroji reziliencie – pozitívna orientácia na budúcnosť, v takmer
všetkých externých zdrojoch reziliencie súvisiacich so školou a v životnej
spokojnosti. V experimentálnej skupine v porovnaní so skupinou kontrol-
nou  nedošlo  k poklesu  v percipovaných  očakávaniach  zo  strany  školy,
avšak  došlo  k nižšiemu  poklesu  podporných  vzťahov  v škole  a životnej
spokojnosti a k nárastu v podporných vzťahoch zo strany priateľov. Zmeny
prebiehali rovnako pre chlapcov a dievčatá s výnimkou sebaúčinnosti, kde
došlo  k poklesu  len  u chlapcov.  Druhá  úroveň  zmiešaných  modelov
naznačuje, že variabilita v zmenách je pomerne malá, to znamená, že vo
všeobecnosti zmeny prebiehajú u všetkých adolescentov rovnako s výnim-
kou očakávaní v škole v experimentálnej skupine.

Predchádzajúce  štúdie  vymedzujú  obdobie  skorej  adolescencie  ako
obdobie,  v ktorom  začína  klesať  úroveň  sebaúcty  (Baldvin,  Hoffmann,
2002). Tento trend však nebol potvrdený v našom výskume. Keďže sme sa
zameriavali na pomerne krátke obdobie na začiatku dospievania, predpo-
kladáme,  že  opakované  meranie  v ďalších  rokoch  by  prinieslo  podobné
výsledky  ako  zahraničné  výskumy.  Štatisticky  významný  pokles  sme
zaznamenali v úrovni životnej spokojnosti dospievajúcich. Tento výsledok
potvrdzuje pomerne konzistentné poznanie o zníženej životnej spokojnosti
a kvality  života  dospievajúcich  ako  celku  tak  v jednotlivých  oblastiach
(Gonzalez-Carrasco et al., 2017; Michel et al., 2009). 
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Celkovo  sa  kvalita  premenných,  v ktorých  sme  zaznamenali  zmenu,
zhoršila (s výnimkou opory zo strany priateľov).  Začiatok dospievania je
charakterizovaný  zvýšenou  zameranosťou  na  seba,  introspekciou,
formovanie identity súvisí so zvýšenou kritickosťou voči sebe a neistotou.
Adolescent musí postupne redefinovať svoje self (Sun, Stewart, 2007), čo je
často  bolestné  a môže  byť  preto  sprevádzané  dočasným  zhoršením  vo
viacerých oblastiach vývinu. Teória Stage-environment fit (Eccless, Roeser,
2009) zdôrazňuje potrebu prispôsobenia podmienok sociálneho prostredia
konkrétnemu  vývinovému  štádiu  jednotlivca.  Dospievajúci  majú  oproti
skorším vývinovým štádiám zvýšenú potrebu autonómnej regulácie svojho
správania  a zvýšenú  snahu  participovať  na  rozhodnutiach,  ktoré  sa  ich
týkajú (či už v domácom alebo školskom prostredí). Ak nedôjde k zmenám
v prostredí  smerom, ktorý  tieto ich potreby uspokojí,  vzniknutý nesúlad
spôsobuje mnohé vývinové ťažkosti. Dochádza k zhoršeniu vzťahov medzi
rodičmi  a dospievajúcimi,  vzťahu  medzi  učiteľom  a žiakom,  zníženej
motivácii  pre  školskú  prácu  prípadne  rôznym  formám  rizikového  či
problémového  správania.  Čím  skôr  a flexibilnejšie  zareagujú  rodičia
a učitelia na nové potreby adolescenta, tým hladšie a bez vážnych výkyvov
bude vývin prebiehať. 

Najviditeľnejším v našej štúdii bol pokles vo všetkých faktoroch reziliencie
súvisiacich  so  školou  (otázky  boli  zamerané  špecificky  na  existenciu
sociálnej opory zo strany učiteľa). Zdroje sociálnej opory ako významného
externého zdroja reziliencie sa v adolescencii menia. Percipovaná opora zo
strany rodičov klesá a najvýznamnejším zdrojom sociálnej opory sa stávajú
priatelia (Snopek, Hublová, 2008). Avšak ku kľúčovým faktorom vývinu
v dospievaní  patrí  i škola  a učitelia.  Pozitívny  vzťah  medzi  učiteľom
a žiakom, pocit žiaka, že je pre učiteľa dôležitý,  že mu na ňom záleží,  je
v úzkom  vzťahu  so  študijnými  výsledkami  žiaka  ako  i mnohými  inými
aspektami vývinu (Wang, Eccles, 2012; Pianta, Stuhlman, 2004). Sociálna
opora poskytovaná učiteľom zároveň úzko súvisí so školskou spokojnosťou
žiakov  (Tian  et  al.,  2013).  Pokles  vo  vnímanej  opore  zo  strany  učiteľa
môžeme vnímať ako normatívny a vývinovo primeraný. Podobné výsledky
uvádza aj medzinárodná štúdia HBSC (Health related behaviour of school-
children), podľa ktorej opora od učiteľov vo všetkých krajinách klesá medzi
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11 a 15  rokom  z 72%  na  44%,  pričom  Slovensko  patrí  medzi  krajiny
s celkovo  najnižšou  vnímanou  oporou  učiteľa  (Inchley  et  al.,  2020).
Výsledky našej  štúdie  však naznačujú,  že  participácia  dospievajúcich na
univerzálnom programe prevencie môže tento pokles zmierniť.  Program
Unplugged realizuje v triede vyškolený učiteľ danej školy, teda niekto, kto
je do života školy zainteresovaný a žiaci ho zvyčajne poznajú. Hoci program
nie  je  primárne  určený  na  formovanie  vzťahu  učiteľ-žiak,  či  budovanie
triednej  klímy,  spoločné  stretávanie  sa  v rámci  projektu,  práca  na
aktivitách, diskusie môžu významne prispieť k budovaniu dôvery v učiteľa,
môžu prispieť  k formovaniu pocitu spolupatričnosti,  zmysluplnej  partici-
pácie na chode školy ako i celkovému pozitívnejšiemu vnímaniu školskej
a triednej  klímy.  Analýzy  použité  v predkladanej  štúdii  neumožňujú
formulovať závery o efektívnosti programu Unplugged na zdroje reziliencie
súvisiace so školou, avšak naznačujú, že podobné preventívne programy
môžu  mať  nielen  primárny  efekt  (v  tomto  prípade  zníženie  rizikového
správania) ale môžu priniesť aj sekundárne pozitíva. 

3.5.1 Aplikácia pre prax
Keďže adolescenti trávia v škole väčšiu časť svojho života, podnety, ktoré
na nich pôsobia  v školskom prostredí,  patria  medzi  tie  najvýznamnejšie
determinanty  vývinu.  To  robí  školu  ideálnym  miestom  pre  uplatnenie
prevenčných  programov  v rôznych  oblastiach.  Prevenčné  programy  by
nemali  byť  chápané  len  ako  prostriedok  na  predchádzanie  nežiadúcim
javom,  ale  aj  ako  programy  podpory  a rozvoja  pozitívnych  intra-
personálnych aj interpersonálnych charakteristík, ktoré následne pomôžu
zvládať rôzne záťažové životné situácie, ako i vyrovnať sa s normatívnymi
vývinovými úlohami toho ktorého obdobia.  V súčasnosti  sa  do popredia
dostáva prevencia, ktorá je založená zvyšovaní reziliencie (Orosová, 2017.)
Takto nastavená prevencia je komplexná, zameriava sa na rozvoj rôznych
protektívnych faktorov, čím napomáha dosahovaniu efektu v dlhodobom
horizonte. 

Napriek častým výhradám učiteľov voči nadmernej záťaži, ktorá je na nich
kladená  v súvislosti  s realizáciou  rôznych  prevenčných  aktivít  (Orosová
et al.,  2012), výsledky našej štúdie naznačujú, že námaha, ktorá s týmito
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aktivitami súvisí, môže priniesť pozitívny efekt nielen žiakom ale i priamo
učiteľovi v podobe lepších vzťahov so žiakmi. Mať pozitívny vzťah so žia-
kom je jedna zo základných psychologických potrieb učiteľa a vedie k vyš-
šej miere zainteresovanosti v práci (Klassen et al., 2012). 

3.5.2 Záver
Sledovať vývinové zmeny v jednotlivých etapách dospievania je kľúčové pre
poznanie normatívneho vývinu. Vďaka tomu dokážeme lepšie identifikovať
prípadné odchýlky od normy a disharmonický vývin. Poznaním konkrét-
nych  období,  v ktorých  k daným zmenám dochádza,  bude  možné  lepšie
načasovať prípadnú prevenciu (Kim et al., 2015). 
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4. Vybrané intra personálne premenné 
vo vzťahu k rizikovému správaniu 
a efektívnosti programu  Unplugged 
medzi slovenskými školákmi
Beáta Gajdošová

Abstrakt

Cieľ: Cieľom štúdie  je  preskúmať  asociácie  medzi  vybranými intrapersonálnymi
premennými a rizikovým správaním mladých dospievajúcich v závislosti  od rodu
a účasti  na  preventívnom  programe  a skúmať  mediačnú  úlohu  intrapersonálne
premenných  vo  vzťahu  medzi  účasťou  na  programe  a rizikovým  správaním.
Metódy: Výskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1298 žiakov (53,3%
dievčat, M=11,52, SD=0,61) zo 63 škôl na Slovenku. V každej z vybraných škôl sa
výskumu zúčastnila jedna trieda 6. ročníka buď v úlohe experimentálnej (31 tried)
alebo kontrolnej skupiny (32 tried). Žiaci v experimentálnych triedach absolvovali
UNPLUGGED  program  (online  odkaz  tu).  Zber  dát  sa  uskutočnil  v piatich
meraniach:  pred  programom,  po  jeho  uskutočnení,  3,  12  a 18  mesiacov  po
uskutočnení preventívneho programu.  Výsledky: Potvrdili  sme priame negatívne
asociácie vnútorných zdrojov reziliencie so všetkými typmi rizikového správania.
Z vonkajších  zdrojov  rezliencie  podpora  doma  a podpora  v škole  zvyšovali
pravdepodobnosť  rizikového  správania,  očakávania  doma,  participácia  na
domácich a komunitných aktivitách, ako aj prosociálni rovesníci pravdepodobnosť
rizikového  správania  znižovali.  Prvky  sebasystému  (kognitívna  autonómia,
sebaúcta,  sebaúčinnosť)  potvrdzujú  vo  vzťahu  k rizikovému  správaniu  svoje
postavenie ako všeobecný, non-špecifický rizikový ako aj protektívny faktor. Záver:
Všetky intrapersonálne premenné v úlohe mediátorov (očakávania z oblasti rodiny,
komunity,  podpora  školy,  komunity  a prosociálni  rovesníci,  rozhodovanie,
porovnávanie, sebaúčinnosť) podporili efektivitu účasti na preventívnom programe
v zmysle zníženia rizikového správania.

Abstract

Aims: The  aim  of  this  study  is  to  examine  the  relationship  between  selected
intrapersonal factors and the risk behaviour of young boys and girls with respect to
the effect of the Unplugged prevention program. The study focused particularly on
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the mediating role of selected intrapersonal variables regarding the effectiveness of
the program on reducing risk behaviour.  Methods: The study was carried out on
a representative sample of 1298 schoolchildren (53.3% of girls, M=11.52, SD=0.61)
from 63 primary schools in Slovakia. In each of the selected schools, one class from
the  6th  year  took  part  in  the  research,  either  in  the  role  of  an  experimental
(31 tested)  or  a control  class  (32  tested).  Pupils  in  the  experimental  classes
completed the UNPLUGGED program (online available here). Data collection was
performed at five measurements: before, immediately after, then after 3, 12 and
18 months following implementation. Results: The associations of internal sources
of resilience with all risk behaviours were confirmed. From the external sources of
resilience, support at home and support at school increased the likelihood of risky
behaviour while expectations at home, participation in domestic and community
activities, as well as prosocial peers reduced the likelihood of risky behaviour. The
elements of the self-system (cognitive autonomy, self-esteem, self-efficacy) confirm
their position in relation to risk behaviour as a general, non-specific risk as well as
a protective  factor.  Conclusions: All the  intrapersonal  variables  in  the  role  of
mediators  (expectations  from  the  family,  community,  support  of  schools,
communities  and  prosocial  peers,  decision-making,  comparison,  self-efficacy)
supported the effectiveness of participation in the prevention program in terms of
reducing risk behaviour. 

4.1 Teoretické východiská
K  významu  a zodpovednosti  porozumieť  vzájomným  vzťahom,  ale  aj
mechanizmom  vysvetľujúcim  podiel  intrapersonálnych  faktorov  na
správaní, ktoré súvisia so zdravím, prispieva vedomie súvislosti správania
detí  a mladých  dospievajúcich  s ich  správaním  a životným  štýlom
v dospelosti. Spoločný výskyt rôznych typov rizikových správaní u jedného
človeka,  zhluky  jedincov  s podobnými  osobnostnými  charakteristkami
vykazujúce  podobné  typy  správania,  úloha  intrapersonálnych  charakte-
ristík  v súlade  s interpersonálnymi  faktormi,  slúžia  ako  výzvy  nielen
k porozumeniu rizikového správania, ale aj ako potenciálny zdroj ochrany
voči rizikovému správaniu mladých dospievajúcich.

Miovský  a kol.  (2012)  definuje  rizikové  správanie  ako  zahrňujúce
rozmanité  formy  správania,  ktoré  majú  negatívny  dopad  na  zdravie,
sociálne alebo psychické fungovanie človeka alebo ohrozujú jeho sociálne
okolie, pričom ohrozenie môže byť reálne alebo predpokladané s príčinami
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biologicko - genetickými a sociálnymi. Do jednotlivých kategórií aj podľa
MKCH  10  môžeme  okrem  iných  kategórií  zaradiť  aj  užívanie  psycho-
aktívnych legálnych aj nelegálnych látok. 

Definovanie  rizikového  správanie  ako  súboru  fenoménov,  ktorých
existenciu  a dôsledky  je  možné  podrobiť  vedeckému  skúmaniu  a ktoré
možno  ovplyvňovať  preventívnymi  a liečebnými intervenciami  (Miovský,
Zapletalová, 2006), nám dáva nádej a optimizmus vstupovať do procesu
životného  štýlu  a vývinu  mladých  ľudí  prevenčnými  programami.
Poskytuje obraz o dvoch súčasných stratégiách preventívnych programov
užívania  drog  založených  na  výskumných dátach:  na  riziko  orientovaná
prevencia  a prevencia  orientovaná na  rezilienciu.  Obidva  typy prevencie
podporujú zdravý primeraný vývin jedinca. 

Sledovanie  efektívnosti  programov  prevencie  užívania  návykových  látok
prebieha prostredníctvom skúmania behaviorálnych ukazovateľov  spoje-
ných so základnými cieľmi  preventívnych programov,  medzi  ktoré  patrí
prioritne  zamedzenie  iniciácií  užívania  návykových  látok,  oddialenie
iniciácií  užívania  návykových  látok,  zamedzenie  prechodu  z fázy
experimentovania  do  fázy  pravidelného  užívania  návykových  látok
a redukovanie  užívania  návykových  látok  (Cuijpers,  2002).  Tieto  ciele
preventívnych  programov  je  možné  docieliť  priamymi  cestami,  napr.
zvýšením  a skvalitnením  vedomostí,  spôsobilostí,  názorov  a postojov
súvisiacich  s užívaním  návykových  látok,  zároveň  aj  prostredníctvom
porozumenia  vnútorných  premenných  vytvárajúcich,  zasahujúcich
a ovplyvňujúcich efektivitu preventívnych programov. 

4.1.1 Intrapersonálne premenné a ich vzťah k rizi-
kovému správaniu 
Protektívne  ako  aj  rizikové  faktory  správania  súvisiaceho  so  zdravím
môžeme zaradiť do oblastí (Orosová a kol., 2012) a/osobnostných faktorov
ako napr. rod, osobnostné zvláštnosti a fyziologicko-genetické predispozí-
cie,  dysfunkčný  vývin,  normatívne  názory,  hodnoty,  sociálna  izolácia,
rebelantstvo,  včasné  užívanie  legálnych  drog,  školská  neúspešnosť,
b/interpersonálnych faktorov (slabá väzba na rodinu, slabá väzba na školu,
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slabá väzba na rovesnícku skupinu, väzba na rovesníkov s problémovým
správaním), c/rodiny (pozitívne postoje rodičov k problémovému správa-
niu,  problémy  v manažmente  rodiny,  konfliktné  prostredie  v rodine,
dezorganizácia  rodinného  prostredia,  rodinná  história  problémového
správania), d/školy (nejasné školské normy, nedostupnosť aktivít zamera-
ných  na  prevenciu,  dezorganizácia  školského  prostredia),  e/spoločnosti
(geografická  lokalita,  ekonomická  deprivácia,  slabá  väzba  k spoločnosti,
dezorganizácia  spoločnosti,  sociálno-kultúrna  úroveň  spoločnosti,
spoločenský  zmysel  a rola  rizikového  správania,  nejasné,  neprimerané
právne normy a zákony, religiozita). 

Podiel na správaní,  ktorá súvisí so zdravím zdravím v rámci personálnej
oblasti má skupina intrapersonálnych faktorov (nízka úroveň sebaovláda-
nia, sebakontroly, vysoká dráždivosť, neurolabilita, hyperaktivita, hostilita,
negatívna afektivita, náklonnosť k depresii, extroverzia/túžba po vzrušení,
senzáciách, nízka úroveň sebaúcty, nízka úroveň reziliencie atď.)

4.1.2 Reziliencia a sebasystém a ich vzťah s riziko-
vým správaním
Intrapersonálne  činitele,  ktoré  pôsobia  na  správanie  vzťahujúce  sa
k zdraviu  vo  vzájomnej  súčinnosti  s inými  oblasťami,  napr.  inter-
personálnou,  kultúrnou,  environmentálnou (Orosová a kol.,  2012),  majú
v skúmaní  efektívnosti  preventívnych  programov  svoje  nezastupiteľné
miesto;  pôsobia  relatívne  stabilne  v súvislosti  s vývinovými  a rodovými
špecifikami  buď  protektívnym  alebo  rizikovým  smerom.  Za  sledované
intrapersonálne  premenné  sme  si  vybrali  dva  multidimenzionálne
konštrukty  rezilienciu  a sebasystém,  ktoré  majú  širší  dosah,  nielen  vo
vzťahu k rizikovému správaniu, ale aj k celkovému zdravému kvalitnému
vývinu, rastu a zreniu.

Reziliencia

Komplexný  a dynamický  multidimenzionálny  konštrukt  reziliencie  je
založený  na  interakcii  medzi  neurobiologickými,  sociálnymi  a osobnost-
nými faktormi (Southwick at al., 2014). Zvyčajne sa chápe ako univerzálna
kapacita,  schopnosť,  črta,  komplexná dispozícia alebo potenciál  človeka,
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umožňujúca  človeku  rásť,  zrieť  a rozvíjať  kompetencie  v nepriaznivých
životných podmienkach, ktoré ohrozujú jeho stabilitu, vitalitu alebo rast.
Z hľadiska  pozitívnej  adaptácie  je  podporná  pri  prekonávaní  ťažkostí,
čelení nepriazni a rizik. Schopnosť človeka odolávať stresovým situáciám je
závislá  na  súčinnosti  podmienok  a na  individuálnych  charakteristikách
a táto  spolupráca  a stupeň  reziliencie  variuje  v čase  a podľa  aktuálnych
podmienok.  Podiel  jednotlivých  skupín  faktorov  na  celkovom  obraze
reziliencie  ponúka  International  Resilience  Project  (Ungar,  Liebenberg,
2005). K individuálnym faktorom s podielom 40% sa pridružujú vzťahové
faktory  (13%),  spoločenskokomunitné  25%  a kultúrne  22%.  V súvislosti
s odolnosťou u detí a adolescentov sa hovorí o tzv. jadre osobnosti, ktoré je
pravdepodobne  tvorené  úrovňou  a spôsobom  sebahodnotenia,  repertoá-
rom a úrovňou zvládacích  schopností  a niektorými  osobnostnými črtami
a dispozíciami,  napr.  optimizmom,  extroveziou,  otvorenosťou  voči
skúsenostiam,  svedomitosťou  (Davey,  Eaker,  Walters,  2003).  Aj  keď  je
reziliencia  v svojej  podstate  multidimenzionálna,  človek  môže  vykazovať
prvky reziliencie v jednej oblasti, kým v iných nie. 

Vo  vzťahu  k rizikovému  správaniu  Šolcová  (2009)  hovorí  o modeloch
uplatňovania reziliencie v priebehu vývinu, kde spolupôsobia tak rizikové
faktory,  ako  aj  faktory  reziliencie  a prispôsobenia.  Protektívny  model,
model  interaktívneho  účinku  predpokladá,  že  zdroje  reziliencie
s rizikovými faktormi sú v interakcii a táto interakcia vedie k väčšiemu či
menšiemu  prispôsobeniu.  Model  kumulatívneho  efektu  predpokladá
priamy  vplyv  faktorov  reziliencie  na  prispôsobenie,  ktoré  môžu
kompenzovať  rizikové  faktory.  Model  výzvy  predpokladá  lineárny  vzťah
medzi  rizikovými  faktormi  a prispôsobením,  predpokladá,  že  prostred-
níctvom malých problémov sa jedinec trénuje, zoceľuje a pripravuje sa na
väčšiu záťaž (Šolcová, 2009). Interaktívny účinok ochranných a rizikových
faktorov  (na  úrovni  jednotlivca,  spoločnosti  a životného  prostredia)
zároveň zohráva rozhodujúcu úlohu v procese odolnosti (Mansfield et al.,
2016).

Napriek značnej rozmanitosti terminológie týkajúcej sa chápania odolnosti
je dôležité klásť dôraz nielen na ochrannú funkciu reziliencie voči riziku,
ale aj na možnosti jednotlivca využívať svoje silné stránky v každodennom
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fungovaní, zameranie sa na vnútorné a vonkajšie zdroje pružnosti, pevnosti
a sily,  odolnosti  jedinca.  Významný  ochranný  charakter  odolnosti  vo
vzťahu k užívaniu legálnych látok u mladých dospelých potvrdili Mansfield
et  al.  (2016),  Rudzinski  et  al.  (2017).  Autori  zistili,  že  ochranný  účinok
reziliencie  nebol  lineárny,  ale  najvyššie  riziko  bolo  v súvislosti  s nízkou
úrovňou  odolnosti.  Potvrdilo  sa,  že  odolnosť  vytvára  významné  vzťahy
s inými konštruktami pozitívnej psychológie, ako je spokojnosť so životom,
emocionálna  pohoda,  sebasystém,  autonómia,  sebavedomie.  Odolnosť
môže  buď  priamo  alebo  nepriamo  sprostredkovať – mediovať  citlivosť
nepriaznivých  faktorov  prostredia  (Barger  et  al.,  2017,  Yang,  2019,
Gartland at al., 2019, Phillips et al., 2019, Orsini, 2019).

Sebasystém

K  súhrnnému  označeniu  všetkých  aspektov  obsahu  sebareflexie  sa
v súčasnosti  používa termín sebasystém,  definovaný ako súhrn predstáv
a hodnotiacich  súdov,  ktoré  človek  o seba  má  (Blatný  a kol.  2010).
Pozostáva  z kognitívnej  (sebapojem),  afektívno-hodnotiacej  (sebaúcta)
a behaviorálnej (sebaúčinnosť, sebaregulácia) oblasti. Sebasystém je možné
vnímať vo vzťahu k správaniu súvisiaceho so zdravím ako všeobecný, non-
špecifický  rizikový  ako  aj  protektívny  faktor  (Mann  et  al.,  2004).  Je
základným  komponentom  tak  mentálneho,  sociálneho,  ale  aj  fyzického
zdravia  a subjektívnej  spokojnosti.  Na  významnosť  prvkov  sebasystému
ako súčasti centrálnych konštruktov v prevencii zrelého vývinu dospieva-
júcich (súčasne so sebakontrolou, rozhodovacími zručnosťami, systémom
viery  v morálno  a prosociálnym  prepojením)  upozorňujú  Guerra,
Bradshaw (2008). 

Longitudinálne  štúdie  potvrdzujú  súvislosť  medzi  nízkym  sebapojmom,
nízkou,  nestabilnou  negatívnou  sebaúctou,  slabou  sebaúčinnosťou
a súčasným, respektíve budúcim rizikovým správaním (Wild et al., 2004).
Nestabilný,  negatívny  sebasystém môže  prispievať  a zohrávať  významnú
úlohu  v rozvoji  jednak  rizikového  správania,  ako  sú  napr.  užívanie
legálnych ako aj nelegálnych návykových látok, útekov zo školy, zlyhania
v prospechu,  tzv.  externalizovaných  problémov,  tak  aj  internalizovaných
problémov,  mentálnych  problémov  ako  napríklad  depresie,  anxiety,
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problémov s jedlom, zraniteľnosťou, samovraždami (Mann et  al.,  2004).
Zdravý  primeraný  sebasystém  vnímame  nielen  ako  základný  aspekt
mentálneho zdravia, komponent intrapersonálnej inteligencie a schopnosti
efektívneho fungovania, ale aj ako protektívny faktor vo vzťahu k rizikovým
udalostiam, stimulom a vnútorným balansám.

Neprimeraný obraz o sebe, neprimeraný pocit sebaúčinnosti môžu asocio-
vať  s agresívnymi  symptómami,  nízka  a nestabilná,  ale  aj  veľmi  vysoká
sebaúcta  zas  vedie  k problémom  s identitou  a narcistickými  sklonmi.
Vzájomne  súvisia  znížený  pocit  sebaúcty,  vytváranie  sebaponižujúcich
postojov,  psychická  zraniteľnosť,  sociálne  problémy a rizikové  správanie
(Mann et al., 2004; Wild et al., 2004). 

Opakovane  sa  potvrdila  súvislosť  kognitívneho  aspektu  sebasystému
sebapojmu, afektívno–hodnotiaceho aspektu sebasystému sebaúcty, ako aj
sebaúčinnosti  ako behaviorálneho aspektu sebasystému s rôznymi typmi
rizikového správania buď ako priamych činiteľov,  resp.  ako mediátorov,
nepriamo  oplyňujúcich  rizikové  správanie  (Gajdošová,  Orosová,  2015,
Orosová, Bačíková, Gajdošová, 2019, Chen et al., 2019). 

4.1.3 Intrapersonálne premenné vo vzťahu k riziko-
vému správaniu: mediačná pozícia 
Mediátor vnímame ako sprostredkovateľa, premennú, ktorá vzchádza do
vzťahu  medzi  dvoma  ďalšími  premennými.  Amery  a Zumbo  (2008)
definujú  mediátory  ako  tretie  premenné,  ktorých  účelom  je  posilnenie,
hlbšie  a presnejšie  pochopenie  príčinného  vzťahu  medzi  nezávislou
premennou  a závislou  premennou.  V jednoduchom  mediačnom  modeli,
nezávislá premenná je príčinou sprostredkovateľa, mediátora, a následne
mediátor pôsobí na závislú premennú. Mediátor je teda premenná, ktorá
má  vzťah  tak  k účinku,  ako  aj  k príčine.  Sprostredkovanie  účinku  je
označované  tiež  ako  nepriamy účinok,  náhradný  účinok,  medziprodukt,
alebo ako vedľajší  účastník vplyvu.  Pri  testovaní účinku mediátora teda
skúmame,  či  by  tretia  premenná,  mediátor,  mohla  predstavovať,
vysvetľovať  vzťah  medzi  dvoma  ďalšími  premennými  (MacKinnon,
Fairchild, Fritz, 2007). 
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Mediačné analýzy v prevencii návykových látok umožňujú skúmať nielen
mechanizmus, ktorým program ovplyvňuje užívanie návykových látok, ale
tiež rozsah, v ktorom teoretický model reflektuje proces zmeny správania
(Orlando  et  al.,  2005),  umožňujú  proces  zlepšovania  kvality  a efektivity
navrhovaných  programov,  ďalšieho  vývoja  kvalitných  preventívnych
programov.  Výsledkom  posúdenia  širokého  spektra  evaluačných  štúdií
programov  prevencie  užívania  návykových  látok  boli  potvrdené  tieto
konštrukty  ako  mediátori  efektívnosti  preventívnych  programov:  zámer,
ale aj  záväzok neužívať návykovú látku,  skvalitnenie komunikácie medzi
matkou  a dospievajúcim,  normatívne  presvedčenia,  ktoré  sa  potvrdzujú
ako  jeden  z najstálejších  a najvýznamnejších  mediátorov  efektívnosti
preventívnych programov naprieč  ich teoretickému ukotveniu (poznatky
o sociálnej prevalencii, sociálnej akceptovateľnosti, normatívnych očakáva-
niach a reakciách priateľov na užívanie návykových látok). Ako mediátori
sa potvrdili tiež odolnosť voči užívaniu drog (Amery, Zumbo, 2008). 

Podľa Orosovej, Gajdošovej, Salonnu (2007) k mediátorom užívania drog
patria okrem spomínaných normatívnych očakávaní týkajúcich sa užívania
drog rovesníkmi tiež postoje k užívaniu drog a vnímaná dostupnosť drog,
kým priamy vplyv na užívanie drog má zámer jedinca užívať drogy, ktorý je
výslednicou postojov,  očakávaní,  hodnôt,  normatívnych vplyvov a zvyku,
ktorý  súvisí  s vnímanou  dostupnosťou  drog,  s vedomosťami  jedinca.
K známym  mediátorom  užívania  drog  v prevencii  drogových  závislostí
(Orosová,  Salonna,  2003,  Stephens  at  al.,  2009)  patria  inkongruencia
užívania  drog  so  životným  štýlom  dospievajúceho,  normatívne  názory
názory  týkajúce  sa  následkov  užívania  drog,  predsavzatia,  spôsobilosti
odmietania,  schopnosť  formulovať  ciele,  rozhodovať  sa,  alternatívne
aktivity,  sebaúcta,  spôsobilosť  zvládať  záťaž,  schopnosť  oddýchnuť  si,
sociálne spôsobilosti, schopnosť pomáhať sebe. 

Podobne Fearnow - Kenney, Hansen, McNeal (2003) ponúkajú 5 faktorov
s možným  pôsobením  vo  funkciách  mediátorov  efektivity  prevenčných
programov:
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1. kognitívne  spôsobilosti  (schopnosť  uskutočňovať  rozhodnutia
a aplikovať  racionálne  stratégie  do  rozhodovacích  procesov,
stratégie stanovovania a dosahovania cieľov)

2. manažment  afektívnej  oblasti  (zvládanie  stresu,  sebaúcta
a primerané  sebavedomie,  alternatívne  aktivity  namiesto  drog
prinášajúce podobné afektívne stavy)

3. postoje  k drogám  (skupinové  normatívne  presvedčenie,  nesúlad
v životnom štýle, názory a vedomosti o následkoch užívania drog,
presvedčenia o neužívaní drog)

4. sociálne spôsobilosti a schopnosť prijať sociálnu podporu

5. rezistencia voči tlaku užívať drogy.

Berinšterová, Orosová (2014) skúmali stav poznania v oblasti efektívnosti
školských  programov  univerzálnej  prevencie  užívania  návykových  látok
prostredníctvom analýz štúdií publikovaných od roku 2000 počas štyroch
rokov v databázach Ebsco, Proquest, Web of Knowledge. Sústredili sa na
obsahové komponenty, využívanie stratégií a mediačný mechanizmus efek-
tivity prevenčných programov. Výsledkom ich práce bolo identifikovannie
siedmich  štúdií  popisujúcich  mediačné  analýzy  programov  prevencie.
Premenné,  ktoré  boli  v daných  štúdiách  identifikované  ako  významné
mediátory  efektívnosti  preventívnych  programov  boli:  vplyv  sociálnych
a interpersonálnych faktorov (presvedčenia o normatívnej povahe užívania
návykových látok a tlaku k užívaniu návykových látok), postojové faktory
(presvedčenía a hodnotenia výhod a benefitov užívania návykových látok)
a vplyv  intrapersonálnych  faktorov  (presvedčenía  o schopnosti  jedinca
užívať  alebo odmietnuť  návykové látky).  Prikláňajú sa k názorom, podľa
ktorých je v programoch prevencie potrebné klásť dôraz práve na vplyvy,
pôsobiace na rozhodnutia a zámery užívať návykové látky.

4.1.4 Ciele výskumu
Prvým  cieľom  práce  je  preskúmať  asociácie  medzi  vybranými  intra-
personálne  premennými  a rizikovým správaním  mladých  dospievajúcich
v závislosti od rodu a účasti na preventívnom programe.
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Druhým cieľom je skúmať vybrané intrapersonálne premenné ako možné
mediátory  vzťahu  medzi  účasťou  na  prevenčnom  programe  a rizikovým
správaním.

4.2 Výskumná vzorka
Výskum  bol  realizovaný  v roku  2013  na  reprezentatívnej  vzorke  1298
žiakov (53,3% dievčat, M=11,52, SD=0,61). Na základe Registra základných
škôl na Slovensku z roku 2011 (Ústav informácií a prognóz školstva) bolo
stratifikovaným  náhodným  výberom  vybratých  63  základných  škôl  na
Slovensku.  Kritériami  pre  výber  škôl  boli  kraj  (východné,  stredné
a západné Slovensko)  a veľkosť  mesta/obce z hľadiska počtu obyvateľov.
V každej z vybraných škôl sa výskumu zúčastnila jedna trieda 6. ročníka
buď v úlohe experimentálnej (31 tried) alebo kontrolnej triedy (32 tried).
Žiaci v experimentálnych triedach absolvovali Program prevencie užívania
návykových  látok  Unplugged  (online  odkaz  tu a  tu).  Podrobnejšie  je
program  Unplugged  popísaný  v prvej  kapitole).  Údaje  boli  zbierané
v piatich  meraniach:  T1  reprezentujú  údaje  merané  pred  uskutočnením
Unplugged  programu,  T2  sú  údaje  merané  tesne  po  uskutočnení
preventívneho programu, T3 sú údaje merané tri mesiace po uskutočnení
preventívneho programu, T4 sú údaje merané 12 mesiacov po uskutočnení
preventívneho programu, T5 sú údaje merané 18 mesiacov po uskutočnení
preventívneho  programu.  Účasť  žiakov  vo  výskume  bola  podmienená
súhlasom ich rodičov. Výskum bol realizovaný sú súhlasom Etickej komisie
UPJŠ  (č.j.:  FIL003018/2017)  a podporou  Miniserstva  školstva,  vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. 

4.3 Metodiky

4.3.1 Reziliencia
Vnútorné zdroje reziliencie. Škála Adolescent resilience scale (Oshio
et  al.,  2003)  meria  vnútorné  zdroje,  psychologické  ukazovatele
rezilientných jedincov. Zahŕňa tri faktory: hľadanie nového (Cronbachova
alfa 0,679), emocionálnu reguláciu (Cronbachova alfa 0,674) a pozitívnu
orientáciu  do  budúcnosti  (Cronbachova  alfa  0,805),  ktoré  probanti
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hodnotia na 5 bodovej škále od určite áno po určite nie. Vyššie skóre hovorí
o vyššej  potreba hľadania  nového,  vyššej  emocionálnej  regulácii  a vyššej
pozitívnej orientácii do budúcnosti. 

Vonkajšie  zdroje  reziliencie.  Dotazník  RYDM  resilience  and  youth
development module (Constantine, Benard, Diaz, 1999), meria externálne
rezilientné  premenné,  podporné  vzťahy  z rodinného  prostredia
(alpha=0,860), školy (alpha=0,772) a komunity (alpha=0,879), očakávania
z prostredia  rodiny  (alpha=0,825),  školy  (alpha=0,819),  komunity
(alpha=0,90),  zmysluplnú participáciu z prostredia rodiny (alpha=0,80),
školy  (alpha=0,803),  komunity  (alpha=0,718),  prosociálni  rovesníci
(alpha=0,521).  Žiaci  odpovedajú  na  štvorbodovej  škále  od  úplne
nepravdívé  po  úplne  pravdivé.  Vyššie  skóre  znamená  vyššiu  úroveň
jednotliých vonkajších zdrojov reziliencie. 

4.3.2 Sebasystém

Kognitívny aspekt sebasystému

Dotazník  kognitívnej autonómie a sebahodnotenia (Beckert, 2007)
obsahuje  4  subškály:  kritické myslenie  s ôsmymi výrokmi (Cronbachova
alfa 0,886), vyjadrovanie názorov – päť výrokov (Cronbachova alfa 0,718),
rozhodovanie so šiestimi výrokmi (Cronbachova alfa 0,829) a overovanie
pomocou  porovnávania  sa  s inými  (Cronbachova  alfa  0,768)  so  štyrmi
výrokmi posudzovanými na 5 bodovej likertovej škále od nikdy po vždy.
Vyššie skóre znamená vyššie hodnotiace myslenie, vyjadrovanie názorov,
rozhodovanie a porovnávanie.

Afektívno–hodnotiaci aspekt sebasystému

Sebaúcta bola  meraná The Self-liking/Self-competence scale (Tafarodi,
Swann,  1995).  Na  základe  faktorovej  analýzy  (Berinšterová,  2015)  sme
pracovali  s faktormi  pozitívna  (7  položiek)  (cronbachova  alpha  0,815)
a negatívna sebaúcta (5 položiek) (alpha=0,70) s možnými odpoveďami na
škále 1 – silne nesúhlasím, 5 – silne súhlasím. Vyššie skóre hovorí o vyššej
pozitívnej a negatívnej sebaúcte.
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Konatívny aspekt sebasystému

General  self  sfficacy  scale  (Košč  a kol.,  1993)  škála  vnímanej  seba-
účinnosti obsahuje  10 výrokov,  ktoré  probandi  hodnotia  na 4 bodovej
škále od úplne nesúhlasím po úplne súhlasím. Cronbachovo alfa bolo 0,90.
Vyššie skóre hovorí o vyššej miere vnímania vlastnej sebaúčinnosti.

Užívanie legálnych drog

Slovenskou verziou ESPAD dotazníka (Hibbel, Guttormsson, Ahlström et
al., 2012) sme zisťovali fajčenie tabakových cigariet, užívanie alkoholu
a opitosť za posledných 30 dní nasledovnými otázkami a odpoveďami na
ne:  Koľkokrát  (ak  vôbec)  si  fajčil/la  tabakové  cigarety  za  posledných
30 dní?  Koľkokrát  (ak  vôbec)  si  vypil/la  nejaký  alkoholický  nápoj  za
posledných  30  dní?  Koľkokrát  (ak  vôbec)  sa  Ti  stalo,  že  si  si  pitím
alkoholických nápojov navodil opitosť napr. si sa potkýnal, nedokázal si
poriadne rozprávať,  vracal  si  alebo si  si  nepamätal  na to,  čo sa stalo
včera za posledných 30 dní? 

Probandi  odpovedali  1=ani  raz,  2=1-2 krát,  3=3-5 krát,  4=6-9 krát,
5=10-19 krát,  6=20-30 krát,  7=40  a viac krát.  Pre  potreby  logistickej
regresie  boli  uvedené premenné dichotomizované,  pričom 0=1 (ani  raz),
1= (2-7). 

4.4 Štatistické analýzy
Základná deskriptívna štatistika bola použitá pre vybraté intrapersonálne
charakteristiky  v jednotlivých  časových  úsekoch  T1,  T2,  T3,  T4,  T5  pre
experimentálnu a kontrolnú skupinu a rodové rozdiely v experimentálnej
a kontrolnej  skupine.  Výskyt  fajčenia,  konzumácie  alkoholu  s a stavov
opitia  za  posledných  30  dní  v závislosti  od  skupiny  (experimentálnej
a kontrolnej)  a rodu  bola  testovaná  prostredníctvom  Chi-kvadrát
testu/Fisher  testu.  Vzťahy  medzi  rizikovým  správaním  a účasťou  na
Unplugged  programe  spolu  s rodom,  prevalenciou  daného  rizikového
správania pred uskutočnením prevenčného programu a vybranými intra-
personálnymi  premennými  boli  sledované  logistickými  regresiami.  Pri
stanovení mediátorov sme postupovali  podľa postupu, ktorý odporúčajú
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Baron,  Kenny (1986).  Prostredníctvom regresných analýz  sme overovali
lineárny vzťah  medzi  nezávislou  premennou a mediátorom,  mediátorom
a závislou premennou a medzi nezávislou premennou a závislou premen-
nou. Mediačné efekty sme vyhodnocovali pomocou bootstrap prevzorko-
vania  (1000  resamples)  pri  95%  BC  CI  (bias-corrected  89  confidence
interval – interval  spoľahlivosti  korekcie  skreslenia),  ktorý  nám umožnil
pozorovať priamy a nepriamy vplyv exogénnych premenných na endogén-
nu premennú. Mediačné analýzy boli uskutočnené prostredníctvom proce-
su podľa Hayesa v programe SPSS 23.

4.5 Výsledky
Deskriptívne  výsledky  ohľadom  výskytu  fajčenia  a užívania  alkoholu
v experimentálnej  a kontrolnej  skupine u chlapcov  a dievčat  sú  popísané
v prvej kapitole tejto publikácie. 

Nepotvrdili sme rodové odlišnosti a ani odlišnosti medzi žiakmi v experi-
mentálnej  a kontrolnej  skupine  vo  výskyte  epizód  opitia  za  posledných
30 dní ani v jednej z vĺn zberu (Tabuľka 1). 

Deskriptívna  analýza  sa  uskutočnila  v piatich  vlnách  merania  pre
jednotlivé premenné vnútorných (hľadanie nového, emocionálna regulácia,
budúcnosť) a vonkajších zdrojov reziliencie: podpora, očakávanie a zmyslu-
plná  participácia  rodiny,  školy,  komunity,  prosociálni  rovesníci,
v aspektoch  sebasystému:  kognitívnom  aspekte  kritické  myslenie,
vyjadrovanie  názorov,  rozhodovanie  a porovnávanie,  afektívnom aspekte
pozitívna  a negatívna  sebaúcta  a behaviorálnom  aspekte  sebasystému
sebaúčinnosti. Boli porovnávané hodnoty v experimentálnej vz kontrolnej
skupine a v každej zo skupín osobitne pre chlapcov a dievčatá.

Žiaci  v experimentálnej  skupine  sa  oproti  kontrolnej  skupine  popisujú
vyššími  hodnotami  v nasledujúcich  oblastiach:  pozitívna sebaúcta  v čase
T2;  orientácia  na  budúcnosť  T2;  podpora  komunity  T3;  očakávanie
komunity T3; rozhodovanie T3; podpora školy T4.
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Tabuľka 1 Výskyt opitosti za posledných 30dní u chlapcov a dievčat experimentálnej a kontrolnej skupiny v jednotlivých
vlnách zberu dát

T1 1/0 % 2 T2 1/0 % 2 T3 1/0 % 2 T4 1/0 % 2 T5 1/0 % 2

CH

ES
n=282

10/272 3.5
ns

ES
n=215

12/203 5.6
ns

ES
n=229

5/224 2.2
ns

EG
n=186

8/178 4.3
ns

ES
n=186

8/178 4.3
ns

KS
n=285 5/280 1.8 KS

n=220 9/211 4.1 KS
n=220 8/212 3.6 KS

n=183 6/177 3.3 KS
n=173 9/164 5.2

D

ES
n=282

10/272 3.5
ns

ES
n=280

10/270 3.6
ns

ES
n=281

3/278 1.1
ns

ES
n=237

8/229 3.4
ns

ES
n=260

9/251 3.5
ns

KS
n=285 5/280 1.8 KS

n=265 5/260 1.9 KS
n=272 6/266 2.2 KS

n=252
8/244 3.2 KS

n=214 10/204 4.7

S

ES
n=327

7/320 2.1
ns

ES
n=496

22/474 4.4
ns

ES
n=510

8/502 1.6
ns

ES
n=424

16/40
8

3.8
ns

ES
n=446

17/429 3.8
ns

KS
n=331 6/325 1.8 KS

n=486 14/472 2.9 KS
n=493 14/479 2.8 KS

n=436
14/42

2 3.2 KS
n=388 19/369 4.9

1/0 = N dichotomizované, 0=1(opitie ani raz), 1= (2-7); T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá 
vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged 
programu; T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov 
po implementácii Unplugged programu;



Tabuľka 2a Deskriptívne hodnoty hľadania nového v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 24,46 3,77

ns
CH 24,61 3,78

ns
23,77 4,06

ns
KS 24,05 3,85 D 24,36 3,76 24,29 3,62

T2
ES 23,79 3,52

ns
CH 23,54 3,61

ns
22,71 3,91

-2,91**
KS 23,36 3,99 D 23,93 3,41 23,29 4,01

T3
ES 23,58 3,68

ns
CH 23,10 3,55

-2,52*
23,12 3,67

-2,32*
KS 23,57 3,80 D 23,96 3,75 23,94 3,88

T4
ES 23,17 3,23

ns
CH 22,85 2,88

ns
22,62 3,09

-3,81***
KS 23,08 3,38 D 23,43 3,45 23,62 3,47

T5
ES 23,63 3,55

ns
CH 23,28 3,04

ns
23,10 3,88

ns
KS 22,83 3,80 D 23,90 3,89 23,95 3,70

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, 
bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;
T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii 
Unplugged programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 2b Deskriptívne hodnoty emocionálnej v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 26,50 4,57

ns
CH 26,46 4,47

ns
26,63 4,37

ns
KS 26,18 4,52 D 26,52 4,66 25,84 4,62

T2
ES 26,02 4,40

ns
CH 26,07 4,55

ns
26,26 4,75

ns
KS 26,41 4,52 D 25,94 4,25 26,52 4,26

T3
ES 26,48 4,09

ns
CH 26,72 4,11

ns
26,85 4,46

ns
KS 26,76 4,37 D 26,23 4,07 26,66 4,28

T4
ES 25,82 3,88

ns
CH 25,86 3,38

ns
26,19 3,83

ns
KS 26,16 3,95 D 25,78 4,09 26,09 3,99

T5
ES 26,13 3,78

ns
CH 26,72 4,11

ns
26,85 4,46

ns
KS 26,50 4,21 D 26,28 4,07 26,66 4,28

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, 
bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;
T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii 
Unplugged programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 2c Deskriptívne  hodnoty  zameranie  sa  na  budúcnosť  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)
a kontrolnej skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 19,00 4,30

ns
CH 19,26 4,31

ns
18,12 4,48

ns
KS 18,49 4,28 D 18,83 4,28 18,79 4,09

T2
ES 18,43 2,52

2,09*
CH 17,91 4,37

-2,15*
17,33 5,11

ns
KS 17,77 2,76 D 18,81 4,02 18,11 4,46

T3
ES 17,92 4,24

ns
CH 17,37 4,27

-2,56**
17,25 4,38

-2,37*
KS 17,78 4,38 D 18,37 4,18 18,19 4,34

T4
ES 17,26 3,59

ns
CH 16,75 3,38

-2,41***
16,50 4,13

-2,77**
KS 17,17 3,99 D 17,65 3,70 17,62 3,80

T5
ES 17,50 3,68

ns
CH 17,21 3,57

ns
17,80 4,42

ns
KS 17,80 4,12 D 17,72 2,79 17,76 3,87

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3a Deskriptívne hodnoty podpory rodiny v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 9,99 2,26

ns
CH 9,70 2,71

-2,22*
9,63 2,53

-2,42*
KS 9,93 4,41 D 10,24 2,50 10,16 2,29

T2
ES 9,77 2,52

ns
CH 9,31 2,78

-3,18**
9,11 3,05

-3,04***
KS 9,64 2,76 D 10,12 2,27 10,03 2,47

T3
ES 9,70 2,67

ns
CH 9,48 2,63

ns
9,33 2,71

-2,17*
KS 9,62 2,66 D 9,88 2,69 9,85 2,51

T4
ES 9,68 2,48

ns
CH 9,30 2,66

-2,44*
9,30 2,83

ns
KS 9,37 2,70 D 9,96 2,53 9,62 2,58

T5
ES 9,81 2,55

ns
CH 9,39 2,73

-2,41**
9,67 2,56

ns
KS 9,66 2,64 D 10,10 2,36 9,64 2,71

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3b Deskriptívne  hodnoty  očakávanie  rodiny  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)  a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 9,83 2,45

ns
CH 9,72 2,62

ns
9,53 2,59

ns
KS 9,74 2,47 D 9,92 2,31 9,93 2,37

T2
ES 9,62 2,43

ns
CH 9,30 2,63

ns
8,94 2,93

-3,38***
KS 9,48 2,64 D 9,79 2,25 9,89 2,31

T3
ES 9,48 2,58

ns
CH 9,32 2,59

ns
9,12 2,71

ns
KS 9,42 2,61 D 9,61 2,56 9,62 2,51

T4
ES 9,55 2,48

ns
CH 9,09 2,65

-3,13**
9,04 2,83

-2,08*
KS 9,37 2,70 D 9,88 2,29 9,60 2,58

T5
ES 9,81 2,51

ns
CH 9,37 2,76

-2,57**
9,46 2,74

ns
KS 9,52 2,66 D 10,12 2,27 9,55 2,61

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3c Deskriptívne hodnoty participácia na rodinných aktivitách v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES)
a kontrolnej skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 9,46 2,65

ns
CH 9,06 2,56

-3,88***
9,08 2,57

-4,06***
KS 9,27 2,77 D 9,77 2,34 9,96 2,16

T2
ES 9,19 2,43

ns
CH 8,60 2,79

ns
8,61 2,91

-4,30***
KS 9,48 2,64 D 9,62 2,46 9,76 2,56

T3
ES 9,12 2,60

ns
CH 8,76 2,54

-2,82**
9,25 2,66

ns
KS 9,37 2,65 D 9,42 2,52 9,46 2,65

T4
ES 9,15 2,57

ns
CH 8,84 2,59

-1,99*
9,07 2,75

ns
KS 9,10 2,70 D 9,37 2,29 9,11 2,80

T5
ES 9,21 2,60

ns
CH 8,60 2,55

-3,44***
9,04 2,62

ns
KS 9,19 2,76 D 9,63 2,57 9,27 2,86

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3d Deskriptívne hodnoty podpora školy v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 8,64 2,52

ns
CH 8,37 2,48

-2,24*
8,05 2,70

-3,46***
KS 8,50 2,60 D 8,88 2,50 8,85 2,47

T2
ES 8,03 2,57

ns
CH 7,74 2,51

-2,47*
7,66 2,89

-2,29*
KS 8,73 2,83 D 8,36 2,59 8,29 2,76

T3
ES 8,81 2,77

ns
CH 7,89 2,71

ns
7,57 2,75

-2,79**
KS 7,96 2,71 D 8,33 2,80 8,25 2,82

T4
ES 8,12 2,65

2,90**
CH 7,76 2,54

-2,40*
7,40 2,72

ns
KS 7,56 2,70 D 8,41 2,69 7,66 2,67

T5
ES 7,84 2,77

ns
CH 7,53 2,60

ns
7,28 2,72

ns
KS 7,43 2,79 D 8,06 2,89 7,51 2,83

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3e Deskriptívne hodnoty očakávanie školy v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 8,82 2,56

ns
CH 8,67 2,56

ns
8,39 2,65

-3,22***
KS 8,80 2,61 D 8,94 2596 9,15 2,53

T2
ES 8,01 2,65

ns
CH 8,01 2.60

ns
7,78 2,96

-2,96**
KS 8,27 2,95 D 8,48 2.67 8,64 2,90

T3
ES 8,45 2,79

ns
CH 8,18 2,74

ns
7,88 2,70

-2,29*
KS 8,19 2,67 D 8,66 2,82 8,43 2,61

T4
ES 8,27 2,70

ns
CH 8,06 2,60

ns
7,70 2,87

ns
KS 7,90 2,80 D 8,50 2,76 8,03 2,75

T5
ES 8,05 2,86

ns
CH 8,18 2,74

ns
7,88 2,70

-2,29*
KS 7,76 2,83 D 8,66 2,82 8,43 2,61

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3f Deskriptívne  hodnoty  participácia  na  aktivitách  škole  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)
a kontrolnej skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 7,79 2,58,

ns
CH 7,43 2,54

-2,79**
7,66 2,70

-3,12**
KS 8,06 2,64 D 8,08 2,58 8,39 2.54

T2
ES 7,67 2,61

-2,08*
CH 7,39 2.60

ns
7,59 3,03

-2,93**
KS 8,07 2,86 D 7,86 2,54 8,41 2,66

T3
ES 7,99 2,68

ns
CH 7,63 2,64

-2,68*
8,01 2,66

ns
KS 8,03 2,67 D 8,28 2,68 8,03 2,67

T4
ES 7,75 2,53

ns
CH 7,59 2,46

ns
7,57 2,63

ns
KS 7,76 2,64 D 7,89 2,57 7,87 2,64

T5
ES 7,61 2,65

ns
CH 7,49 2,64

ns
7,21 2,54

-2,29*
KS 7,47 2,74 D 7,72 2,65 7,63 2,85

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3g Deskriptívne  hodnoty  podpora  komunity  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)  a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 8,91 2,95

ns
CH 8,42 3,01

-3,27***
8,37 3,04

-3,90***
KS 8,93 2,93 D 9,29 2,85 9,39 2,75

T2
ES 8,88 2,99

ns
CH 8,30 2,97

-3,34***
7,99 3,24

-3,21**
KS 8,55 3,16 D 9,32 2,95 9,00 3,03

T3
ES 8,93 3,06

2,30*
CH 8,42 3,08

-3,26***
8,12 3,02

-2,40*
KS 8,49 2,99 D 9,33 2,99 8,97 2,93

T4
ES 9,08 3,03

ns
CH 8,45 2,96

-3,03**
8,13 3,30

-2,34*
KS 8,59 3,21 D 9,40 3,03 8,90 3,16

T5
ES 8,86 3,18

ns
CH 7,94 3,25

-4,28***
8,31 3,06

ns
KS 8,62 3,16 D 9,51 2,99 8,84 3,22

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3h Deskriptívne hodnoty očakávanie komunity v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 8,80 2,97

ns
CH 8,42 2,96

-2,53*
8,50 2,96

-3,41***
KS 8,98 2,86 D 9,10 2,96 9,38 2,72

T2
ES 8,78 2,95

ns
CH 8,26 3,02

-2,86**
8,18 3,20

-3,17**
KS 8,73 3,09 D 9,11 2,85 9,13 2,94

T3
ES 8,98 3,07

2,87**
CH 8,52 3,09

-2,94**
8,20 3,02

ns
KS 8,42 3,04 D 9,34 3,01 8,59 3,05

T4
ES 8,96 3,04

ns
CH 8,56 2,92

-2,12**
8,13 3,30

-2,34*
KS 8,59 3,24 D 9,24 3,11 8,90 3,16

T5
ES 8,93 3,19

ns
CH 8,09 3,28

-3,97***
8,48 3,04

ns
KS 8,73 3,16 D 9,54 3,01 8,89 3,23

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3ch Deskriptívne hodnoty participácia na aktivitách komunity v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES)
a kontrolnej skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 8,76 2,66

ns
CH 8,44 2,63

-2,44***
8,23 2,83

-2,71**
KS 8,65 2,71 D 9,03 2,67 8,95 2,58

T2
ES 8,50 2,76

ns
CH 7,98 2,63

-3,32***
7,87 2,94

-4,15***
KS 8,49 2,80 D 8,88 2,91 8,97 2,94

T3
ES 8,42 2,86

ns
CH 8,12 2,77

-2,06*
8,33 2,76

-2,05*
KS 8,62 2,77 D 8,66 2,91 8,85 2,76

T4
ES 8,72 2,72

ns
CH 8,26 2,67

-2,82**
7,87 2,75

-2,70*
KS 8,33 2,84 D 9,04 2,71 8,65 2,87

T5
ES 8,40 2,86

ns
CH 7,73 2,79

-3,57***
8,15 2,84

ns
KS 8,36 2,78 D 8,89 2,83 8,49 2,73

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 3i Deskriptívne hodnoty  prosociálni  rovesníci  v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej  (ES)  a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 8,81 1,95

ns
CH 8,33 1,90

-5,01***
8,34 1,76

-4,54***
KS 8,88 1,82 D 9,23 1,90 9,08 1,81

T2
ES 8,70 1,99

ns
CH 8,22 1,91

-4,01***
8,09 1,97

-5,51***
KS 8,69 2,09 D 9,03 1,98 9,19 2,06

T3
ES 8,72 1,99

ns
CH 8,33 1,86

-4,00***
8,14 1,85

-5,55***
KS 8,74 2,07 D 9,05 2,03 9,21 2,12

T4
ES 8,63 2,03

ns
CH 8,24 1,95

-3,172***
8,15 1,75

-3,30***
KS 8,55 2,01 D 8,90 2,05 8,82 2,14

T5
ES 8,85 1,99

ns
CH 8,85 1,93

-5,50***
8,29 1,98

-2,39*
KS 8,62 2,01 D 9,35 1,87 8,85 2,01

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 4a Deskriptívne  hodnoty  kritické  myslenie  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)  a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 24,53 6,70

ns
CH 24,70 6,34

ns
25,11 7,96

ns
KS 25,03 7,34 D 24,37 7,01 24,99 6,82

T2
ES 24,84 7,21

ns
CH 24,59 8,00

ns
23,64 7,88

-2,34*
KS 24,69 7,64 D 24,98 6,52 25,64 7,34

T3
ES 25,16 6,97

ns
CH 24,27 6,38

-2,42*
25,16 7,51

ns
KS 24,91 7,17 D 25,84 7,33 24,67 6,87

T4
ES 24,89 6,60

ns
CH 24,41 6,12

ns
24,08 7,61

ns
KS 24,61 7,03 D 25,28 6,97 24,92 6,54

T5
ES 24,68 6,19

ns
CH 24,06 5,86

ns
24,31 6,69

ns
KS 24,62 6,86 D 25,19 6,44 24,78 6,95

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 4b Deskriptívne hodnoty vyjadrovanie názorov v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 15,17 3,29

ns
CH 15,21 3,04

ns
15,44 3,55

ns
KS 15,39 3,43 D 15,16 3,51 15,35 3,33

T2
ES 15,29 3,47

ns
CH 15,21 3,29

ns
14,37 3,27

-2,16*
KS 15,09 3,44 D 15,32 3,58 15,41 3,52

T3
ES 15,51 3,70

ns
CH 15,12 3,15

-2,60*
15,40 3,15

ns
KS 15,31 3,27 D 15,81 3,26 15,22 3,37

T4
ES 15,63 3,32

ns
CH 15,52 3,26

ns
15,03 3,44

ns
KS 15,28 3,48 D 15,72 3,89 15,45 3,51

T5
ES 15,36 3,61

ns
CH 14,86 3,19

-2,03*
15,57 3,12

ns
KS 15,48 3,28 D 15,73 3,57 15,36 3,36

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 4c Deskriptívne hodnoty rozhodovanie v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 19,23 4,84

ns
CH 19,29 4,75

ns
19,58 5,94

ns
KS 19,27 5,33 D 19,17 4,94 19,17 4,79

T2
ES 19,11 5,14

ns
CH 18,78 4,95

ns
17,60 5,96

-2,60*
KS 18,44 5,60 D 19,32 5,27 19,06 5,21

T3
ES 19,74 5,05

3,30***
CH 19,22 4,91

-1,97*
18,87 5,36

ns
KS 18,64 5,21 D 20,14 5,10 18,44 5,10

T4
ES 19,69 4,50

ns
CH 19,26 4,10

ns
18,39 5,53

-2,03*
KS 19,02 5,08 D 20,02 4,77 19,47 4,69

T5
ES 19,27 4,43

ns
CH 18,80 3,99

ns
18,90 4,70

ns
KS 19,24 4,77 D 19,63 4,73 19,44 4,80

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 4d Deskriptívne hodnoty porovnávanie v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 12,39 3,59

ns
CH 12,44 3,52

ns
12,61 4,06

ns
KS 12,54 3,74 D 12,35 3,67 12,60 3,47

T2
ES 12,25 3,46

ns
CH 11,88 3,24

ns
11,45 3,87

-2,32*
KS 11,96 3,91 D 12,52 3,60 12,35 3,91

T3
ES 12,45 3,45

ns
CH 11,98 3,15

-2,60*
12,36 3,73

ns
KS 12,22 3,72 D 12,81 3,63 12,08 3,70

T4
ES 9,27 2,59

ns
CH 9,05 2,29

ns
8,93 2,73

ns
KS 9,12 2,63 D 9,45 2,81 9,23 2,56

T5
ES 11,99 3,46

ns
CH 11,46 3,01

-2,31*
12,07 3,25

ns
KS 12,13 3,49 D 12,39 3,74 12,15 3,65

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 5a Deskriptívne  hodnoty  pozitívnej  sebaúcty  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)  a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 27,57 5,35

ns
CH 27,74 5,94

ns
26,88 6,47

ns
KS 26,95 5,95 D 27,43 4,86 27,01 5,49

T2
ES 26,87 6,28

2,04*
CH 26,24 6,49

ns
24,19 8,23

-4,20***
KS 25,86 7,30 D 27,41 6,01 27,27 6,11

T3
ES 26,85 6,43

ns
CH 26,04 6,45

-2,47*
26,00 6,62

ns
KS 26,31 6,70 D 27,51 6,35 26,63 6,04

T4
ES 26,74 5,55

ns
CH 26,46 5,16

ns
26,58 6,62

ns
KS 26,80 6,30 D 26,92 5,80 26,93 6,04

T5
ES 27,62 5,76

ns
CH 27,03 6,20

ns
27,26 6,54

ns
KS 27,39 6,84 D 28,04 5,40 27,41 7,00

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 5b Deskriptívne  hodnoty  negatínej  sebaúcty  v piatich  vlnách  zberu  dát  v experimentálnej  (ES)  a kontrolnej
skupine (KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 22,93 5,27

ns
CH 22,67 5,46

ns
22,52 5,68

ns
KS 22,67 5,36 D 23,16 5,12 22,80 5,06,

T2
ES 22,05 5,73

ns
CH 22,05 5,77

ns
21,00 6,62

-2,08*
KS 21,76 6,32 D 22,06 5,71 22,38 6,03

T3
ES 22,55 5,49

ns
CH 22,84 5,66

ns
22,58 6,15

ns
KS 22,06 5,72 D 22,31 5,34 21,64 5,44

T4
ES 22,19 5,16

ns
CH 22,31 4,52

ns
21,04 5,76

-2,46*
KS 21,79 5,49 D 22,04 5,52 22,40 5,18

T5
ES 23,30 5,75

ns
CH 23,55 5,54

ns
22,96 5,16

ns
KS 22,83 5,41 D 23,12 5,92 23,24 5,67

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 6 Deskriptívne hodnoty sebaúčinnosti v piatich vlnách zberu dát v experimentálnej (ES) a kontrolnej skupine
(KS), ako aj v jednotlivých skupinách podľa rodu (CH, D)

experimentálna skupina kontrolná skupina

mean SD t-test mean SD t-test mean SD t-test

T1
ES 28,53 6,15

ns
CH 28,23 6,56

ns
27,39 7,38

ns
KS 27,84 6,79 D 28,75 5,79 28,20 6,27

T2
ES 28,03 6,64

ns
CH 28,41 6,88

ns
26,63 8,62

ns
KS 27,34 8,14 D 27,69 6,41 27,89 7,72

T3
ES 28,10 6,41

ns
CH 27,45 6,98

-1,91*
27,28 7,22

ns
KS 27,81 6,81 D 28,61 5,88 28,24 6,46

T4
ES 27,86 5,95

ns
CH 27,14 6,18

-2,08*
27,76 7,23

ns
KS 27,97 6,69 D 28,44 5,71 28,10 6,25

T5
ES 27,94 5,75

ns
CH 26,93 0,93

-2,62**
28,48 6,27

ns
KS 28,61 6,63 D 28,70 0,76 28,67 6,91

CH = chlapci, D = dievčatá; T1 = prvá vlna zberu dát, pred implementáciou Unplugged programu; T2 = druhá vlna zberu dát, bezpros-
tredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá 
vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Žiaci  v kontrolnej  skupine  sa  oproti  experimentálnej  popisujú  vyššími
hodnotami v oblasti: zmysluplná participácia v škole v čase T2.

V experimentálne a kontrolnej skupine pri porovnávaní chlapcov a dievčat,
dievčatá  vykazovali  signifikantne  vyššie  hodnoty  tak  v experimentálnej,
ako  aj  kontrolnej  skupine  nasledovne:  v experimentálnej  skupine  sa
dievčatá oproti  chlapcom popisujú vyššími hodnotami:  hľadanie nového
T3; budúcnosť T2,T3,T4; podpora rodiny T1,T2,T4,T5; očakávanie rodiny
T4,T5;  participácia  rodina  T1,T3,T4,T5;  podpora  školy  T1,T2,T4;
participácia škola T1,T3; podpora komunity T1,T2,T3,T4, T5; očakávanie
komunity  T1,T2,T3,T4,T5;  participácia  komunity  T1,T2,T3,T4,T5;
prosociálni  rovesníci  T1,T2,T3,T4,T5;  kritické myslenie T3; vyjadrovanie
názorov T3,T5; rozhodovanie T3; porovnávanie T3, T5; pozitívna sebaúcta
T3; sebaúčinnosť T3,T4,T5.

V  kontrolnej  skupine  sa  dievčatá  oproti  chlapcom  popisujú  vyššími
hodnotami:  hľadanie  nového  T2,T4;  zameranie  na  budúcnosť  T3,T4;
podpora rodiny T1,T2, T3; očakávanie rodiny T2,T4; participácia rodina
T1,T2; podpora školy T1,T2 T3; očakávanie školy T1,T2,T3,T5; participácia
škola  T1,T2,T5;  podpora  komunity  T1,T2,T3,T4;  očakávanie  komunity
T1,T2,T4;  participácia  komunita  T1,T2,T3,T4;  prosociálni  rovesníci
T1,T2,T3,T4,T5;  kritické  myslenie  T2;  vyjadrovanie  názorov  T2;
rozhodovanie T2, T4; porovnávanie T2; pozitívna sebaúcta T2; negatívna
sebaúcta T2,T4.

Pri zhrnutí tejto časti konštatujeme, že dievčatá sa popisujú signifikantne
vyššími  hodnotami  v nami  sledovaných  premenných  bez  ohľadu  na  čas
zberu údajov a skupinu. 

4.5.1 Logistické analýzy
Regresné analýzy boli vytvárané za účelom skúmania asociácií vybraných
intrapersonálnych premenných s rizikovým správaním. Binárne logistické
regresie sme uskutočnili v 9 modeloch: pre (1) vnútorné zdroje reziliencie,
(2) vonkajšie zdroje reziliencie a (3) sebasystém pre tri  druhy rizikového
správania  –  a/fajčenie  tabakových  cigariet  počas  posledných  30  dní,
b/užívanie  alkoholu  počas  30  dní  a c/  opitie  počas  posledných  30  dní
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v 4 vlnách zberu dát, pričom kontrolovanou premennou boli rod, účasť na
unplugged programe, miera rizikového správania v sledovanom rizikovom
správaní v čase T1, t.j. pred uskutočnením prevenčného programu. 

V sledovaní vzťahu rizikového správania a vnútorných zdrojov reziliencie
sa  nám  vo  všetkých  druhoch  rizikového  správania  zameranie  na
budúcnosť,  zvládnutá  emocionálna  regulácia  emócií  a hľadanie  nového
potvrdila  ako  protektívny  faktor.  Zvládnutie  emócií  je  signifikantné  pri
opití (T2, T5), zameranie na budúcnosť pri fajčení T2 a užívaní alkoholu T3
a hľadanie nového pri fajčení v T5.

Vonkajšie  zdroje  reziliencie  vo  vzťahu  k rizikovému  správaniu  z oblasti
domácich vzťahov sa potvrdil hlavne pri fajčení a opití: podpora doma T2
(2a)  T5  (2c),  očakávanie  doma  T5  (2c)  participácia  doma  T5  (2a).  Vo
všetkých prípadoch okrem podpory v T5 v oblasti opitia bola protektívna.
Podobne podpora školy T4, T5 v oblasti fajčenia zvyšuje pravdepodobnosť
fajčenia.  Participácia  na  komunitných  aktivitách  opitie  znižuje  (T4).
Prosociálni rovesníci pri fajčení v T3,4,5, užívania alkoholu T3,4,5, , ako aj
opití T4,5 sú protektívnym prvkom.

V  sledovaní  vzťahu  fajčenia  a prvkov  sebasystému  sme  potvrdili
významnosť afektívnej časti sebasystému pozitívnej (T2, T4) a negatívnej
sebaúcty  (T2,  T5)  a behaviorálnej  časti  sebasystému  sebaúčinnosti  (T5).
Vyššia pozitívna sebaúcta znižuje pravdepodobnosť fajčenia, kým negatív-
na sebaúcta a vyššia sebaúčinnosť zvyšujú pravdepodobnosť fajčenia taba-
kových cigariet za posledných 30 dní

V  prípade  vzťahu  užívania  alkoholu  a prvkov  sebasystému  sa  potvrdila
významnosť  a protektívnosť  pozitívnej  sebaúcty v troch vlnách zberu dát
v T3, T4, T5, kým vyjadrovanie názorov ako kognitívny aspekt sebasystému
v T5 zvyšuje pravdepodobnosť užívania alkoholu. 

Podobne pri opití kým rozhodnutie (T2), vyjadrovanie názorov (T5), ale aj
negatívna sebaúcta T5 a sebaúčinnosť T5 zvyšujú pravdepodobnosť opitia,
hodnotiace  myslenie  T4,  T5  ako  kognitívny  aspekt  sebasystému
pravdepodobnosť opitia znižuje. 
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Tabuľka 7a Model 1a Asociácie vnútorných zdrojov reziliencie a fajčenia za posledných 30 dní

T2 R2=0,212 T3 R2=0,147 T4 R2=0,077 T5 R2=0,092 

fajčenie B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -1,415 ,243 ,009 -1,36 ,256 ,002 -,027 ,974 ,929 ,069 1,071 ,853

U ,121 1,129 ,801 -,138 ,871 ,719 -,317 ,728  ,282 -,366 ,693 ,326

FT1 ,981 2,668 ,000 ,985 2,677 ,000 1,807 6,092 ,002 1,241 3,459 ,101

nové ,126 1,134 ,137 ,017 1,017 ,805 ,020 1,020 ,700 -,179 ,836 ,019

emoc. regul. -,091 ,913 ,138 -,069 ,933 ,161 -,068 ,934 , 109 -,081 ,922 ,126

budúcnosť -,166 ,847 ,029 -,026 ,975 ,675 -,058 ,944 ,238 ,027 1,027 ,676

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: FT1 = fajčenie pred uskutočnením Unplugged programu, 
hľadanie nového, emocionálna regulácia, zameranie sa na budúcnosťT2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii 
Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna zberu dát, 
12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; 
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 7b Model 1b Asociácie vnútorných zdrojov reziliencie a pitia alkoholu za posledných 30 dní

T2 R2=0,136 T3 R2=0,199 T4 R2=0,101 T5 R2=0,065

alkohol B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -,176 ,840 ,498 -,255 ,775 ,231 -,023 ,977 ,922 -,127 ,881 ,583

U -,608 ,550 ,021 ,047 1,048 ,826 -,001 ,999 ,995 ,090 1,095 ,691

AU1 ,887 2,40 ,000 1,370 3,936 ,000 ,832 2,298 ,000 ,727 2,068 ,000

nové -,008 ,990 ,854 ,052 1,053 ,155 -,005 ,995 ,910 ,027 1,027 ,505

emoc. regul. -,004 ,990 ,900 -,022 ,979 ,426 -,033 ,968 ,345 -,026 ,974 ,387

budúcnosť -,017 ,984 ,662 -,093 ,911 ,006 -,080 ,923 ,061 -,018 ,982 ,643

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: AU1 = pitie  pred uskutočnením Unplugged programu, 
hľadanie nového, emocionálna regulácia, zameranie sa na budúcnosťT2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii 
Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna zberu dát, 
12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; 
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 7c Model 1c Asociácie vnútorných zdrojov reziliencie a opitia za posledných 30 dní

T2 R2=0,083 T3 R2=0,061 T4 R2=0,129 T5 R2=0,069

opitie B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -,746 ,474 ,160 -,330 ,719 ,561 ,229 1,258 ,673 ,487 1,628 ,381

U -,848 ,428 ,124 ,532 1,702 ,360 -,520 ,593 ,331 ,639 1,895 ,223

OT1 ,094 1,099 ,806 ,501 1,651 ,063 ,699 2,011 ,000 ,327 1,387 ,292

nové ,013 1,013 ,884 -,040 ,958 ,702 -,130 ,880 ,259 -,020 ,977 ,796

emoc. regul. -,153 ,858 ,025 -,100 ,909 ,229 ,098 1,103 ,237 -,150 ,861 ,023

budúcnosť -,092 ,912 ,254 -,120 ,888 ,220 -,020 ,982 ,854 -,031 ,970 ,707

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: OT1 = opitie  pred uskutočnením Unplugged programu, 
hľadanie nového, emocionálna regulácia, zameranie sa na budúcnosť; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii 
Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna zberu dát, 
12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; 
*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 8a Model 2a Asociácie vonkajších zdrojov reziliencie a fajčenia za posledných 30 dní

T2 R2= 0,244 T3 R2= 0,244 T4 R2= 0,144 T5 R2= 0,220

fajčenie B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -1,900 ,158 ,013 1,170 ,312 ,011 ,091 1,096 ,778 ,379 1,461 ,361

U -,130 ,881 ,839 -,270 ,765 ,507 -,060 ,942 ,848 -,360 ,701 ,392

FT1 1,240 3,450 ,002 ,780 2,180 ,000 ,637 1,890 ,031 ,892 2,441 ,074

podpora d -,400 ,673 ,040 -,040 ,957 ,787 ,100 1,106 ,371 -,010 ,987 ,928

očakávanie d ,157 1,170 ,457 ,090 1,09 ,579 -,200 ,817 ,078 -,030 ,974 ,844

participácia d -,030 ,971 ,839 ,114 1,12 ,293 -,120 ,890 ,151 -,210 ,811 ,045

podpora š -,150 ,864 ,493 -,080 ,925 ,579 ,239 1,270 ,047 ,295 1,344 ,044

očakávanie š ,186 1,20 ,369 ,056 1,06 ,701 -,080 ,924 ,496 -,260 ,774 ,063

participácia š -,090 ,918 ,548 -,150 ,863 ,113 ,028 1,028 ,705 -,070 ,936 ,515

podpora k ,301 1,350 ,105 -,080 ,919 ,635 -,130 ,881 ,359 ,009 1,009 ,964

očakávanie k -,240 ,783 ,170 ,064 1,07 ,715 ,137 1,147 ,311 ,180 1,197 ,367

participácia k ,114 1,120 ,473 -,050 ,951 ,556 ,083 1,087 ,231 -,020 ,984 ,845

prorovesníci ,192 1,210 ,294 -,230 ,793 ,043 -,340 ,711 ,000 -,490 ,614 ,000

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: FT1 = fajčenie pred uskutočnením Unplugged programu, 
podpora, očakávanie a participácia z oblasti rodiny, školy, komunity, prosociálni rovesníci;  T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne 
po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna 
zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 8b Model 2b Asociácie vonkajších zdrojov reziliencie a pitia alkoholu za posledných 30 dní

T2 R2= 0,210 T3 R2= 0,210 T4 R2= 0,129 T5 R2= 0,203

alkohol B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod ,026 1,027 ,931 -,003 ,997 ,991 ,056 1,058 ,821 ,056 1,058 ,843

U -,505 ,604 ,092 -,064 ,938 ,772 ,248 1,281 ,314 ,137 1,147 ,609

AUT1 1,648 5,198 ,000 1,976 7,211 ,000 1,785 5,958 ,000 1,702 5,485 ,000

podpora d -,208 ,812 ,058 ,023 1,023 ,785 -,035 ,966 ,691 -,040 ,961 ,668

očakávanie d -,094 ,910 ,396 -,069 ,933 ,397 -,062 ,940 ,495 -,163 ,849 ,073

participácia d ,155 1,167 ,051 ,078 1,081 ,188 ,027 1,027 ,675 ,110 1,116 ,062

podpora š -,003 ,997 ,977 -,060 ,942 ,458 ,071 1,073 ,443 -,061 ,941 ,590

očakávanie š -,216 ,805 ,040 ,035 1,036 ,664 -,009 ,992 ,926 ,224 1,251 ,052

participácia š ,057 1,059 ,402 -,044 ,957 ,393 ,017 1,017 ,765 -,023 ,977 ,723

podpora k ,196 1,216 ,068 -,083 ,921 ,403 ,101 1,107 ,319 ,044 1,045 ,757

očakávanie k -,114 ,892 ,269 ,110 1,116 ,263 -,125 ,883 ,198 ,018 1,018 ,903

participácia k -,003 ,997 ,965 -,070 ,932 ,124 -,001 ,999 ,988 -,111 ,895 ,054

prorovesníci -,057 ,945 ,496 -,183 ,833 ,003 -,173 ,841 ,009 -,167 ,846 ,028

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: : AUT1 =alkohol  pred uskutočnením Unplugged 
programu, podpora, očakávanie a participácia z oblasti rodiny, školy, komunity, prosociálni rovesníci;  T2 = druhá vlna zberu dát, 
bezprostredne po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;
T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii 
Unplugged programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 8c Model 2c Asociácie vonkajších zdrojov reziliencie a opitia za posledných 30 dní

T2 R2= 0,181 T3 R2= 0,151 T4 R2= 0,174 T5 R2= 0,156

opitie B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -,168 ,850 ,794 -,340 ,714 ,610 ,617 1,853 ,251 ,369 1,446 ,528

U -,511 ,600 ,435 ,997 2,711 ,160 -,200 ,815 ,696 ,199 1,220 ,728

OT1 -16,7 ,000 ,998 ,698 2,011 ,010 ,289 1,336 ,523 -15,7 ,000 ,998

podpora d -,201 ,818 ,307 -,390 ,679 ,085 ,199 1,220 ,301 ,477 1,610 ,038

očakávanie d ,100 1,105 ,628 ,335 1,398 ,128 -,25 ,783 ,201 -,411 ,663 ,035

participácia d ,198 1,219 ,152 -,030 ,976 ,888 ,101 1,106 ,450 -,011 ,989 ,940

podpora š ,155 1,167 ,507 ,296 1,345 ,231 ,289 1,335 ,131 -,067 ,936 ,766

očakávanie š -,307 ,736 ,188 -,350 ,702 ,147 -,210 ,812 ,297 ,165 1,180 ,465

participácia š -,174 ,840 ,257 ,124 1,132 ,417 -,160 ,857 ,184 -,040 ,961 ,747

podpora k -,128 ,879 ,567 -,220 ,804 ,425 -,320 ,723 ,186 -,244 ,783 ,341

očakávanie k -,014 ,949 ,949 ,038 1,039 ,886 ,299 1,349 ,212 ,334 1,397 ,206

participácia k -,031 ,969 ,829 -,050 ,950 ,717 -,240 ,788 ,038 -,218 ,804 ,068

prorovesníci -,210 ,204 ,204 ,083 1,086 ,642 -,330 ,721 ,018 -,366 ,693 ,013

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: OT1 =opitie pred uskutočnením Unplugged programu, 
podpora, očakávanie a participácia z oblasti rodiny, školy, komunity, prosociálni rovesníci; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne 
po implementácii Unplugged programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu; T4 = štvrtá vlna 
zberu dát, 12 mesiacov po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged 
programu; *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 9a Model 3a Asociácie sebasystému a fajčenia za posledných 30 dní

T2 R2= 0,284 T3 R2= 0,201 T4 R2= 0,118 T5 R2= 0,139

fajčenie B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -1,920 ,147 ,017 -1,20 ,302 ,007 ,150 1,162 ,659 -,260 ,773 ,609

U -,483 ,617 ,425 -,097 ,907 ,812 -,248 ,780 ,466 -,630 ,532 ,225

FT1 2,036 7,662 ,043 1,306 3,693 ,000 1,839 6,292 ,010 ,949 2,582 ,239

hodnotenie -,026 ,974 ,705 -,015 ,985 ,787 -,070 ,932 ,083 -,070 ,929 ,238

vyjadrovanie ,094 1,098 ,515 ,029 1,030 ,742 ,034 1,034 ,607 -,030 ,974 ,760

rozhodovanie ,036 1,037 ,724 -,003 ,997 ,972 ,038 1,038 ,505 -,060 ,938 ,436

porovnávanie ,031 1,031 ,837 ,110 1,116 ,293 ,075 1,078 ,393 ,098 1,103 ,299

+sebaúcta -,115 ,891 ,041 -,064 ,938 ,116 -,116 ,891 ,001 -,020 ,977 ,613

-sebaúcta ,115 1,122 ,036 ,072 1,075 ,075 ,047 1,048 ,149 ,084 1,087 ,046

sebaúčinnosť ,024 1,024 ,593 -,014 ,987 ,705 ,027 1,028 426 ,126 1,134 ,027

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: FT1 = fajčenie pred uskutočnením Unplugged programu, 
kognitívne, afektívne a behaviorálne prvky sebasystému; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged 
programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov 
po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; *p≤0.05, 
**p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 9b Model 3b Asociácie sebasystému a pitia alkoholu za posledných 30 dní

T2 R2= 0,110 T3 R2= 0,218 T4 R2= 0,113 T5 R2= 0,138

alkohol B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -,674 ,510 ,033 -,429 ,651 ,069 -,109 ,897 ,693 -,085 ,919 ,775

U -,790 ,454 ,011 -,150 ,860 ,526 ,228 1,256 ,410 -,022 ,979 ,942

AUT1 ,728 2,072 ,004 1,427 4,165 ,000 ,824 2,280 ,000 ,937 2,554 ,000

hodnotenie -,013 ,987 ,656 -,027 ,974 ,371 -,018 ,982 ,581 -,025 ,975 ,504

vyjadrovanie ,105 1,111 ,074 ,089 1,093 061 -,030 ,975 ,630 ,141 1,152 ,008

rozhodovanie -,010 ,990 ,842 -,051 ,950 ,233 ,057 1,058 ,226 -,020 ,979 678

porovnávanie ,035 1,035 ,610 ,044 1,045 ,437 ,025 1,026 ,727 ,017 1,017 ,766

+sebaúcta ,010 1,010 ,712 -,048 ,953 ,029 -,068 ,935 ,011 -,060 ,946 ,029

-sebaúcta ,001 1,001 ,964 -,002 ,998 ,941 -,023 ,978 ,403 ,001 1,001 ,954

sebaúčinnosť -,011 ,989 ,668 ,004 1,004 ,850 ,033 1,033 ,244 ,032 1,032 ,307

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: AUT1 = alkohol pred uskutočnením Unplugged programu, 
kognitívne, afektívne a behaviorálne prvky sebasystému; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged 
programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov 
po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; *p≤0.05, 
**p≤0.01, ***p≤0.001



Tabuľka 9c Model 3c Asociácie sebasystému a opitia za posledných 30 dní

T2 R2= 0,144 T3 R2= 0,084 T4 R2= 0,117 T5 R2= 0,289

opitie B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod -,83 ,435 ,201 -,21 ,808 ,722 -,030 ,975 ,965 -,910 ,403 ,211

U -,97 ,380 ,146 ,512 1,669 ,422 ,131 1,140 ,824 ,856 2,353 ,314

OT1 ,676 1,966 ,152 ,673 1,960 ,008 ,666 1,946 ,008 ,905 2,471 ,077

hodnotenie -,01 ,989 ,865 ,027 1,027 ,722 -,140 ,872 ,041 -,180 ,839 ,050

vyjadrovanie ,091 1,096 ,349 ,083 1,087 ,535 -,030 ,974 ,809 ,344 1,410 ,005

rozhodovanie ,203 1,225 ,043 -,110 ,895 ,315 ,055 1,056 ,540 -,11 ,894 ,336

porovnávanie -,19 ,825 ,142 -,000 ,999 ,997 ,294 1,341 ,070 ,074 1,077 ,599

+sebaúcta -,09 ,913 ,102 -,030 ,973 ,628 -,020 ,977 ,677 -,020 ,986 ,793

-sebaúcta ,056 1,057 ,314 -,000 ,998 ,978 -,030 ,967 ,533 ,114 1,121 ,039

sebaúčinnosť -,050 ,951 ,297 -,030 ,974 ,599 -,040 ,962 ,495 ,221 1,247 ,006

U = Unplugged program, R2 = Nagelkerke R Square, Kontrolované premenné: OT1 = opitie pred uskutočnením Unplugged programu, 
kognitívne, afektívne a behaviorálne prvky sebasystému; T2 = druhá vlna zberu dát, bezprostredne po implementácii Unplugged 
programu; T3 = tretia vlna zberu dát, 3 mesiace po implementácii Unplugged programu;T4 = štvrtá vlna zberu dát, 12 mesiacov 
po implementácii Unplugged programu; T5 = piata vlna zberu dát, 18 mesiacov po implementácii Unplugged programu; *p≤0.05, 
**p≤0.01, ***p≤0.001



4.5.2 Mediačné analýzy
Mediačné analýzy skúmali vzťah medzi nezávislou premennou a mediáto-
rom, mediátorom a závislou premennou pri kontrole nezávislej premennej.

Závislými premennými boli:

a. frekvencia fajčenie tabakových cigariet za posledných 30 dní 

b. frekvencia užívania alkoholu za posledných 30 dní

c. frekvencia stavu opitosti za posledných 30 dní

V  každej  mediačnej  analýze  bola  kontrolovanou  premennou  rizikové
správanie  v čase  pred účasťou na programe,  t.j.  v čase  T1.  Prediktorom,
nezávislou premennou v jednotlivých mediačných analýzach bola účasť na
programe  Unplugged.  Na  základe  výskumných  zistení  sme  za  možné
mediátory  považovali:  rezilienciu  (vnútorné  zdroje:  hľadanie  nového,
emogionálna  regulácia,  pozitívna  orientácia  na  budúcnosť;  vonkajšie
zdroje:  podpora  rodiny,  školy,  komunity,  očakávanie  rodiny,  školy,
komunity,  zmysluplná  participácia  na  chode  rodiny,  školy,  komunity,
prosociálni  rovesníci);  sebasystém (kognitívny aspekt:  kritické myslenie,
vyjadrovanie názorov, rozhodovanie, overovanie pomocou porovnávania;
afektívno–hodnotiaci aspekt: pozitívna, negatívna sebaúcta; behaviorálny
aspekt: sebaúčinnosť). Mediácie boli uskutočnené pre celú vzorku, ako aj
osobitne  pre  chlapcov  a dievčatá  vzhľadom  k vývinovým  špecifikám
daného obdobia.

Vo vzorke chlapcov sebaúčinnosť pôsobila ako mediátor vzťahu Unplugged
program a opitie počas posledných 30 dní v druhej vlne zberu dát, t.j. bez-
prostredne po ukončení Unplugged programu. Vo vzorke dievčat rozhodo-
vanie  a porovnávanie  vystupujú  v roli  mediátorov  vzťahu  Unplugged  –
užívanie  alkoholu  za  posledných  30  dní  v tretej  vlne  zberu  dát,  t.j.
3 mesiace po absolvovaní programu. V celej vzorke sa podpora komunity
a očakávanie zo strany komunity potvrdili ako mediátori vzťahu účasti na
Uplugged programe a opitím za posledných tridsať dní v tretej vlne zberu
dát, t.j. 3 mesiace po absolvovaní programu Unplugged.
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Tabuľka 10 Mediačné analýzy 

Opitie 30 dní O2

chlapci

sebaúčinnosť

Alkohol 30 dní A3

dievčatá

                               
rozhodovanie

porovnávanie

Opitie počas 30 dní O3

                               celá vzorka

podpora komunity

očakávanie komunity

Opitie 30 dní O4

celá vzorka

podpora školy

podpora komunity

Alkohol 30 dní A5

celá vzorka

očakávanie rodičov

prosociálni rovesníci

Podpora  školy  a podpora  komunity  sa  v celej  vzorke  potvrdili  ako
mediátori vzťahu účasti na programe a opitím počas posledných 30 dní vo
štvrtej vlne zberu dát, t.j. 12 mesiacov po absolvovaní programu.

V prípade vzťahu účasť  na programe a užívanie  alkoholu  za  posledných
30 dní v celej vzorke očakávanie rodičov a prosociálni rovesníci plnia úlohu
mediátorov  v piatej  vlne  zberu  dát,  t.j.  18  mesiacov  po  absolvovaní
programu. Vo všetkých prípadoch mediačných analýz sa nepotvrdil priamy
vzťah medzi legálnym užívaním látok a účasťou na programe. Mediátori sa
nepotvrdili  medzi  fajčením tabakových  cigariet  a účasťou na  Unplugged
programe. 
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Obrázok 1 Nepriamy efekt programu Unpplugged na frekvenciu opitia OT2 za
posledných 30 dní medzi chlapcami bezprostredne po implementácii  progra-
mu, t.j. v druhej vlne zberu dát pri kontrolovanej premennej opitie v čase T1 

Obrázok 2 Nepriamy efekt programu Unpplugged na frekvenciu pitia AT3 za
posledných 30 dní medzi dievčatami 3 mesiace po implementácii programu,
t.j. v tretej vlne zberu pri kontrolovanej premennej užívanie alkoholu v čase T1 
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sebaúčinnosť T2

skupina EG/CG O T2

b=-1.696, p<0.026 b=-0.011, p<0.012

Direct effect: ns,
Indirect effect: b = 0.022,

95% CI (0.001, 0.89)

b=-1.688, p<0.001
b=-0.786, p<0.021

rozhodovanie T3
porovnávanie T3

skupina EG/CG A T3

b=-0.010, p<0.031
b=-0.018, p<0.008

Direct effect: ns,
Indirect effect: b = 0.017,

95% CI (0.001, 0.041)
Direct effect: ns,

Indirect effect: b = 0.015,
95% CI (0.001, 0.034)



Obrázok 3 Nepriamy efekt programu Unplugged na frekvenciu opitia OT3 za
posledných  30  dní  v celej  vzorke  3  mesiace  po  implementácii  programu,
t.j. v tretej vlne zberu dát pri kontrolovanej premennej opitie v čase T1

Obrázok 4 Nepriamy efekt programu Unplugged na frekvenciu opitia OT4 za
posledných  30  dní  v celej  vzorke  12  mesiacov  po  implementácii  programu,
t.j. vo štvrtej vlne zberu dát pri kontrolovanej premennej opitie v čase T1
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rozhodovanie T3
porovnávanie T3

skupina EG/CG O T3

b=-.0.464, p<0.021
b=-0.560, p<0.006

b=-0.011, p<0.014
b=-0.013, p<0.016

Direct effect: ns,
Indirect effect: b = 0.005,

95% CI (0.000, 0.013)
Direct effect: ns,

Indirect effect: b = 0.007,
95% CI (0.0005, 0.017)

podpora školy T4
podpora komunity T4

skupina EG/CG O T4

b=-0.593, p<0.003
b=-0.472, p<0.044

b=-0.019, p<0.012
b=-0.009, p<0.136

Direct effect: ns,
Indirect effect: b = 0.011,

95% CI (0.001, 0.048)



Obrázok 5 Nepriamy efekt  programu Unpplugged na  frekvenciu pitia  AT5
za posledných 30 dní v celej vzorke 18 mesiacov po implementácii  programu,
t.j. v piatej  vlne  zberu  dát  pri  kontrolovanej  premennej  užívanie  alkoholu
v čase T1 

4.6 Diskusia
Cieľom  práce  bolo  preskúmať  vybrané  intrapersonálne  premenné  vo
vzťahu k rizikovému správaniu ako priame faktory a ako možné mediátory
vzťahu účasť na prevenčnom programe – rizikové správanie. Za rizikové
správanie sme považovali fajčenie tabakových cigariet, užívanie alkoholu
a opitosť  ako  30  dňovú  prevalenciu.  Zber  dát  sa  uskutočnil  v piatich
meraniach:  pred  uskutočnením  Unplugged  programu,  po  uskutočnení
preventívneho  programu,  3  mesiace,  12  mesiacov  a 18  mesiacov  po
uskutočnení preventívneho programu. 

Na základe výskumných zistení sme za možné faktory vzťahu s rizikovým
správaním  ako  aj  mediátory  považovali  vnútorné  (hľadanie  nového,
emocionálna  regulácia,  pozitívna  orientácia  na  budúcnosť)  a vonkajšie
(podpora  rodiny,  školy,  komunity,  očakávanie  rodiny,  školy,  komunity,
zmysluplná  participácia  na  chode  rodiny,  školy,  komunity,  prosociálni
rovesníci)  zdroje  reziliencie  a kognitívny  (hodnotiace  myslenie,  vyjadro-
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očakávania rodičia T5
prorovesníci T5

skupina EG/CG A T5

b=-0.466, p<0.044
b=-0.366, p<0.041

b=-0.060, p<0.000
b=-0.101, p<0.000

Direct effect: ns,
Indirect effect: b = 0.029,
95% CI (0.0002, 0.071)

Direct effect: ns,
Indirect effect: b = 0.040
95% CI (0.0009, 0.090)



vanie  názorov,  rozhodovanie,  overovanie  pomocou  porovnávania),
afektívno–hodnotiaci  (pozitívna  a negatívna  sebaúcta)  a behaviorálny
(sebaúčinnosť) aspekt sebasystému. 

Deskriptívne analýzy sme uskutočnili s konštruktami, ktoré sa preukázali
ako významné v priamom a nepriamom vzťahu s rizikovým správaním. 

Regresné  analýzy  boli  vytvárané  za  účelom  skúmania  účasti  intra-
personálnych premenných vo vzťahu k rizikovému správaniu pri kontrole
rodu a úrovne vybratého rizikového správania v čase pred uskutočnením
prevenčného programu.

Z vnútorných zdrojov reziliencie potreba nového, emocionálna regulácia,
ako  aj  myslenie  na  budúcnosť  znižovali  pravdepodobnosť  rizikového
správania. 

Z vonkajších zdrojov reziliencie podpora doma a podpora v škole zvyšovali
pravdepodobnosť rizikového správania, očakávania doma, participácia na
domácich a komunitných aktivitách, ako aj prosociálni rovesníci pravdepo-
dobnosť rizikového správania znižovali. 

Potvrdila sa významnosť kognitívnej časti sebasystému kritické myslenie,
vyjadrovanie názorov, rozhodnutie, afektívnej časti sebasystému pozitívnej
a negatívnej  sebaúcty,  ako  aj  behaviorálnej  časti  sebasystému  seba-
účinnosti vo vzťahu k rizikovému správaniu. Kritické myslenie a pozitívna
sebaúcta  znižovali  pravdepodobnosť  rizikového  správania,  vyjadrovanie
názorov, rozhodnutie, negatívna sebaúcta a sebaúčinnosť rizikové správa-
nie zvyšovali. 

Priame vzťahy intrapersonálnych premenných a rizikového správania pre-
ukázali nasledovné trendy:

• všetky vnútorné zdroje  reziliencie  potreba nového,  emocionálna
regulácia, ako aj myslenie na budúcnosť sa podieľajú na vzťahoch
s rôznymi typmi rizikového právania formou znižovania pravdepo-
dobnosti rizikového správania
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• potreba  nového  je  významná  pri  fajčení  tabakových  cigariet,
taktiež  myslenie  na  budúcnosť  pri  fajčení  a užívaní  alkoholu,
emocionálna regulácia sa potvrdila ako významná pri opitosti 

• z vonkajších zdrojov reziliencie sa prosociálni rovesníci potvrdili
v úlohe  najvýznamnejšieho  priameho  protektívneho  vonkajšieho
zdroja pri všetkých typoch rizikového správania

• podpora  domáceho  prostredia  v prípade  fajčenia  je  ochranná,
v prípade užívania alkoholu a opitia je podobne ako podpora školy
pri fajčení rizikovým faktorom

• očakávanie  školy  (alkohol)  a očakávanie  doma  (opitie)  znižuje
pravdepodobnosť rizikového správania 

• participácia  na  aktivitách  doma  (fajčenie),  participácia  na
komunitných  aktivitách  (opitie)  znižuje  pravdepodobnosť  tohto
rizikového správania

• sebasystém všetkými svojimi časťami, kognitívnou, afektívnou ako
aj behaviorálnou asociuje so všetkými typmi rizikového správania,
pričom vykazuje tak protektívne, ako aj rizikové faktory, najviac
pri  opitosti.  Z kognitínej  časti  sebasystému  sa  porovnávanie
s druhými  nepotrdilo  v priamych  súvislostiach  s rizikovým
správaním

• v prípade fajčenia sa neprejavili  priame asociácie s kognitívnym
aspektom sebasystému, významné sú vstupy pozitívnej sebaúcty,
negatívnej  sebaúcty a sebaúčinnosti,  v prípade užívania alkoholu
je  protektívnou  pozitívna  sebaúcta  v troch  meraniach,  vyjadro-
vanie  názorov  pravdepodobnosť  užívania  alkoholu  zvyšuje.
V prípade opitosti  vyjadrovanie  názorov,  rozhodnutie,  negatívna
sebaúcta a sebaúčinnosť zvyšujú pravdepodobnosť opitia, kritické
myslenie pravdepodobnosť znižuje.

Ako  mediátori  vzťahu  efektívnosť  preventívneho  programu  vz  rizikové
správanie  sa  v našom  výskume  potvrdili  očakávanie  z oblasti  rodiny,
podpora  školy,  podpora  a očakávanie  komunity  a prosociálni  rovesníci,
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rozhodanie,  porovnávanie  a sebaúčinnosť.  Pri  mediačných  analýzach
môžeme pozorovať nasledujúce trendy:

• najviac mediátorov je typu vonkajších zdrojov reziliencie z pros-
tredia rodiny, školy, širšej komunity: očakávanie rodičov, podpora
školy, podpora a očakávanie komunity. Podobnú pozíciu zastávajú
prosociálni rovesníci. Z vonkajších zdrojov sa v mediačnej pozícii
nepotrdila participácia na aktivitách 

• mediačná  pozícia  intrapersonálnych  premenných  sa  zvyšuje
časom od realizácie preventívneho programu 

• najviac  intrapersonálnych  mediátorov  pozorujeme  v opití,  a to
časoch merania od realizácie programu, O2,O3,O4

• mediátori  sa nepotvrdili  pri rizikovom správaní fajčenie tabako-
vých cigariet za posledných 30 dní

• najviac mediátorov pozorujeme v celej vzorke, následne u dievčat,
v jednom prípade u chlapcov

• premenné súvisiace so sebasystémom sú mediátormi tesnejšie po
realizácii  programu,  behaviorálny  aspekt  sebasystému,  seba-
účinnosť je mediátorom vo vzorke chlapcov pri opití v čase O2, tri
mesiace po realizácii programu pri užívaní alkoholu počas 30 dní
A3  je  u dievčat  rozhodovanie  a porovnávanie,  ďalšie  dimenzie
kritické myslenie a vyjadrovanie názorov sa nepotvrdilo v pozícii
mediátorov 

• ako mediátori sa neprejavila afektívno hodnotiaca dimenzia seba-
systému pozitívna a negatívna sebaúcta

• ako mediátori sa neprejavili vnútorné zdroje reziliencie.

Vnútorné zdroje reziliencie hľadanie nového – schopnosť ukázať záujem
a zaoberať sa širokou rôznorodosťou udalostí, potreba poznávania, učenia
sa,  získavania nových poznatkov,  zážitkov,  emocionálna regulácia – črta
jedinca,  ktorá  poukazuje  na  sebaovládanie  a kontrolu  jeho  vnútorných
emócií a pozitívna orientácia na budúcnosť so smerovaním na predstavy
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a ciele do budúcnosti sme považovali za tri protektívne faktory a charakte-
ristiky rezilientných jedincov. Všetky tri zdroje úzko súvisia s osobnostný-
mi  faktormi,  tendencia  hľadania  nového  s faktorom  otvorenosť  voči
skúsenosti  a  extroverziou,  emocionálna  regulácia  s  emocionálnou
stabilitou  a  pozitívna  orientácia  na  budúcnosť  so  svedomitosťou
(Gajdošová, 2014). V tomto zmysle vnútorná reziliencia je do veľkej miery,
podobne ako osobnostné faktory, geneticky sýtená. V našom výskume sa
potvrdili  priame  asociácie  vnútorných  zdrojov  reziliencie  so  všetkými
typmi rizikového správania, hľadanie nového pri fajčení, zameranie sa na
budúcnosť pri fajčení a opití a pri užívaní alkoholu sa potvrdila významnosť
regulácie emócií. Tieto výsledky sú v súlade s myšlienkami o významnom
protektívnom charaktere  odolnosti  vo  vzťahu  k užívaniu  legálnach  látok
u mladých dospievajúcich (Mansfield et  al.,  2016). Zaujímavou je rôzno-
rodosť  vnútorných  zdorjov  rezilienciou  vo  vzťahu  k rôznym  typom
rizikového správania. Úloha vnútorných zdrojov reziliencie sa nepotvrdila
vo funkciách mediátorov, pôsobia v kontakte s rizikom priamou cestou. 

Napriek  začínajúcej  zmene  vo  vzťahu  mladých  dospievajúcich  voči
rodičom,  ktorá  súvisí  s procesom  a potrebou  autonómie  v kognitívnej,
emocionálnej aj behaviorálnej oblasti ako súčasti zrenia a identifikačného
procesu,  rodina  ostáva  významným  činiteľom  vstupujúcim  do  života
mladých  ľudí.  Rodinným  procesom  môžeme  porozumieť  z dvoch  uhlov
pohľadu, prostredníctvom dimenzie emocionálneho vzťahu (napr. kvalita
vzťahu  dieťa  –  rodič,  blízkosť,  opora,  kvalita  a frekvencia  komunikácie,
konfliktovosť),  alebo  prostredníctvom  dimenzie  riadenia  (napr.
behaviorálna  a psychologická  kontrola,  monitorovanie  aktivít  dieťaťa,
podpora  autonómie,  stanovovanie  pravidiel).  Význam  rodičovských
procesov sa v našom výskume potvrdil v obidvoch dimenziách, pri kogni-
tívnom  aspekte,  kde  rodičia  vystupujú  v úlohe  podpory  autonómie,  pri
dimenzii  emocionálnej  hovoríme  o podporných  vzťahoch  ako  spojení
s inými  v živote,  ktoré  podporujú  zdravý  vývin  a well-being  a očakávaní
(vkladanie nádeje) - konzistentnej komunikácie priamych, či nepriamych
posolstiev,  že  dieťa  (žiak)  dokáže  byť  úspešný.  Napriek  konzistentným
výskumným  zisteniam  ohľadom  poklesu  percipovanej  miery  blízkosti,
emocionálnej vrelosti, opory, podpory, kvality vnímanej vzťahovej väzby,
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ktorú rodičia poskytujú deťom v priebehu skorej adolescencie (Bačíková,
Hricová,  Orosová,  2018),  jej  význam  ostáva  nepopierateľný.  V našom
výskume  sa  podpora  rodičov,  očakávanie  zo  strany  rodičov  ako  aj
participácia na rodinných aktivitách potvrdila v priamom súvise s riziko-
vým  správaním.  Kým  očakávanie  a participácia  na  aktivitách  znižovala
pravdepodobnosť rizikového správania (opitie, fajčenie), podpora domáce-
ho prostredia v prípade fajčenia je ochranná, v prípade užívania alkoholu
a opitia  je  rizikovým  faktorom.  Potvrdila  sa  taktiež  mediačná  funkcia
(očakávania  rodičov)  v piatej  vlne  zberu  dát  v prípade  vzťahu  účasť  na
programe  a užívanie  alkoholu  za  posledných  30  dní.  To  znamená,  že
napriek stúpajúcemu významu vplyvu rovesníkov nástupom adolescencie,
rodičia zostávajú významnou a nenahraditeľnou súčasťou zdravého vývinu
dospievajúcich. Očakávanie a zmysluplná participácia na rodinnom živote
v priamom vzťahu s rizikovým správaním znižujú pravdepodobnosť riziko-
vého správania,  výrazná podpora zo strany rodičov zvyšovala  pravdepo-
dobnosť rizikového správania pitia a opitia. 

Podobne  podpora  a očakávanie  zo  strany  školy  sa  v našom  výskume
potvrdila ako faktor asociujúci s rizikovým správania, v úlohe mediátorov
sa podpora zo strany školy, učiteľov potvrdila v celej vzorke vzťahu účasti
na programe a opitím počas posledných 30 dní vo štvrtej vlne zberu dát T4.
Škola ako súčasť každodenného života dospievajúcich tak v oblasti akade-
mickej, ako aj sociálnej, kľúčovo prispieva k vývinu mladých ľudí podporou
využitia ich potenciálu. Jej význam vo vzťahu k správaniu súvisiaceho so
zdravím  je  nepopierateľný  (Orsini  et  al.,  2019).  Mladí  dospievajúci
emocionálne  zaangažovaní,  s primeraným  vzťahom  k škole,  aktívne
zapojení do školských aktivít, s pocitmi primeranej podpory a očakávaní zo
strany  učiteľov,  vykazujú  nižšiu  mieru  rizikového  správania  Whitlock
(2016), Wang (2014). Telzer et  al. (2018) potvrdzujú myšlienku citlivosť
mladých dospievajúcich na sociálny vplyv počas dospievania. Nové dôkazy
potvrdzujú a naznačujú tradičnú úlohu rodičov a školy v zdravej adaptácii
adolescentov v rôznych sociálnych situáciách. Zaujímavým je upozornenie
ohľadom výraznej podpory zo strany rodičov a školy ako zvyšujúce rizikové
správanie, v prípade školy zvyšuje pravdepodobnosť fajčenia.
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Sociálny  vplyv  môžeme  vnímať  ako  príležitosť  na  podporu  sociálneho
prispôsobenia,  ktoré  môže  presmerovať  negatívne  trajektórie  a pomôcť
dospievajúcim prosperovať. Proces internalizácie sociálnych noriem, teória
sociálneho  učenia,  teórie  sociálnej  identity  bola  podporená  výskumom
vývinovej  sociálnej  neurovedy,  ktorý  má  korene  v neurobiologických
modeloch rozhodovania a sociálneho poznávania (Do et al., 2017). Autori
a ich výsledky naznačujú, že dospievajúci mozog je veľmi poddajný a zvlášť
orientovaný  na  sociálny  svet,  čo  môže  počas  tohto  vývinového  obdobia
viesť k zvýšenej náchylnosti k sociálnym vplyvom. Oblasti mozgu zapojené
do sociálneho poznávania, kognitívnej kontroly a spracovania odmien sú
zapojené a spojené s oblasťami mozgu zodpovedajúceho za sociálny vplyv
(Do et al.,  2017). V našom výskume potvrdili priame asociácie prosociál-
nych  rovesníkov  so  všetkými  typmi  rizikového  správania:  pri  fajčení
v T3,4,5, pití T3,4,5, opití T4,5, vo všetkých prípadoch sú sú protektívnym
prvkom, v úlohe mediátorov sa potvrdili v piatej vlne zberu dát T5 sa vo
vzťahu účasť  na programe – užívanie alkoholu za  30 dní v celej  vzorke.
Význam  prosociálnych  rovesníkov,  podobne  ako  očakávanie  zo  strany
rodiny sú protektívne, vzájomne sa doplňujúce, obidve oblasti, očakávanie
zo  strany  rodičov,  ako  aj  podporné  vzťahy  zo  strany  prosociálnych
rovesníkov  sa  potvrdili  ako  významné  pri  dlhodobom  efekte  účasti  na
preventívnom programe.

Starostlivosť, podporu a oporu, ale aj očakávania môžu mladí dospievajúci
pociťovať nielen zo strany rodinných príslušníkov, priateľov, rovesníkov,
pracovníkov školy, ale aj od iných významných dospelých v ich okolí, ktorí
majú o dospievajúceho záujem a majú aj isté nároky (Bowers et al., 2014).
Študenti  mali  odpovedať  na  otázku,  či  sa  mimo  ich  domova  a školy
nachádza  dospelý,  ktorému  naozaj  na  dospievajúcom  záleží,  ktorý  ho
pochváli,  keď sa mu niečo podarí,  ktorý verí,  že bude úspešný,  ktorý si
všimne, keď je z niečoho smutný, ktorému záleží na tom, aby stále pracoval
najlepšie  ako  vie,  ktorému  mladý  človek  verí.  Mnohokrát  sú  to  vedúci
krúžkov, ktoré mladý človek navštevuje, spolkov, ale aj vzdialenejší rodin-
ný príbuzný, ktorý sleduje osud mladého človeka a drží mu v jeho živote
palce,  ktorého  mladý  dospievajúci  nechce  sklamať.  To  znamená,  že  aj
kvalitný vzťah dospievajúceho s minimálne jedným nerodičovským dospe-
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lým v prípade absencie kvalitného rodinného vzťahu, ale aj jeho doplnkom
môže  podporovať  duševné  zdravie  dieťaťa,  prispievať  k jeho  reziliencii.
V našom výskume sa potvrdili priame vzťahy participácie na komunitných
aktivitách a opitia O4 a v celej vzorke podpora komunity a očakávanie zo
strany  komunity  sa  potvrdili  ako  mediátori  vzťahu  účasti  na  Uplugged
programe a opitím za posledných tridsať  dní  v T3 tretej  vlne zberu dát,
podpora komunity sa v celej vzorke potvrdili ako mediátori vzťahu účasti
na programe a opitím počas posledných 30 dní vo štvrtej vlne zberu dát T4.

Kým oblasť autonómie má svoju odozvu hlavne pri autonómnom správaní,
behaviorálnom aspektu, ktorého základom je práve vedomie sebaúčinnosti
a možností dosiahnuť a stanovovať si ciele svojho správanie, menší priestor
vo výskumných zisteniach  vo  vzťahu s rizikovým správaním pozorujeme
v oblasti  kognitívnej  autonómie.  Kognitívnym  aspektom  sebasystému
a súčasťou  procesu  identity,  zrenia  a dospievania  je  autonómny  proces,
autonómia  v kognitívnej  oblasti.  Je  pravdou,  že  v oblasti  dospievania
a zrenia  najskôr  nastupujú  fyziologické  zmeny,  sprevádzané  prudkými
výkyvmi v oblasti emócií, kognitívna oblasť podľa najnovších neuropsycho-
logických zistení nie je v období dospievania plne vybavená, nie je dokon-
čený jej vývin, proces dozrievania mozgových štruktúr zodpovedný za zrelé
správanie dosahuje svoje maximum až okolo dvadsiateho druhého roku.
Napriek  týmto  poznatkom  očakávame  od  mladých  dospievajúcich
správanie,  ktoré nemá negatívne dôsledky do ich budúcnosti.  Správanie
mladých dospievajúcich je v tomto období skôr impulzívne, ako uvážlivé,
pričom impulzivita úzko súvisí práve s vyšším rizikovým správaním (Nagel,
2019, Isles, Winstanley, Humby 2019). Napriek nedokonalosti v kognitív-
nej oblasti sa prostredníctvom preventívnych programov môžeme zamerať
(Beckert,  2007)  nielen  na  zvyšovnanei  informačnej  úrovne,  kapacity
mladých  dospievajúcich  v oblasti  hodnotiaceho  myslenia  s uskutočňova-
ním logických dedukcií, ale aj na vyjadrovanie vlastných názorov, rozhodo-
vací proces s generovaním alternatív a komparatívnu validizáciu vlastných
názorov a rozhodnutí,  ktoré podporia a ujasnia vlastné postoje  mladých,
t.j. na autonómiu aj v oblasti kognitívnych procesov. V našom výskume sa
potvrdili priame súvislosti kognitívneho aspektu sebasystému s rizikovým
správaním,  v prípade  užívania  alkoholu  vyjadrovanie  názorov  pravdepo-
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dobnosť užívania alkoholu zvyšovala, v prípade opitosti vyjadrovanie názo-
rov,  rozhodnutie  zvyšovali  pravdepodobnosť  opitia,  hodnotiace myslenie
pravdepodobnosť opitia znižovala, fajčenie nemalo priamy súvis s kognitív-
nym aspektom sebasystému. Vo vzorke dievčat vystupuje v roli mediátora
vzťahu Unplugged –užívanie alkoholu za posledných 30 dní a v T3 tretej
vlne  zberu  dát  rozhodovanie  a overovanie  pomocou  porovnávania  ako
ďalšie aspekty kognitívnej autonómie. 

Racionálne  rozhodovanie  ako  súčasť  kognitívnej  autonómie  má  dlhú
tradíciu vo výskume rozhodovacích procesov v podobe modelu duálneho
rozhodovania  (racionálne,  intuitívne),  kde  racionálne  rozhodovanie  plní
protektívnu úlohu vo vzťahu k riziku a zdravému životnému štýlu (Balogh,
Mayes, Potenza 2013). Racionálnemu rozhodovaniu predchádza zváženie
situácie,  tzv.  kritické  myslenie.  Autori  Ciranka,  van  den  Bos  (2019)
upozorňujú na význam sociálneho vplyvu na proces rozhodovania, ktorý
popisuje aj dimenzia kognitívnej autonómie významná v našom výskume
ako mediátor: overovanie pomocou porovnávania s položkami napr. cítim
potrebu,  aby  členovia  mojej  rodiny  odobrili  moje  rozhodnutia,  cítim
potrebu, aby sa moje názory zhodovali s názormi mojich rodičov, je pre
mňa  dôležité,  aby  moji  priatelia  schvaľovali  moje  rozhodnutia,  cítim
potrebu, aby sa moje názory zhodovali s názormi mojich priateľov. Takže
napriek  vlastnému  autonómneho  rozhodovaniu  funguje  v oblasti
kognitívnej  autonómie aj  stratégia  podpory rozhodnutí  mladých ľudí od
osôb, ktorým dôverujú (Albert, Steinberg 2011, Bavoľár, Bacikova-Sleskova
(2018), v konečnom dôsledku si za svoje rozhodnutie, či je uži v prospech
alebo neprospech rizikového správania, vie mladý človek niesť zodpoved-
nosť. 

Vyjadrovanie názorov má silný sociálny rozmer vzhľadom na pozíciu ktorú
mladý v skupine má alebo chce dosiahnuť. V našom výskume porovnávanie
a rozhodovanie  ako  mediátor  znižovali  pravdepodobnosť  rizikového
správania,  vyjadrovanie  názorov  a rozhodovanie  v priamej  konfrontácii
s rizikovým správaním zvyšovalo pravdepodobnosť rizikového správania so
všetkými dôsledkami a ich zvážením. Hodnotiace myslenie, uvážlivosť, nie
impulzívnosť, znižovalo mieru rizikového správania.
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Pozitívna a negatívna sebaúcta ako afektívne dimenzie sebasystému a ich
primeraný  zdravý  vývin  majú  jeden  z kľúčových  významov  vo  vzťahu
k zdravému fyzickému aj mentálnemu zdraviu dospievajúcich s protektív-
nym  faktorom  vo  vzťahu  k rizikovým  situáciám  v živote  dospievajúcich
(Masselink,  Roekel,  Oldehinkel,  2018,  Orosová,  Bačíková,  Gajdošová,
2019).  Dlhodobo  sa  potvrdzuje  súvislosť  nízkej,  resp.  nestabilnej,
negatívnej s vyššou pravdepodobnosťou užívania legálnych aj nelegálnych
drog,  a naopak,  vzťah  primeranej  pozitívnej  sebaúcty  ako  ochranného
zdroja  voči  rizikovému  správaniu  (Savi,  Firdevs,  2017,  Swann,  Chang-
Schneider Larsen McClarty, 2007, Orth 2016). Podobne v našom výskume
sme potvrdili významnosť pozitívnej aj a negatívnej sebaúcty tak vo vzťahu
s fajčením, užívaním alkoholu ako aj opití. Vyššia pozitívna sebaúcta znižu-
je pravdepodobnosť fajčenia a pitia alkoholu, kým negatívna sebaúcta zvy-
šujú pravdepodobnosť fajčenia tabakových cigariet za posledných 30 dní
a opitia. 

Sebaúčinnosť vyjadruje a reflektuje dôveru jedinca v schopnosť vykonávať
kontrolu  nad  vlastnou  motiváciou,  správaním  a sociálnym  prostredím,
vyrovnávať  sa  so  životnými  ťažkosťami  a výzvami  (Bandura,  1986).  Ako
sebaregulačný  mechanizmus  človeka  v jednotlivých  situáciách  určuje
kvalitu  a kvantitu  nášho  úsilia  v procese  sebarealizácie.  Reprezentuje  jej
význam je nielen ako motivačnej ale aj vôľovej dimenzie (Roofafza et al.,
2018).  Priamy  a mediačný  efekt  je  dôležitou  súčasťou  žiadúcej  zmeny
správania (Williams, Rhodes, 2016, Lee, Young, 2018, Freire et al., 2019).
Medzinárodné  štúdie  potvrdzujú  nižšiu  sebaúčinnosť  u užívateľov  drog,
fajčiarov tabakových cigariet, užívateľov alkoholu a opitosti, čo je v súlade
s našimi  výsledkami  sebaúčinnosti  ako  mediátora  (Yang,  at  al.,  2019,
Roohafza, 2018) ako aj self efficacy ako mediátora medzi užívaním drog
a kontrolnými mechanizmami (Affendi et al., 2018, Yang, Zhou, Cao et al.,
2019).  V našom  výskume  pôsobila  sebaúčinnosť  ako  mediátor  vzťahu
účinosti  Unplugged  programu  a opitia  počas  posledných  30  dní  v T2
druhej vlne zberu dát, t.j. bezprostredne po ukončení Unplugged programu
vo vzorke chlapcov.  V prípade vzťahu rizikového správania  a spoločných
prvkov sebasystému sebaúčinnosť zvyšovala pravdepodobnosť opitia v T5.
Tento  výsledok  je  v súlade  s myšlienkou  rôznych  úrovní  a účinkov

217



sebaúčinnosti,  sociálnej,  špeciálnej  ako  aj  všeobecnej  kapacity  človeka,
v prípade opitia presvedčenie človeka o schopnosti zasiahnuť do deja môže
pôsobiť ako kapacita schopná zvládať aj rizikové správanie (Choi, Krieger,
Hecht, 2013). 

4.6.1 Záver
Prvým  cieľom  práce  bolo  preskúmať  vzťah  medzi  vybranými  intra-
personálne  premennými  a rizikovým správaním  mladých  dospievajúcich
v závislosti od rodu a účasti na preventívnom programe. Druhým cieľom
bolo  skúmať  vybrané  intrapersonálne  premenné  ako  možné  mediátory
vzťahu medzi účasťou na prevenčnom programe a rizikovým správaním.

Za rizikové správanie sme považovali fajčenie tabakových cigariet, užívanie
alkoholu a opitosť ako 30 dňovú prevalenciu. Zber dát sa uskutočnil v pia-
tich  meraniach  v experimentálnej  skupine,  v ktorej  prebehol  Unplugged
program a v kontrolnej skupine bez uskutočneného preventívneho progra-
mu  v nasledovných  časových  úsekoch:  pred  uskutočnením  Unplugged
programu, po uskutočnení preventívneho programu, 3 mesiace, 12 mesia-
cov a 18 mesiacov po jeho uskutočnení. 

Na základe výskumných zistení sme za možné faktory vzťahu s rizikovým
správaním  ako  aj  mediátory  považovali  vnútorné  zdroje  reziliencie
(hľadanie  nového,  emocionálna regulácia,  pozitívna orientácia  na budú-
cnosť),  vonkajšie zdroje reziliencie z prostredia rodiny,  školy a komunity
(podpora,  očakávanie,  zmysluplná  participácia)  a prosociálnych  roves-
níkov.  Z častí  sebasystému  sme  sa  zamerali  na  kognitívny  (kritické
myslenie,  vyjadrovanie  názorov,  rozhodovanie,  overovanie  pomocou
porovnávania),  afektívno–hodnotiaci  (pozitívna  a negatívna  sebaúcta)
a behaviorálny (sebaúčinnosť) aspekt sebasystému. 

V priamych vzťahoch intrapersonálnych premenných vo vzťahu k rizikové-
mu  správaniu  mali  dominantné  postavenie  vnútorné  zdroje  reziliencie;
potvrdili sme priame negatívne asociácie vnútorných zdrojov reziliencie so
všetkými  typmi  rizikového  správania  za  posledných  30  dní:  hľadanie
nového s fajčením, zameranie sa na budúcnosť s fajčením a opitím a s uží-
vaním  alkoholu  sa  potvrdila  významnosť  regulácie  emócií  ako  význam-
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ných protektívnych vnútorných zdrojoch odolnosti voči užívaniu legálnych
škodlivých  látok,  t.j.  ich  úroveň  znižovali.  Úloha  vnútorných  zdrojov
reziliencie  sa  nepotvrdila  vo  funkciách  mediátorov,  pôsobia  v kontakte
s rizikom priamou cestou. 

Z vonkajších zdrojov reziliencie v priamych vzťahoch s rizikovým správa-
ním podpora doma a podpora v škole zvyšovali pravdepodobnosť rizikové-
ho správania, očakávania doma, participácia na domácich a komunitných
aktivitách, ako aj prosociálni rovesníci pravdepodobnosť rizikového sprá-
vania  znižovali.  Z vonkajších  zdrojov  reziliencie  sa  prosociálni  rovesníci
potvrdili v úlohe najvýznamnejšieho priameho protektívneho vonkajšieho
zdroja pri všetkých typoch rizikového správania.

Prvky  sebasystému  (kognitívna  autonómia,  sebaúcta,  sebaúčinnosť)
potvrdzujú vo vzťahu k rizikovému správaniu svoje postavenie ako všeo-
becný, non-špecifický rizikový ako aj protektívny faktor. Kognitívny faktor
sebasystému kognitívna autonómia vyjadrovaním názorov pravdepodob-
nosť užívania alkoholu zvyšovala, v prípade opitosti podobne vyjadrovanie
názorov a rozhodnutie pravdepodobnosť výskytu opitia zvyšovali. Kritické
hodnotiace  myslenie  pravdepodobnosť  opitia  znižovala.  Vyššia  pozitívna
sebaúcta ako afektívno–hodnotiaci aspekt sebasystému znižovala pravde-
podobnosť  fajčenia  a pitia  alkoholu,  kým  negatívna  sebaúcta  zvyšovala
pravdepodobnosť  fajčenia  a opitia.  Behaviorálny  aspekt  sebasystému
sebaúčinnosť zvyšovala pravdepodobnosť opitia. 

V  úlohe  mediátorov  sme  si  dávali  otázku,  ktoré  z intrapersonálnych
faktorov sa spolupodieľajú na efektivite preventívneho programu vo vzťahu
k znižovaniu rizikového správania ako ich vnútorné mechanizmy. V našom
výskume sa potvrdili v úlohe mediátorov hlavne vonkajšie zdroje rezilien-
cie:  očakávania  z oblasti  rodiny,  podpora  školy,  podpora  a očakávanie
komunity  a prosociálni  rovesníci,  prvky  sebasystému:  kognitívny  aspekt
rozhodovanie,  porovnávanie  a behaviorálny  aspekt  sebasystému  seba-
účinnosť. Všetky intrapersonálne premenné v úlohe mediátorov podporili
efektivitu účasti na preventívnom programe v zmysle zníženia rizikového
správania užívania alkoholu a opitia. Mediačné pozície intrapersonálnych
premenenných sa nepotvrdili vo vzťahu účasti na preventívnom programe

219



a jeho efektivite voči fajčeniu tabakových cigariet. Mediačná pozícia intra-
personálnych premenných sa zvyšovala časom od realizácie preventívneho
programu a mala tendenciu smerovať od ochranných prvkov sebasystému
u chlapcov k vonkajším zdrojom reziliencie v celej skupine bez ohľadu na
rod účastníkov. 

4.6.2 Odporúčania pre prax
Užívanie  legálnych  drog  fajčenie  tabakových  cigariet  a pitie  alkoholu
v domácom prostredí  je  pre  užívanie  drog dospievajúcim kľúčové,  jasné
očakávania rodiny voči dospievajúcemu a a zároveň jeho aktívne zapojenie
do rodinných aktivít dáva dospievajúcemu pocit identity s rodinou, členmi
rodiny,  jeho  systémom  Dôležitá  je  podpora  dospievajúceho  rodinnými
príslušníkmi ohľadom aktivít a účasti na mimoškolských záujmových akti-
vitách, využitia potenciálu a výnimočnosti jedinca, kde podpora a očakáva-
nie zo strany dobrovoľne vybranej komunity a nerodičovského dospelého
vykazuje  podobne  protektívny  charakter.  Podobne  je  vhodná  podpora
a kontakt rodičov s prosociálne orientovanými rovesníkov dospievajúceho.
Tak rodina, komunita, rovesníci, ak aj školské prostredie s jasne vymedze-
nými  postojmi  a jasne  vymedzenou  netoleranciou  voči  užívaniu  drog,
podpora prosociálnych, záujmových aktivít aj v školskom prostredí prispie-
va k rozvoju primeranej sebaúcty, kognitívnej slobody s akceleráciou dôra-
zu na zodpovednosť dospievajúceho. 
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5. Vybrané inter a intra personálne premen-
né vo vzťahu k problémovému správaniu 
a efektívnosti programu Unplugged
medzi slovenskými školákmi
Anna Janovská

Abstrakt 

Ciele: Cieľom  štúdie  bolo  zistiť  výskyt  externalizovaného  a internalizovaného
problémového správania v priebehu 5 zberov dát realizovaných v rámci overovania
efektívnosti programu univerzálnej prevencie Unplugged a zistiť  vzťah vybraných
intra a interpersonálnych faktorov a problémového správania ako aj efekt progra-
mu na tieto formy správania.  Metódy: Analýzy  boli  realizované na vzorke 1292
žiakov (53,2 % dievčatá, priemerný vek v T1 – 11,52), ktorí sa zúčastnili  všetkých
5 vĺn  zberu.  Dáta  boli  analyzované  použitím  deskriptívnej  štatistiky  a binárnej
logistickej regresie. Výsledky: Najčastejšími formami externalizovaného problémo-
vého správania boli zapletenie sa do bitky v škole a tiež do bitky, kedy jedna skupi-
na bojuje proti inej skupine. Pomerne vysoké percento adolescentov referovalo, že
niekedy  v poslednom  roku  udrelo  učiteľa.  V prípade  behaviorálnych  prejavov
internalizovaných  problémov  sme  v priebehu  jednotlivých  zberov  zaznamenali
nárast.  Externalizované  formy problémového správania  boli  častejšie  u chlapcov
u dievčat bolo častejšie uvažovanie o sebapoškodení. Sebakontrola a informovanosť
rodičov  o aktivitách  dieťaťa  bola  vo  významnom negatívnom vzťahu k externali-
zovaným aj  internalizovaným formám problémového správania.  Efekt programu
Unplugged na externalizované a internalizované problémové správanie sa nepreu-
kázal.  Záver: Ako  externalizované,  tak  aj  internalizované  problémy  a s  nimi
súvisiace správanie sú závažným problémom. Chceli by sme upozorniť na dôležitosť
venovať pozornosť interanlizovaným problémom detí a adolescentov, ktoré bývajú
často skryté. Prevencia by mala byť zameraná predovšetkým na posilnenie seba-
kontroly,  prosociálneho  správania  a smerom  k rodičom  na  posilnenie  vhodných
výchovných stratégií.

Abstract

Aims: The  aim of  the  study  was  to  analyse  the  occurrence  of  externalized  and
internalized problem behavior during 5 data collections performed to verify the
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effectiveness of the Unplugged universal prevention program and to analyze the
relationship between selected intra and interpersonal factors and problem behavior
as well as the effect of the program on these forms of behavior. Methods: Analyses
were  conducted  among  1292  pupils  (53.2%  girls,  mean  age  vT1 – 11.52)  who
participated in all 5 waves of data collection. Data were analyzed using descriptive
statistics  and  binary  logistic  regression.  Results: The  most  common  forms  of
externalized problem behavior were fighting at  school  and also involving to the
battle  where  one  group  fights  another  group.  A relatively  high  percentage  of
adolescents  reported  agression  toward  teacher  in  the  last  year.  In  the  case  of
behavioral manifestations of internalized problems, we recorded an increase during
individual collections. Externalized forms of problem behavior were more common
in boys and girls were more likely to consider self-harm. Self-control and parental
knowledge of the child's activities was in a significant negative relationship to both
externalized and internalized forms of problem behavior. The effect of Unplugged
program  on  externalized  and  internalized  problem  behavior  has  not  been
demonstrated.  Conclusions: Both  externalized  and  internalized  problems  are
serious  problems.  We  would  like  to  emphasise  to  the  importance  of  paying
attention  to  the  interanalized  problems  of  children  and  adolescents,  which  are
often  hidden.  Prevention  should  focus  primarily  on  strengthening  self-control,
prosocial  behavior  and  towards  parents  to  strengthen  appropriate  educational
strategies.

5.1 Teoretické východiská
Obdobie ranej adolescencie je typické nárastom problémového správania
od  menej  závažných  prejavov  až  po  rôzne  formy  predelikventného,
v niektorých  prípadoch  aj  delikventného  správania.  Mnohé  z týchto
ťažkostí  sú  spojené  s významnými  zmenami  v psychickom  a sociálnom
vývine adolescentov (Oshio  et  al.,  2003).  Takéto  správanie  sa  vo  väčšej
miere  vyskytuje  od  12  roka  života,  často  vo  forme  krádeží,  agresivity,
šikany,  klamstiev,  užívania  psychoaktívnych  látok,  ale  i záškoláctva.
Dospievajúci  sú  ohrození  rastúcou  prevalenciou  (výskytom)  úzkostných
porúch,  často  v podobe  obsedantno-kompulzívnej  poruchy  alebo
tetanického syndrómu, ale aj depresívneho syndrómu, či schizoafektívnych
porúch  (Čerešník  & Dolejš,  2015).  Z vývinového  hľadiska  je  možné
problémové resp. rizikové a delikventné správanie adolescenta chápať ako
výsledok  interakcie  medzi  normálnymi  vývinovými  vlastnosťami
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adolescenta a externými  faktormi,  ktorým sú  vystavený  počas  tejto  fázy
vývinu (Baranovská, Daněk, & Ružvoňová, 2020). Pravdepodobne viac ako
50%  dospievajúcej  populácie  sa  aspoň  raz  správa  rizikovo  (Čerešník
& Dolejš,  2015).  V odbornej  literatúre  sa  v rôznom  kontexte  používajú
pojmy problémové, rizikové, delikventné, asociálne a antisociálne správa-
nie.  Bývajú  vymedzované  ako  samostatné  kategórie,  alebo  používané
alternatívne  (týka  sa  to  predovšetkým  pojmov  problémové  a rizikové
správanie).  Miovský  at  al.  (2012)  používa  pojem rizikové  správanie  pre
označenie širokej palety nežiaducich foriem správania vo vzťahu k obdobiu
dospievania  a ktoré  majú  negatívny  dopad  na  zdravie,  sociálne  alebo
psychické fungovanie človeka alebo ohrozujú jeho sociálne okolie. Dolejš
(2010) definuje rizikové správanie ako správanie jednotlivca alebo skupiny,
ktoré  zapríčiňuje  preukázateľný nárast  sociálnych,  psychických,  zdravot-
ných,  vývinových,  fyziologických  a ďalších  rizík  pre  človeka,  jeho  okolie
a spoločnosť. Nadradeným pojmom podľa uvedeného autora je problémo-
vé správanie, pre ktoré je už typické porušovanie spoločenských noriem,
ale predstavuje ešte menšiu mieru rizika pre jedinca a spoločnosť. Rizikové
správanie  sa  vníma  ako  nadradený  pojem  k disociálnym,  asociálnym
a antisociálnym formám správania, ktoré predstavujú vysokú mieru rizika. 

5.1.1 Externalizované problémové správanie
Problémovým  správaním  označujeme  široké  spektrum  maladaptívnych
foriem  správania,  od  drobných  priestupkov  voči  disciplíne,  prejavov
vzdoru, nadmernej plachosti a úzkosti až po agresívne a deštrukčné správa-
nie vrátane trestných činov. Jednou zo základných čŕt takéhoto správania
je porušovanie sociálnych noriem. Ide spravidla o odchýlky v osobnostnom
vývine,  ktoré  sú  dané  interakciou  vplyvu  sociálneho  prostredia,  zvlášť
rodiny,  genetickej  dispozície,  či  oslabenia  resp.  poruchy  centrálnej
nervovej sústavy a psychickej determinácie (Smiková, 2002). Behaviorálne
problémy v období detstva a adolescencie môžeme rozdeliť na externalizo-
vané  a internalizované  (Achenbach,  1978).  Konštrukt  externalizovaných
problémov  býva  charakterizovaný  ako  správanie  orientované  navonok
a odrážajúce  negatívne  akcie  smerom  k okoliu  (Eisenbeg  et  al.,  2001).
Jedná sa prevažne o rušivé,  hyperaktívne a agresívne prejavy v správaní.
U adolescentov  do kategórie  problémového  správania  zaraďujeme veľmi
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rôznorodé  prejavy  vrátane  delikventného  správania,  agresie,  užívania
návykových látok, sexuálne rizikového správania, porúch príjmu potravy
a rôznych  foriem  sebadeštrukčného  správania  (Durkin,  1995  in  Macek,
2003). Podľa Sobotkovej et al. (2014) medzi rizikové správanie zaraďuje-
me:  agresivitu  a rôzne  prejavy  agresívneho  správania,  šikanovanie,
kyberšikanovanie  a násilne správanie,  záškoláctvo,  všeobecné kriminálne
správanie (krádeže), vandalizmus (v škole poškodzovanie veci spolužiakov
a majetku;  v športe  tzv.  hooligans;  ničenie  verejného  majetku;  graffiti),
závislosti  (napr.  nelegálne  návykové  látky;  legálne  návykové  látky;
gambling  atď.),  rizikové  správanie  na  internete  (napr.  nevhodné
a nelegálne  stránky;  oslovenie  cudzou  osobou  atď.),  rizikové  sexuálne
správanie (napr. predčasné sexuálne správanie; promiskuita; prostitučné
správanie  atď.),  rizikové  správanie  v doprave  (napr.  nedodržiavanie
dopravných  predpisov;  vplyv  návykových  látok  atď.),  extrémne rizikové
športy a hazardné aktivity (vedomé hazardovanie s reálnym rizikom smrti),
nezdravé stravovacie návyky, užívanie antibiotík a steroidov, extrémizmus
(rôzne  politické  hnutia,  subkultúry),  rasistické  rizikové  správanie
(napríklad xenofóbia, rasizmus, intolerancia a antisemitizmus). 

Najčastejšími prejavmi problémového správania v slovenských školách sú:
vyrušovanie  počas  vyučovania,  klamstvo a podvádzanie,  ničenie  majetku
a vulgarizmy  (Koršňáková  & Kováčová,  2010).  Učitelia  však  uvádzajú  aj
výskyt agresívneho správania, poškodzovania školského majetku, krádeže
a užívanie  alkoholu  (Zemančíková,  2014).  Na  niektorých  školách  majú
učitelia  reálne  obavy  z fyzického  násilia  zo  strany  žiakov,  prípadne  ich
rodičov  (Paulík,  2002).  Násilie  voči  učiteľom  zo  strany  žiakov  definuje
Džuka a Dalbertová (2007) ako opakované a zámerné agresívne správanie,
ktorého  sa  žiaci  dopúšťajú  s cieľom  ublížiť  učiteľovi.  Učitelia  uvádzajú
najčastejšie  verbálne  agresívne  správanie  zo  strany  žiakov  (35,4  %)
a najmenej často fyzické násilie (4,9 %) (Džuka, & Dalbert, 2007). Výsku-
my, ktoré sa realizovali na výskumnej vzorke 11 – 15 ročných adolescentov
(Dolejš,  Skopal,  & Suchá,  2014)  preukázali,  že  30 – 56%  adolescentov
uviedlo falšovanie podpisu rodičov,  18 % záškoláctvo, 21 – 23 % krádež,
21% uviedlo, že do školy doniesli strelnú zbraň alebo nôž, 29 % uviedlo, že
už niekomu ublížili a 18 % sa priznalo, že boli obeťou urážania. Najčastej-
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šími prejavmi externalizovaných foriem problémového správania v českých
a slovenských  školách  sa  ukázali  byť:  užívanie  psychoaktívnych  látok,
agresívne  správanie  a šikanovanie,  krádeže,  záškoláctvo  a predčasné
sexuálne skúsenosti (Dolejš, Skopal, & Suchá, 2014).

V ranej adolescencii dochádza k eskalácii agresívneho správania. Zdrojmi
stresu  v detskom  veku  môžu  byť  vnútorné  stavy  vyplývajúce  napríklad
z nepriaznivých udalostí a v období puberty býva stresujúcim prostredím
často rodina,  ktorá bola v predchádzajúcich vývinových obdobiach hlav-
ným  zdrojom  sociálnej  opory.  Steinberg  (2009)  na  základe  výskumu
rizikového  správania  u adolescentov  vytvoril  model,  ktorý  vyjadruje
preferenciu  rizikového  správania  u adolescentov.  Táto  preferencia  sa
zvyšuje  o tretinu štandardnej  odchýlky vo  veku 10 až  16  rokov  a potom
následne  klesá  o polovicu  štandardnej  odchýlky  vo  veku  26  rokov.  Ako
rizikové  správanie  autor  definoval  napríklad  nechránený  sex,  kradnutie
v obchode a fajčenie. 

Patterson,  Capaldi,  a Bank  (1991)  predstavili  sociálny  kontext  vývinu
antisociálneho,  zvlášť  agresívneho  správania  a poukázali  na  to,  že
rodičovské  správanie  vyznačujúce  sa  tvrdosťou  a inkonzistenciou  má  za
následok opozičné a neskôr agresívne správanie. Inkonzistentná výchova je
charakterizovaná  nejasne  stanovenými  hranicami  a pravidlami  a taktiež
nejasnou rodičovskou spätnou väzbou. Ide o typ výchovy, kedy je správanie
niekedy  oceňované  a inokedy  ignorované  alebo  dokonca  hodnotené
negatívne (Finkenauer, Engels, & Meeus, 2002). Toto opozičné a agresívne
správanie  sa  prenáša  do  prostredia  školy  a často  vedie  k následným
problémom  a zlyhávaniu  v procese  výučby.  Tieto  deti  bývajú  následne
odmietané  skupinou  rovesníkov,  ktorá  vykazuje  tzv.  normálne  vzorce
správania  a vytvárajú  skupiny  s podobne  odmietanými  a agresívnymi
rovesníkmi.  Takto  vytvorené  skupiny  spolupôsobia  na  upevňovaní
sociálno-patologických  vzorcov  správania.  Autori  predpokladajú,  že
začlenenie sa medzi deviantných rovesníkov je dôsledkom zlých výchov-
ných  praktík  v rodine  (tlak,  donucovanie,  nedostatočný  monitoring).
Nedostatočný  rodičovský  monitoring  a členstvo  v skupine  deviantných
rovesníkov  sa  javia  byť  sinými  prediktormi  problémového  správania
adolescentov (Ary et al., 1999). Na druhej strane je to rodičovský záujem

230



a vrelé správanie rodičov voči dieťaťu, ktoré je považované za protektívny
faktor vzhľadom k problémom v správaní (Cleveland et al., 2005; Širůček,
Širůčková, & Macek, 2007). Jaggers et al. (2017) uvádzajú, že nízka miera
rodičovskej vrelosti má za následok vyššiu náchylnosť adolescentov zapojiť
sa do delikventného správania. 

Dôležitým  rizikovým  resp.  protektívnym  faktorom  externalizovaných
behaviorálnych problémov je sebakontrola. Jej nedostatok definovaný ako
neschopnosť ovládať impulzy, svoje správanie a emócie s cieľom optimali-
zovať zisky (Gottfredson, Hirshi, 1990) zvyšuje riziko problémov v správa-
ní.  Na  druhej  strane  jej  vyššie  hodnoty  sebakontroly,  predovšetkým
u chlapcov,  sú  spájané  s pozitívnym  prispôsobením  a nižšou  mierou
agresívneho a delikventného správania (De Ridder et al., 2012). Vzhľadom
na obdobie adolescencie je dôležitým aj fakt, že subjektívne nižšie miera
sebakontroly sa znižuje medzi dospievaním a dospelosťou (Galvan et al.,
2007).  Čo  sa  týka  rodových  rozdielov,  sú  to  chlapci,  ktorí  sú  častejšie
označovaní  za  agresívnych  v porovnaní  s dievčatami.  Tieto  rozdiely  sú
prítomné  od  skorého  detstva  a ostávajú  relatívne  stabilné  počas  celej
adolescencie (Carlo et al., 1999; Dolejš, Skopal, & Suchá, 2014).

5.1.2 Internalizované problémové správanie 
Internalizované  problémy  u detí  a adolescentov,  ktoré  sa  najčastejšie
asociujú s depresiou  a úzkosťou,  sa  dostali  v ostatnom období  do centra
záujmu odborníkov,  pričom v priebehu 20.  storočia  ich existencia u detí
bola väčšinou profesionálov odmietaná (Merrell, 2008). Vo všeobecnosti
ide o problémy na báze nadmernej kontroly (Merrell, 2007). Často bývajú
skryté,  pretože  prebiehajú  vo  vnútri  indivídua  a nie  je  ich  jednoduché
spozorovať navonok. Oproti tomu sú externalizované problémy spôsobené
zníženou úrovňou kontroly a zníženou sebareguláciou a sú pomerne ľahko
rozpoznateľné navonok. Aj keď sa javí, že ide o odlišné typy problémov, sú
deti a adolescenti,  u ktorých sa môžu vyskytovať oba typy problémového
správania  (Merrell,  2008).  Merrell  (2007)  uvádza  štyri  základné  typy
internalizovaných  problémov.  Depresiu,  anxietu,  sociálne  stiahnutie
a somatické  problémy.  Pre  obdobie  adolescencie  je  experimentovanie,
ignorovanie  rizika  vrátane  ambivalentného  prístupu  k životu  a smrti
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a testovania  hraníc  považované  za  veku  primerané  (Rozsívalová,  2015).
Avšak  aktívne  poškodzovanie  vlastného  tela  (povrchové  sebarezanie,
sebapálenie, predávkovanie sa liekmi a obdobnými látkami, udieranie sa,
rozrušovanie rán, vytrhávanie vlasov a pod.) je za hranicou akceptovateľ-
ného  experimentovania,  pričom  v popredí  takéhoto  správania  je  skôr
proces ako výsledok – poškodenie. Takéto správanie nadobúda vlastnosti
návykového správania vrátane baženia (craving), nárastu vzrušenia a jeho
vybitia  s následnou  úľavou.  Toto  správanie  má  repetitívny  charakter
a môže  stimulovať  k napodobňovaniu.  Často  sa  jedná  o nezrelú  snahu
vyrovnať  sa  s ťaživou,  konfliktnou  situáciou  s ktorou  je  adolescent
konfrontovaný (Rozsívalová, 2015). Sebapoškodzujúce správanie je možné
definovať  ako  zámerné  a dobrovoľné  fyzické  sebazranenie,  ktoré  nie  je
život  ohrozujúce  a neobsahuje  úmysel  zomrieť  (Borges,  Anthony,
& Garrison, 1995; Herpetz, 1995 in Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005).
Napriek  tomu  nevylučuje  dokonanie  samovraždy  a je  vysoko  rizikovým
správaním z hľadiska suicídia (Geulayov et al.,  2018; Rozsívalová, 2015).
Sebapoškodzujúce  správanie  (v  angličtine  deliberate  self  harm)  je
nadradeným  pojmom  pre  zámerné  sebapoškodzovanie  (self  desctuctive
behavior)  (Rozsívalová,  2015).  Aj  keď  je  téme  sebapoškodzovania
venovaná značná pozornosť v odborných a vedeckých kruhoch, nie je veľa
výskumov zameriavajúcich sa na dospievajúcich (Laye-Gindhu & Schonert-
Reichl,  2005),  zvlášť  ak  budeme  hovoriť  o jedincoch  v období  ranej
adolescencie  (mladších  ako  14  rokov)  a na  faktory  spojené  s úmyslom
ublížiť si a reálnym sebapoškodením v tomto obzvlášť zraniteľnom období
života (Stallard et al., 2013). Dospievanie je životné obdobie, v ktorom sa
často iniciuje sebapoškodzovacie správanie, kedy sa z neho môže stať trvalý
návyk (Simeon & Favazza, 2001) a môže dôjsť k jeho eskalácii. 

Samovražda resp. suicídium je úmyslené násilné sebausmrtenie, je vážnym
problémom  a sa  radí  k sociálno–patologickým  javom.  Samovražedné
správanie je v detskom veku veľmi vzácne, štatistiky sú však skreslené tým,
že  takéto  správanie  sa  často  uvádza  ako  nehoda,  úraz.  Adolescencia  je
vývinovým obdobím, ktoré je z hľadiska suicídia považované za obdobie
prvého vrcholu (Komadová,  2010). Čo sa týka samovražedných pokusov
a dokonaných samovrážd sú v období detstva a adolescencie najčastejšími
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demonštratívne  (snaha  dosiahnuť  nejaký  cieľ  resp.  volanie  o pomoc,
absentuje  úmysel  zomrieť),  únikové  (snaha  uniknúť  z ťaživej  situácie,
bolesti,  trestu,  poníženiu...),  ale  aj  autopunitívne  (majú  charakter
sebatrestania) suicídiá (Emmerová, 2018).

Sebapoškodzovanie v detstve a adolescencii je možné demonštrovať na tzv.
modeli ľadovca. Špičku ľadovca tvorí fatálne sebapoškodenie (suicícium),
ktoré  býva  najmenej  časté,  ale  presne  zdokumentované.  Nižšiu  úroveň
tvoria  tie  prípady,  ktoré  sú  riešené  zdravotníckymi  zariadeniami,  to
znamená, že sú zjavné, ale na rozdiel od samovrážd sú pomerné časté. Pod
hladinou  je  najväčšia  časť  sebapoškodzujúceho  správania,  ktoré  ostáva
skryté  (Geulayov  et  al.,  2018).  Sebapoškodzovanie  je  pomerne  časté
u adolescentov, zvlášť u dievčat už od veku približne 12 rokov a suicídium
je jednou z hlavných príčin smrti v adolescencii (Hawton, Harriss, 2008 in
Geulayov  et  al.,  2018;  Office  of  National  Statistics,  2016).  Prevalencia
sebapoškodzovania  u dospievajúcich  sa  rôzni  v rámci  jednotlivých  štúdii
a medzi  krajinami  kvôli  rôznym  sociokultúrnym  podmienkam,  rôznym
metodikám  a teoretickým  východiskám.  Približne  20%  európskych
adolescentov  hlásilo  sebadeštruktívne  myšlienky  a/  alebo  správanie
(Cheng et al., 2009; Kokkevi et al., 2014; Toro et al., 2009 in Cruz et al.
2013).  25  %  českých  adolescentov  vo  veku  11 – 15  rokov  uviedlo,  že  sa
zámerne  sebapoškodzovali  (Dolejš,  Skopal,  & Suchá,  2014).  Podľa
metaanalýzy  (Evans  et  al.,  2005),  asi  13%  adolescentov  sa  zapojilo  do
zámerného sebapoškodzovania. Autor ďalej uvádza 9,7 % samovražedného
správania a 29,9 % suicidálnych ideácií u adolescentov. Portzky, De Wilde
a van  Heeringen  (2007)  uviedli  14,6  %  celoživotnú  prevalenciu
sebapoškodzovania  u belgicky  hovoriacich  dospievajúcich  a 4,1%
celoživotnú  prevalenciou  sebapoškodzujúceho  správania  u holandsky
hovoriacich  dospievajúcich  v Belgicku.  Zároveň  uvádzajú  v rovnakých
skupinách výskyt sebapoškodzovania v poslednom roku 10,1 % vs. 2,6 %.
Čo  sa  týka  uvažovania  o sebapoškodení  bol  ich  výskyt  u belgicky
hovoriacich adolescentov 20, 1% a u holandsky hovoriacich 9,5 %. Podľa
Laye-Gindhu  a Schonert-Reichla  (2005)  uviedlo  42  %  kanadských
adolescentov  myšlienky  na  sebapoškodzovanie  a 16%  sebapoškodzujúce
správanie. Burešová, Bartošová a Čerňák (2015) uvádzajú, že takmer 20%
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adolescentov  vo  veku  11 – 16  rokov  malo  aspoň  jednu  skúsenosť  so
sebapoškodením. Geluayov et al. (2018) uvádza v skupine 12 – 17 ročných
12 % výskyt sebapoškodzujúceho správania za posledný rok a v rovnakej
skupine incidenciu samovrážd 1.5 na 100 000 za rok. 

Výskyt sebapoškodzujúceho správania z hľadiska rodu je 1,5 x vyšší u žien
v porovnaní  s mužmi,  Vo  vekovej  kategórii  10 – 14  ročných  je  to  8:1
a v skupine 15 – 19 ročných 3,1:1,  pričom výskyt  je  vyšší  u žien (Hawton
& Harris, 2008). Podobne aj Geluayov et al. (2018) uvádza 2x vyšší výskyt
suicídií u adolescentov – mužov a viac ako 3 x vyšší výskyt sebapoškodzo-
vania u adolescentiek – žien. Výskyt samovrážd na Slovensku na základe
údajov  z  Národného  centra  zdravotníckych  informácii  SR  uvádza
Emmerová (2018). V kategórii do 14 rokov to bolo od roku 2008 do roku
2017 14 detí a v kategórii od 15 do 19 rokov bolo zaznamenaných až 154
dokonaných samovrážd. Častejšie išlo o chlapcov. Počet samovražedných
pokusov za rovnaké obdobie bol nepomerne vyšší (848), pričom v tomto
prípade sa z dôvodu mnohých neodhalených prípadov odhaduje omnoho
vyššie číslo. V samovražedných pokusoch výrazne dominujú dievčatá. 

So  sebapoškodzovaním  u dospievajúcich  súvisí  množstvo  faktorov
(Prinstein et al., 2010). Medzi najčastejšie motívy sebapoškodzovania patrí
vyjadrenie  a redukovanie  negatívnych  emócií,  odpútanie  pozornosti  od
nich a uvoľnenie hnevu alebo napätia (Rodham, Hawton, & Evans, 2004).
Každé sebapoškodzovanie predstavuje riziko pre zdravie a môže mať vážne
následky  (Kokkevi  et  al.,  2014).  Rôzne  problémy  v dospievaní  vedú
k odporu  voči  nevyhovujúcemu  rodinnému  prostrediu,  túžbe  uniknúť
z reality a môžu vyústiť do sebapoškodzovacieho správania. Zámerné seba-
poškodzovanie súvisí s rodinnou štruktúrou a kvalitou vzťahu a komuniká-
cie  s členmi rodiny a tiež  rovesníkmi (Bridge,  Goldstein,  & Brent,  2006;
Evans, Hawton, & Rodham, 2004; Laukkanen et al., 2009). Viacero štúdii
potvrdilo aj vzťah sebapoškodzovania a zneužívania v detstve (Kriegelová,
2008).  Záujem  zo  strany  rodičov  redukuje  behaviorálne  a emočné
problémy mladých ľudí (Finkenauer, Engels, & Baumeister, 2005). Wills,
Mariani  a Filer (1996, Barnes et  al.,  2006, s.  1085) uviedli,  že „podpora
rodičov  je  lepidlom,  ktoré  spája  dospievajúcich  s inštitucionálnymi
normami  a buduje  sebakontrolu“.  Kvalita  vzťahov  v rodine  a rodičovský
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štýl  sa  ukazujú  byť  v silnom  vzťahu  ku  sebapoškodzujúcemu  správaniu
adolescentov (Adrian, et al., 2011; Beatens et al., 2013). Významne častejšie
sa sebapoškodzovanie vyskytuje u adolescentov, ktorých rodičia realizujú
slabý  a inkonzistentný  výchovný  štýl  (Burešová,  Bartošová,  & Čerňák,
2015). Rodičovský výchovný štýl, ktorý bol častý v rodinách s adolescentom
uvádzajúcim sebapoškodzovanie bol charakterizovaný odmietaním dieťaťa,
ambivalentným prístupom, čo často mohlo viesť k nečitateľnej a chaotickej
situácii v rodine. Autori ďalej uvádzajú, že adolescenti, o ktorých sa trvale
stará  iba  jeden  rodič  (single  parents)  častejšie  uvádzali  epizódy  seba-
poškodzovania. Rovnako aj Rozsívalová (2015) uvádza, že citovo neprítom-
ný rodič, rigidný, či nadmerne kontrolujúci, alebo naopak taký, ktorý stiera
medzigeneračné hranice je v pozadí sebapoškodzujúceho správania. Okrem
zlých  vzťahov  v rodine  patria  medzi  rizikové  faktory  sebapoškodzovania
u dospievajúcich depresívna nálada, somatické ťažkosti a zlý výkon v škole
(Laukkanen et al., 2009). Mnoho štúdií preukázalo podiel užívania návyko-
vých látok vrátane fajčenia a užívania alkoholu pri rozvoji sebapoškodzo-
vacieho správania (Evans, Hawton, & Rodham, 2004; Rozsívalová, 2015).
Sebavedomie  a sebaovládanie  sa  javia  ako  relevantné  faktory  spojené
s problémovým  správaním  raných  adolescentov.  Nízka  úroveň
sebakontroly bola spojená s problémami v správaní (Finkenauer,  Engels,
& Baumeister, 2005).

Suicídium má mnoho motívov, najčastejšie sa jedná o únik zo subjektívne
vnímanej bezvýchodiskovej situácie. U detí a mládeže ide často o skratkovi-
té jednanie. Impulzom býva zraňujúca situácia, konflikty (najmä v rodine,
prípadne neskôr spojené so sklamaniami v romantických vzťahoch), straty,
ale aj situácie spojené so školou (šikanovanie, školské výsledky, zlyhania)
a tiež  tlak  a napodobovanie  rovesníkov.  Často  nejde  o skutočný  úmysel
zomrieť,  ale  skôr  o volanie  o pomoc  (Emmerová,  2018).  Ako  sme  už
uviedli,  významným  rizikovým  faktorom  suicídia  je  sebapoškodzovanie
(Rozsívalová,  2015).  Častá  je  spojitosť  suicidálneho  pokusu  s užívaním
alkoholu alebo iných návykových látok (Brady, 2006). 
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5.1.3 Cieľ
Cieľom  štúdie  bolo  zistiť  výskyt  vybraných  foriem  externalizovaného
a internalizovaného  problémového  správania  v priebehu  5  zberov  dát
realizovaných  v rámci  overovania  efektívnosti  programu  univerzálnej
prevencie Unplugged. Zaujímali nás zmeny vo výskyte v čase, ale aj to, či sa
efekt programu zameraného primárne na prevenciu užívania návykových
látok  prejavil  aj  na  frekvencii  výskytu  iných  foriem  problémového
správania. V ďalšej časti sme za zamerali na vybrané faktory (rod, účasť na
programe,  užívanie  alkoholu,  fajčenie,  sebakontrola,  podporné  vzťahy
doma,  v škole,  zo  strany  priateľov,  prosociálni  rovesníci,  existencia
pravidiel v domácom prostredí, informovanosť rodičov o dieťati) vo vzťahu
k externalizovanému problémovému správaniu,  suicidálnym myšlienkam
a suicidálnym pokusom vzhľadom k jednotlivým vlnám zberu dát. 

5.2 Metódy

5.2.1 Výskumný súbor
Výskum bol realizovaný v rokoch 2013 – 2015 na reprezentatívnej vzorke
slovenských školákov. Výskumný súbor pre túto štúdiu tvorila podskupina
respondentov,  ktorí  sa  zúčastnili  všetkých  5  vĺn  zberov  údajov  v rámci
overovania efektívnosti programu Unplugged (bližšie informácie k procesu
zberu údajov je možné nájsť v kapitole 1). Na základe Registra základných
škôl na Slovensku z roku 2011 (Ústav informácií a prognóz školstva) bolo
stratifikovaným  náhodným  výberom  vybratých  60  základných  škôl  na
Slovensku. Kritériami pre výber škôl boli kraj (východné, stredné a západ-
né Slovensko) a veľkosť mesta/obce z hľadiska počtu obyvateľov. V každej
z vybraných škôl sa výskumu zúčastnila v čase T1 jedna trieda 6. ročníka
buď v úlohe experimentálnej alebo kontrolnej triedy. Údaje boli zbierané
v piatich  meraniach  v súvislosti  s overovaním  programu  univerzálnej
prevencie  Unplugged:  T1 – údaje  získané pred uskutočnením Unplugged
programu,  T2 – údaje  získané  tesne  po  uskutočnení  preventívneho
programu, T3 – údaje získané tri  mesiace po uskutočnení preventívneho
programu, T4 – údaje získané 12 mesiacov po uskutočnení preventívneho
programu, T5 – údaje získané 18 mesiacov po uskutočnení preventívneho
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programu. V čase T1 sa výskumu zúčastnilo 1292 žiakov z čoho bolo 53,2 %
dievčat  a priemerný  vek  v čase  T1  bol  11,52  roka  (SD=0,61).  V ďalších
zberoch  boli  počet  účastníkov  a zloženie  z hľadiska  rodu  nasledovné:
T2 – 1015  žiakov,  56,2  %  dievčat;  T3 – 1022  žiakov,  54,5  %  dievčat;
T4 – 872 žiakov, 56,8 % dievčat; T5 – 842 žiakov, 56,5 % dievčat. Účasť
žiakov vo výskume bola podmienená súhlasom ich rodičov.  Výskum bol
realizovaný  sú  súhlasom Etickej  komisie  UPJŠ a podporou  Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

5.2.2 Metodiky
Okrem odpovede na otázku týkajúcu sa rodu a zaznamenania skupiny, do
ktorej  respondent  patril  (experimentálna,  kontrolná)  sme  pre  potreby
analýz  sme  vybrali  otázky  týkajúce  sa  frekvencie  výskytu  jednotlivých
foriem problémového správania.  Problémové správanie sme zisťovali
na základe nižšie  uvedených položiek z dotazníka ESPAD (Hibbel  et  al.,
2011).  Respondenti  mali možnosť odpovedať na 7 bodovej  škále a vyššie
skóre  svedčilo  pre  vyššiu  frekvenciu  daného  správania.  Respondenti
odpovedali  na  otázku:  „Ako často  si  za  posledných 12  mesiacov:  udrel
niektorého zo svojich učiteľov; zamiešal do bitky v škole; zapojil do bitky
v ktorej skupina tvojich priateľov bola proti inej skupine; poranil niekoho
natoľko,  že  potreboval  obväzy  alebo  lekára;  použil  akýkoľvek  druh
zbrane,  aby si  niečo získal od inej osoby; zobral niečo, čo Ti nepatrilo
v cene nad 20 eur; zobral niečo z obchodu bez toho, aby si za to zaplatil;
podpálil  zámerne niečo na cudzom majetku; poškodil  zámerne školskú
majetok;  dostal  do  problémov  s políciou  kvôli  niečomu,  čo  si  urobil.“
Jednotlivé premenné sme dichotomizovali tak, že jednu skupinu tvorili tí,
ktorí  sa  uvedeným  spôsobom  v posledných  12  mesiacoch  nesprávali
a druhú  tí,  ktorí  sa  takto  správali  aspoň  raz.  Obdobne  sme  vytvorili
skupinu s existenciou akéhokoľvek z uvedených foriem externalizovaného
problémového  správania  za  ostatný  rok  a skupinu,  ktorá  neuviedla  ani
jeden krát  žiadny  zo  sledovaných  prejavov  problémového  správania.
Dichotomizáciu premenných sme realizovali pre každý zber zvlášť. 

Ďalej  sme  sledovali  prejavy  internalizovaných  problémov,  konkrétne
myšlienky na sebapoškodenie (myslel som na to, že si nejako ublížim)
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a suicidálne pokusy (pokúsil som sa o samovraždu). Tieto dve premenné
sme taktiež dichotomizovali (0 – nestalo sa to; 1 – aspoň raz sa to stalo).
Dichotomizáciu premenných sme realizovali pre každý zber zvlášť. 

Žiakov  sme  sa  pýtali  aj  na  fajčenie  cigariet,  užívanie  alkoholu
a nárazové pitie (viac ako 6 štandardných pohárov alkoholu pri jednom
posedení)  za  posledných 30 dní.  Premennú sme taktiež dichotomizovali
(0 – ani raz; 1 – jedenkrát a viac).

Na  zistenie  miery  sebakontroly sme  použili  Škálu  sebakontroly
(Finkenauer,  Engels,  & Baumeister,  2005),  ktorej  cieľom  je  hodnotenie
schopnosti  ľudí  kontrolovať  impulzy,  meniť  svoje  emócie  a myšlienky.
Škála  pozostáva  z 11  položiek  a respondenti  odpovedali  na  5  stupňovej
škále,  vyššie  skóre  svedčilo  pre  vyššiu  mieru  sebakontroly  (α1=  0,733;
α2= 0,794; α3= 0,810; α4 = 0,815; α5 = 0, 808).

Dotazník RYDM resilience and youth development module (Constantine,
Benard,  Diaz,  1999),  meria  externálne  rezilientné  premenné,
podporné  vzťahy  z rodinného  prostredia,  školy  a komunity,  očakávania
z prostredia rodiny, školy, komunity, zmysluplnú participáciu z prostredia
rodiny,  školy,  komunity,  prosociálni  rovesníci.  V analýzach  sme  použili
podporné vzťahy v domácom prostredí (α1= 0,860; α2= 0,882; α3= 0,877;
α4 = 0,884;  α5  =  0,  874),  v škole  (α1= 0,819;  α2= 0,806;  α3= 0,846;
α4= 0,840;  α5  =  0,861),  zo  strany  priateľov  (α1=  0,895;  α2=  0,918;
α3= 0,915;  α4  =  0,940;  α5  =  0,  921)  a okruh prosociálnych  rovesníkov
(α1= 0,521;  α2=  0,441;  α3=  0,481;  α4  =  0,489;  α5  =  0,  480).  Žiaci
odpovedali na štvorbodovej škále od úplne nepravdivé po úplne pravdivé.
Vyššie  skóre  znamená  vyššiu  úroveň  jednotlivých  vonkajších  zdrojov
reziliencie. 

Na  zistenie  rodičovského  správania sme  použili  položky  prevzaté
z dotazníka  ESPAD  (Hibbel  et  a.,  2011).  Respondenti  sa  vyjadrovali  na
5 stupňovej  škále  (1-nikdy;  5-skoro  vždy).  Vyššie  skóre  poukazovalo  na
vyššiu mieru vnímaných pravidiel  (moji rodičia určia záväzné pravidlá
toho,  čo  smiem  robiť  doma;  rodičia  určia  záväzné  pravidlá  toho,  čo
smiem  robiť  mimo  domu)  a vnímanej  informovanosti  rodičov  (moji
rodičia vedia, s kým som po večeroch; moji  rodičia vedia, kde som po
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večeroch).  Cronbachova  alfa  pre  škálu  vnímaných  pravidiel  bola:
α1= 0,691;  α2= 0,692;  α3= 0,742;  α4  =  0,763;  α5  =  0,778  a pre  škálu
vnímanej informovanosti: α1= 0,869; α2= 0,867; α3= 0,896; α4 = 0,919;
α5 = 0, 898.

Výsledky  sme  štatisticky  spracovali  prostredníctvom  deskriptívnej
štatistiky a binárnej logistickej regresie za použitia programu IBM SPSS 25.

5.3 Výsledky
Zamerali sme sa na výskyt viacerých foriem závažnejšieho problémového
správania. Z externalizovaných prejavov išlo o fyzickú agresiu voči učiteľo-
vi,  bitku,  skupinovú bitku,  ublíženie  na zdraví,  použitie  zbrane,  krádež,
podpaľačstvo,  poškodenie  školského  majetku  a problémy  s políciou.
V tabuľke 1 sú uvedené celkové počty ako aj percentuálny výskyt pre každú
z vĺn zberu. Najčastejším zo sledovaných prejavov je zapojenie sa do bitky
v škole a tiež do bitky, kedy skupina rovesníkov napadne druhú skupinu.
Použitie zbrane sa javí byť najmenej častým prejavom. V niektorých for-
mách problémového správania (bitka v škole, skupinová bitka, poranenie
iného) môžeme pozorovať pokles výskytu v neskorších vlnách, iné prejavy
vykazujú relatívnu stabilitu.

V snahe overiť bezprostredný efekt absolvovania preventívneho programu
Unplugged na sledované závislé premenné sme zisťovali, či nárast medzi
meraním  v T1  a T2  v jednotlivých  formách  problémového  správania  bol
štatisticky významný a zistili sme, že tak bolo iba v prípade použitia zbrane
(p = 0,029). V čase T1 nebol v premennej použite zbrane významný rozdiel
medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou, ale v čase T2 sme význam-
nosť  rozdielov  medzi  skupinami  zaznamenali  pričom  v experimentálnej
skupine boli početnosti významne vyššie.

Čo sa týka uvažovania o sebapoškodzovaní, tak môžeme v priebehu jedno-
tlivých vĺn  sledovať  nárast.  Ak  porovnáme hodnoty  v T1,  kedy  sa  zberu
zúčastnili žiaci vo veku približne 11 a pol roka a T5, ktoré sa uskutočnilo cca
po  dvoch  rokoch  (vek  respondentov  cca  13,5  roka),  vidíme,  že  o seba-
ublížení rozmýšľalo o viac ako 22 % školákov v čase T5.
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Tabuľka 1 Absolútne  a relatívne  frekvencie  jednotlivých foriem externalizovaného problémového  správania  vzhľadom
k vlnám zberu dát

T1 T2 T3 T4 T5

N % N % N % N % N %

udretie učiteľa 22 1,7 64 6,9 21 2,1 89 10,4 19 2,3

bitka v škole 178 15,4 156 16,9 156 15,6 116 13,6 91 11,0

skupinová bitka 153 13,3 135 14,5 127 12,7 79 9,3 78 9,4

poranenie niekoho 38 3,3 38 4,1 33 3,3 25 2,9 14 1,7

použitie zbrane 17 1,3 19 2,0 14 1,4 16 1,9 15 1,8

krádež nad 20 eur 18 1,6 19 2,1 18 1,8 21 2,5 15 1,8

krádež v obchode 27 2,3 40 4,3 36 3,6 26 3,0 34 4,1

podpálenie majetku 9 0,8 22 2,4 14 1,4 23 2,7 14 1,7

poškodenie škol. majetku 35 2,7 46 4,9 49 4,9 29 3,4 41 4,9

problémy s políciou 30 2,6 43 4,6 51 5,1 28 3,3 23 2,8



Tabuľka 2 Rozdiely v použití zbrane vzhľadom na skupiny v časoch T1 aT2

ES KS spolu chí
kvadrát sig

T1 použitie zbrane

nie 562 580 1142

1,298 0,255áno 6 11 17

Spolu 568 591 1159

T2 použitie zbrane

nie 441 471 912

4,779 0,029áno 14 5 19

Spolu 455 476 931

ES – experimentálna skupina; KS – kontrolná skupina

Údaje týkajúce sa pokusu o samovraždu sa líšia v priebehu zberov v oveľa
menšej  miere.  Výraznejší  nárast  môžeme  pozorovať  medzi  prvým
a druhým zberom (časové rozpätie cca 3 mesiace),  následne sú hodnoty
relatívne stabilné a pohybujú sa medzi 5,3 – 6,4 % (tabuľka 3). Pozreli sme
sa na tieto rozdiely bližšie a zistili sme, že štatisticky významný nárast v T2
v porovnaní s T1 nastal v oboch skupinách (významnosť rozdielu medzi T1
a T2 v experimentálnej skupine p= 0,041, v kontrolnej skupine P = 0,012).
V čase  T1  bol  v premennej  suicidálne  pokusy  významný  rozdiel  medzi
experimentálnou a kontrolnou skupinou, pričom v experimentálnej skupi-
ne  boli  početnosti  významne  nižšie,  v T2  sme  už  významnosť  rozdielov
medzi skupinami nezaznamenali (tabuľka 4). 

Tabuľka 3 Absolútne  a relatívne  frekvencie  prejavov  internalizovaných
problémov vzhľadom k vlnám zberu dát

T1 T2 T3 T4 T5

N % N % N % N % N %

uvažovanie 
o sebapoškodení 181 15,8 153 16,6 189 19 165 19,2 186 22,1

suicidálny pokus 31 2,7 56 6,1 53 5,3 46 5,3 54 6,4
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Tabuľka 4 Rozdiely v suicidálnych pokusoch vzhľadom na skupiny v časoch
T1 aT2

ES KS spolu χ2 sig

T1 suicidálny 
pokus

nie 551 567 1118

4,952 0,026áno 9 22 31

spolu 560 589 1149

T2 suicidálny 
pokus

nie 429 440 869

2,966 0,085áno 21 35 56

spolu 450 475 925

ES – experimentálna skupina; KS – kontrolná skupina

5.3.1 Intrapersonálne a interpersonálne koreláty 
problémového správania z hľadiska piatich vĺn 
zberu
Ďalšie analýzy sme zamerali na analýzu súvislosti problémového správania
a vybraných  intrapersonálnych  faktorov  (sebakontrola)  a interpersonál-
nych  faktorov  (podporné  vzťahy  doma,  v škole  a zo  strany  kamarátov;
prosociálni rovesníci; stanovovanie pravidiel v domácom prostredí; infor-
movanosť rodičov o aktivitách dieťaťa doma a mimo domu). Vytvorili sme
tri logistické modely. V prvom bolo nezávislou premennou extrenalizované
problémové správanie.  Išlo  o dichotomizovanú premennú,  pričom jednu
skupinu (0)  tvorili  žiaci,  ktorí  za  posledných  12  mesiacov  neuviedli  ani
jednu  z foriem  správania  (udretie  niektorého  zo  svojich  učiteľov;
zamiešanie  sa  do  bitky  v škole;  zapojenie  sa  do  bitky  v ktorej  skupina
priateľov bola proti inej skupine; poranenie niekoho natoľko, že potreboval
obväzy alebo lekára;  použitie akéhokoľvek druhu zbrane s cieľom získať
niečo  od  inej  osoby;  krádež  v hodnote  nad  20  eur;  krádež  v obchode;
zámerné  podpálenie  cudzieho  majetku;  zámerné  poškodenie  školského
majetku;  problémy  s políciou)  a druhú  (1)  skupinu  tvorili  tí,  ktorí  sa
uvedeným  spôsobom  správali  v poslednom  roku  aspoň  raz.  Na  základe
rovnakého princípu sme dichotomizovali aj závislé premenné reprezentu-
júce prejavy internalizovaných problémov. Vytvorili sme zvlášť model pre
premennú myšlienky  na  sebapoškodenie  a zvlášť  pre  suicidálne  pokusy.
Respondenti zaradení do skupiny 0 uviedli, že za posledných 12 mesiacov
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ani raz neuvažovali o tom, že si nejakým spôsobom ublížia resp. sa ani raz
nepokúsili o samovraždu a do skupiny 1 patrili tí, ktorí uviedli myšlienky
na  sebapoškodenie  resp.  samovražedný  pokus  aspoň  raz.  Absolútne
a relatívne  početnosti  v jednotlivých  skupinách  sú  uvedené  v tabuľkách
5 – 7.

Binárne  logistické  modely  pre  závislú  premennú  externalizované
problémové správanie, zvlášť pre každú vlnu zberu sú uvedené v tabuľke 8.
Rod s výnimkou zberu  v čase  T2 bol  významnou nezávislou  premennou
vzhľadom k externalizovanému problémovému správaniu.  Vyššia  úroveň
sebakontroly  sa  javí  pomerne  konzistentnou  premennou  vo  vzťahu
k nižšiemu  výskytu  externalizovaných  foriem  problémového  správania.
Vyššia miera podporných vzťahov zo strany priateľov sa javí byť v štvrtej
a piatej  vlne  zberu  významná  vzhľadom  k vyššej  pravdepodobnosti
zaradenia  do skupiny s výskytom problémového správania.  Zaznamenali
sme  však  negatívny  vzťah  medzi  existenciou  priateľov  správajúcich  sa
v rámci  sociálnych  noriem  a externalizovaným  problémovým  správaním
(premenná  prosociálni  rovesníci)  v druhej  a tretej  vlne  zberu.  Rovnako
v druhej  a tretej  vlne  zberu  bol  zistený  negatívny  vzťah  medzi
informovanosťou  rodičov  o dieťati  a externalizovaným  problémovým
správaním. Sporadicky sme zaznamenali pozitívny vzťah užívania alkoholu
a externalizovaného  problémového  správania.  Nami  sledované  nezávislé
premenné sa ukázali  byť  najrelevantnejšie vzhľadom k externalizovaným
formám problémového správania v treťom zbere t.j. po troch mesiacoch po
ukončení realizácie preventívneho programu Unplugged, vek respondentov
bol  v tom  čase  cca  12  rokov.  V tomto  zbere  neboli  významnými  iba
premenné fajčenie, užívanie alkoholu a príslušnosť k experimentálnej resp.
kontrolnej skupine.
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Tabuľka 5 Absolútne a relatívne početnosti v skupinách externalizovaného problémového správania

T1 N % T2 N % T3 N % T4 N % T5 N %

0 832 75,0 0 615 71,3 0 645 76,9 0 645 77,4 0 655 80,8

1 277 25,0 1 248 28,7 1 188 23,1 1 188 22,6 1 156 19,2

Σ 1109 100 Σ 863 100 Σ 833 100 Σ 833 100 Σ 811 100

Tabuľka 6 Absolútne a relatívne početnosti v skupinách premennej: uvažovanie o sebapoškodení

T1 N % T2 N % T3 N % T4 N % T5 N %

0 965 84,2 0 767 83,4 0 808 81,0 0 693 80,8 0 654 77,9

1 181 15,8 1 153 16,6 1 189 19,0 1 165 19,2 1 186 22,1

Σ 1146 100 Σ 920 100 Σ 997 100 Σ 858 100 Σ 840 100

Tabuľka 7 Absolútne a relatívne početnosti v skupinách premennej: suicidálny pokus

T1 N % T2 N % T3 N % T4 N % T5 N %

0 1118 97,3 0 869 93,9 0 944 94,7 0 814 94,7 0 786 93,6

1 31 2,7 1 56 6,1 1 53 5,3 1 46 5,3 1 54 6,4

Σ 1149 100 Σ 925 100 Σ 997 100 Σ 860 100 Σ 840 100



Tabuľka 8 Intrapersonálne a interpersonálne koreláty externalizovaného problémového správania z hľadiska piatich vĺn zberu

externalizované 
probl. správanie T1 T2 T3 T4 T5

premenná B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod* 1,146 3,145 <0,001 0,508 1,661 0,067 0,984 2,676 <0,001 1,062 2,892 <0,001 0,751 2,119 0,011

skupina** -0,025 0,912 0,976 0,105 1,111 0,686 0,068 1,071 0,727 0,100 1,106 0,661 -0,211 0,810 0,433

fajčenie -0,220 0,803 0,602 0,405 1,499 0,264 0,132 1,141 0,262 0,040 1,041 0,794 0,159 1,173 0,257

alkohol 0,380 1,462 0,177 0,505 1,657 0,051 0,125 1,134 0,414 0,301 1,351 0,058 0,172 1,188 0,349

nárazové pitie 0,879 2,409 0,001 0,247 1,280 0,286 0,340 1,405 0,105 0,340 1,404 0,059 -0,038 0,963 0,875

sebakontrola -0,087 0,917 <0,001 -0,007 0,993 0,738 -0,039 0,962 0,013 -0,010 0,990 0,588 -0,047 0,955 0,034

RYDM PV doma 0,007 1,007 0,753 -0,009 0,991 0,702 0,032 1,032 0,097 -0,001 0,999 0,977 -0,009 0,992 0,727

RYDM PV škola 0,002 1,002 0,938 0,017 1,017 0,455 0,036 1,037 0,037 -0,033 0,968 0,079 -0,025 0,975 0,245

RYDM PV priatelia 0,091 1,096 0,056 0,101 1,107 0,072 0,016 1,016 0,688 0,139 1,149 0,003 0,155 1,167 0,007

RYDM Prosoc. rov. -0,107 0,899 0,109 -0,145 0,865 0,049 -0,239 0,788 <0,001 -0,112 0,894 0,091 -0,074 0,928 0,344

pravidlá -0,007 0,003 0,895 0,054 1,056 0,358 0,013 1,013 0,792 -0,014 0,986 0,796 0,007 1,007 0,916

informovanosť -0,071 0,932 0.082 -0,100 0,905 0,053 -0,081 0,922 0,051 -0,051 0,950 0,287 -0,089 0,915 0,146

konštanta 0,678 1,954 0,528 -1,640 0,194 0,146 -0,385 0,681 0,636 -1,455 0,233 0,150 0,189 1,208 ,874

Nagelkerke R2 0,231 0,157 0,174 0,155 0,123

*1 – dievča; 2 – chlapec; ** 1 – experimentálna skupina, 2 – kontrolná skupina; RYDM - Resilience and youth development module; PV – podporné vzťahy



V tabuľke 9 sú zobrazené binárne logistické modely pre závislú premennú
uvažovanie o sebapoškodení vzhľadom k jednotlivým zberom dát. Premen-
ná rod sa ukázala byť významnou aj v prípade uvažovania o sebapoškodení,
ako prejavu internalizovaných problémov,  a to konkrétne v troch vlnách
zberu  (T2,  T3,  T4).  Na  rozdiel  od  externalizovaných  problémov,  sú  to
dievčatá,  ktoré častejšie uvažujú o tom, že si nejakým spôsobom ublížia.
Preukázal sa negatívny vzťah sebakontroly a uvažovania o sebapoškodení
a to vo všetkých vlnách zberu dát.  Rovnako ako v prípade externalizova-
ných prejavov aj v prípade myšlienok na sebapoškodenie bola relevantnosť
nezávislých  premenných  väčšia  v T3,  okrem  rodu  bol  významný  vzťah
preukázaný v prípade fajčenia (pozitívny), sebakontroly (negatívny) a pre-
mennej prosociálni rovesníci (negatívny).

V tabuľke 10  sú  zobrazené  modely  pre  závislú  premennú,  ktorou  bola
dichotomizovaná odpoveď na otázku, či sa niekedy pokúsili o samovraždu.
Na rozdiel od predošlých foriem problémového správania sa rod neukazuje
vo väčšine prípadov ako významná premenná. Môžeme vidieť, že v prípade
tejto premennej sa ukazuje byť najkonzistentnejšou premennou informo-
vanosť rodičov o tom ako a s kým ich dieťa trávi čas po večeroch.  Môže
vidieť nejednoznačný vzťah fajčenia v prvej a štvrtej vlne zberu. V poslednej
piatej vlne zberu (18 mesiacov po realizácii programu Unplugged, vo veku
cca  13,5  roka)  sa  významný  pozitívny  vzťah  k pokusom  o samovraždu
preukázal  iba  v prípade  sebakontroly  a podporných  vzťahov  doma.
Problematiku  významného  vzťahu  skupiny  a suicidálnych  pokusov  sme
rozoberali v úvode výsledkovej časti.
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Tabuľka 9 Intrapersonálne a interpersonálne koreláty uvažovania o sebapoškodení z hľadiska piatich vĺn zberu

uvažovanie 
o sebapoškodzovaní T1 T2 T3 T4 T5

premenná B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod* 0,124 1,132 0,613 -1,140 0,320 0,002 -0,446 0,640 0,045 -0,534 0,586 0,037 -0,362 0,696 0,226

skupina** -0,273 0,761 0,242 0,006 1,006 0,985 -0,086 0,917 0,675 0,431 1,539 0,065 0,086 1,090 0,752

fajčenie 0,243 1,275 0,505 0,005 1,005 0,982 0,251 1,285 0,041 0,220 1,246 0,073 0,031 1,031 0,829

alkohol 0,278 1,320 0,252 0,368 1,445 0,094 0,119 1,127 0,433 0,082 1,085 0,613 -0,040 0,961 0,815

nárazové pitie 0,222 1,248 0,353 0,188 1,207 0,488 0,202 1,224 0,354 0,106 1,112 0,583 -0,074 0,929 0,756

sebakontrola -0,088 0,916 <0,001 -0,126 0,882 <0,001 -0,085 0,918 <0,001 -0,081 0,922 <0,001 -0,136 0,873 <0,001

RYDM PV doma -0,002 0,998 0,950 0,027 1,028 0,379 -0,025 0,975 0,187 0,009 1,009 0,674 -0,025 0,976 0,314

RYDM PV škola -0,014 0,986 0,505 -0,013 0,987 0,617 0,032 1,033 0,077 -0,035 0,966 0,073 -0,011 0,989 0,616

RYDM PV priatelia 0,076 1,079 0,129 -0,013 0,987 0,840 -0,030 0,971 0,470 0,039 1,040 0,386 0,093 1,097 0,102

RYDM Prosoc. rov. 0,004 1,005 0,948 0,053 1,054 0,559 -0,115 0,891 0,049 -0,034 0,967 0,610 -0,059 0,943 0,458

pravidlá 0,074 1,077 0,179 0,018 1,018 0,809 -0,064 0,938 0,204 -0,049 0,952 0,369 0,030 1,031 0,641

informovanosť -0,056 0,946 0,195 -0,081 0,923 0,201 -0,034 0,967 0,429 -0,013 0,987 0,786 -0,094 0,910 0,129

konštanta 0,620 1,859 0,548 2,493 12,094 0,054 2,931 18,751 0,001 1,761 5,817 0,076 4,664 106,050 <0,001

Nagelkerke R2 0,117 0,219 0,136 0,133 0,196

*1 – dievča; 2 – chlapec; ** 1 – experimentálna skupina, 2 – kontrolná skupina; RYDM - Resilience and youth development module; PV – podporné vzťahy



Tabuľka 10 Intrapersonálne a interpersonálne koreláty suicidálneho pokusu z hľadiska piatich vĺn zberu

suicidálny pokus T1 T2 T3 T4 T5

premenná B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig B OR sig

rod* -0,938 0,392 0,288 -1,142 0,319 0,049 -0,524 0,592 0,203 -0,121 0,886 0,797 -0,126 0,881 0,819

skupina** -2,362 0,094 0,040 -0,848 0,428 0,126 -0,218 0,804 0,589 0,205 1,227 0,653 -0,045 0,956 0,927

fajčenie -1,203 0,300 0,030 0,505 1,658 0,093 0,151 1,163 0,387 0,367 1,443 0,011 -16,156 0,000 0,995

alkohol 0,404 1,498 0,412 0,539 1,715 0,175 -0,038 0,963 0,885 0,168 1,182 0,486 0,273 1,315 0,303

nárazové pitie 1,040 2,830 0,048 -0,859 0,424 0,112 0,428 1,534 0,183 -0,048 0,953 0,879 -0,183 0,832 0,685

sebakontrola -0,024 0,976 0,654 -0,086 0,918 0,044 -0,022 0,978 0,510 -0,007 0,993 0,843 -0,082 0,921 0,047

RYDM PV doma -0,094 0,911 0,189 -0,007 0,993 0,861 -0,041 0,960 0,246 -0,011 0,989 0,777 -0,094 0,911 0,019

RYDM PV škola -0,118 0,888 0,072 -0,131 0,878 0,005 0,044 1,045 0,212 -0,040 0,961 0,278 -0,045 0,956 0,282

RYDM PV priatelia 0,468 1,598 0,009 0,030 1,030 0,775 -0,064 0,938 0,382 0,091 1,095 0,300 0,069 1,071 0,487

RYDM Prosoc. rov. -0,071 0,932 0,772 -0,323 0,724 0,029 -0,319 0,727 0,006 0,069 1,072 0,595 0,025 1,025 0,863

pravidlá -0,261 0,770 0,215 0,154 1,167 0,208 0,130 1,138 0,186 0,147 1,158 0,170 0,035 1,036 0,760

informovanosť -0,095 0,909 0,487 -0,339 0,712 0,001 -0,177 0,838 0,028 -0,298 0,742 0,001 -0,089 0,915 0,420

konštanta 0,740 2,096 0,781 7,368 1584,3 0,003 0,989 2,688 0,523 -2,651 0,071 0,141 19,090 836,01 0,994

Nagelkerke R2 0,399 0,359 0,159 0,163 0,178

*1 – dievča; 2 – chlapec; ** 1 – experimentálna skupina, 2 – kontrolná skupina; RYDM - Resilience and youth development module; PV – podporné vzťah



5.4 Diskusia
Cieľom  štúdie  bolo  zistiť  výskyt  vybraných  prejavov  externalizovaného
problémového  správania  a internalizovaných  problémov  v priebehu
5 zberov  dát  realizovaných  v rámci  overovania  efektívnosti  programu
univerzálnej prevencie Unplugged. Našim zámerom bolo tiež zistiť,  či  sa
efekt programu zameraného primárne na prevenciu užívania návykových
látok prejavil aj na frekvencii výskytu iných foriem problémového správa-
nia  a tiež  zistiť  vzťah  vybraných  intrapersonálnych  a interpersonálnych
faktorov k výskytu problémového správania adolescentov. Vychádzali sme
z toho,  že  obdobie  adolescencie  je  príznačné  významnými  vývinovými
zmenami, ktoré sprevádzajú prechod z detstva do dospelosti. Ide o obdo-
bie, kedy mladí ľudia začínajú experimentovať s rôznymi formami rizikové-
ho správania, kedy dochádza k zvýrazneniu mnohých problémov, ktoré už
boli  prítomné  v predošlom  období,  ale  neboli  primerane  riešené  resp.
neboli vytvorené podmienky na ich prekonanie. Ide o dôležitú etapu nielen
z hľadiska somatického, ale aj osobnostného, emocionálneho a sociálneho
vývinu. V období adolescencie problémové správanie od menej závažných
prejavov  až  po  prejavy  delikventného  správania  zaznamenáva  nárast
(Čerešník & Dolejš, 2015; Oshio et a., 2003). V ranej adolescencii bývajú už
pozorované aj mimoriadne závažné prejavy internalizovaných problémov
ako  je  sebapoškodzovanie  a suicidálne  pokusy  (Burešová,  Bartošová,
& Čerňák, 2015; Cheng et al., 2009; Dolejš, Skopal, & Suchá, 2014; Evans
et  al.,  2005;  Geluayov  et  al.,  2018;  Kokkevi  et  al.,  2014;  Laye-Gindhu
& Schonert-Reichl, 2005; Portzky, De Wilde, & van Heeringen, 2007; Toro
et al., 2009 in Cruz et al. 2013). 

Najčastejšími  formami  externalizovaného  problémového  správania  boli
v našom výskume zapletenie sa do bitky v škole a tiež do bitky, kedy jedna
skupina bojuje proti inej skupine. Viacerí autori tiež uvádzajú častý výskyt
agresívnych foriem správania v tomto vývinovom období (Dolejš & Skopal,
2014;  Dolejš,  Skopal,  & Suchá,  2014;  Zemančíková,  2014).  V oboch
prípadoch vykazoval výskyt uvedených prejavov problémového správania
pokles od druhého po piaty zber dát. Pokles výskytu rizikového správania
v období  adolescencie  uvádza  aj  Steinberg  (2009)  aj  keď  autor  uvádza
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pokles až v neskoršej adolescencii a vo všeobecnosti pre rizikové správanie
ako  také.  Ostatné  formy  externalizovaného  problémového  správania
vykazovali  v priebehu  jednotlivých  zberov  relatívnu  stabilitu.  Krádež
v našom  výskume  uviedlo  približne  1,6 – 4,3  %  adolescentov,  ako  sme
uviedli išlo o vekovú kategóriu od 11,5 – 13,5 rokov. Dolejš a Skopal (2014)
a tiež  Dolejš,  Skopal  a Suchá  (2014)  uvádzajú  omnoho  vyššie  percentá
krádeží, ale ich výskum bol realizovaný na vzorke 11 – 15 ročných adoles-
centov. Podobne vyznieva porovnanie s uvedeným výskumom aj v prípade
zbrane,  ale  ako  uvádzajú  vyššie  uvedení  autori,  pýtali  sa  na  to,  či
respondenti  zbraň  do  školy  doniesli,  my  sme  sa  pýtali  na  jej  použite.
Odpovede na otázku, či v poslednom roku udreli učiteľa vykazujú vzhľad-
om na vlny zberu variabilitu. Vysoký výskyt sme zaznamenali v štvrtej vlne
zberu s následným výrazným poklesom v piatej vlne. Ak by sme nebrali do
úvahy tento výkyv, tak sa naše zistenia v zásade zhodujú s tým, čo uvádzajú
Ďzuka  a Dalbertová  (2007).  Treba  však  brať  do  úvahy,  že  v uvedenom
výskume išlo o vyjadrenia učiteľov. 

Zamerali sme sa aj na zistenie vzťahov vybraných korelátov problémového
správania  (rod,  účasť  na  programe,  užívanie  alkoholu,  fajčenie,  seba-
kontrola, podporné vzťahy doma, v škole, zo strany priateľov, prosociálni
rovesníci,  existencia pravidiel  v domácom prostredí,  informovanosť rodi-
čov o dieťati) k externalizovanému problémovému správaniu, suicidálnym
myšlienkam a suicidálnym pokusom vzhľadom k jednotlivým vlnám zberu
dát. Chlapci v porovnaní s dievčatami udávali externalizované problémové
správanie  významne  častejšie,  čo  je  v súlade  s mnohými  výskumami
realizovanými v danej oblasti (Carlo et al., 1999; Dolejš, Skopal, & Suchá,
2014). Faktorom, ktorý sa javil byť konzistentne takmer vo všetkých vlnách
zberu vo významnom negatívnom vzťahu k externalizovanému problémo-
vému správaniu bola  sebakontrola,  ktorej  vyššia  miera je  uvádzaná ako
protektívny a nižšia ako rizikový faktor externalizovaného problémového
správania  (De  Ridder  et  al.,  2012).  Užívanie  alkoholu  sa  spájalo
s externalizovaným  problémovým  správaním  v období  prvých  zberov,
t.j. vo veku respondentov okolo 11,5 roka. V tomto veku začínajú konzumo-
vať alkohol najmä tí, ktorí vykazujú problémy aj v iných oblastiach správa-
nia, neskôr môže byť experimentovanie s alkoholom súčasťou vývinového
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obdobia a nemusí byť nutne spájané s inou rizikovou aktivitou. Podpora zo
strany  priateľov  bola  vzhľadom  k problémom  v správaní  rizikovým
faktorom. Otázky boli smerované na to, či majú priateľov, ktorým na nich
záleží, ktorým sa môžu vyrozprávať a ktorí im pomôžu s trápením. Takúto
podporu môžu dostávať aj od priateľov, ktorí sa tiež správajú problémovo,
alebo to tak môžu aspoň v danej chvíli vnímať. Na druhej strane tí, ktorí
mali kamarátov správajúcich sa v súlade s normami mali menšiu pravde-
podobnosť,  že  sa  budú  správať  problémovo.  Prítomnosť  resp.  absencia
deviantne  sa  správajúcich  rovesníkov  je  skutočnosť,  ktorá  sa  uvádza  vo
vzťahu k problémovému správaniu adolescentov (Ary et al., 1999). 

Školáci,  ktorí vnímali  svojich rodičov ako podporujúcich a zaujímajúcich
sa, disponujúcich informáciami o tom kde a s kým trávia ich deti večer čas,
menej  často  uvádzali  externalizované  formy  problémového  správania.
Neplatilo to však pre všetky vlny zberu. Samotné stanovovanie pravidiel
týkajúce sa správania sa detí rodičmi, sa v našom výskume nepreukázalo
ako významné. Dôležitosť praktík vo výchove v kontexte externalizovaného
problémového správania uvádzajú viacerí autori. Predovšetkým príliš tvrdá
a inkonzistentná výchova býva uvádzaná ako rizikový faktor (Finkenauer,
Engels, & Meeus, 2002) a rodičovský záujem a vrelý vzťah sú považované
za protektívne faktory (Cleveland et al., 2005; Jaggers et al., 2017; Širůček,
Širůčková, & Macek, 2007). 

Sebapoškodzujúce  myšlienky  častejšie  uvádzali  dievčatá  v porovnaní
s chlapcami,  ale  suicidálne  pokusy  významne častejšie  uvádzali  dievčatá
iba v prípade druhého zberu,  v ostatných zberoch nebol  z hľadiska rodu
rozdiel významný. Uvažovanie o sebapoškodení bolo častejšie u adolescen-
tov  s nižšou  mierou  sebakontroly.  Pokusy  o samovraždu  boli  nižšie
u respondentov,  ktorí  uviedli,  že  ich  rodičia  majú  informácie  o tom,  čo
robia  a s  kým  trávia  čas  vo  večerných  hodinách.  Nezaznamenali  sme
významné rozdiely (s výnimkou suicidálnych pokusov v čase T1 v nepros-
pech experimentálnej skupiny) vo výskyte problémového správa-nia medzi
experimentálnou a kontrolnou skupinou.

Skúmali sme aj prejavy internalizovaných problémov, konkrétne uvažova-
nia  o sebapoškodení  a pokus  o samovraždu.  V týchto  formách  správania
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sme  v priebehu  jednotlivých  zberov  zaznamenali  nárast.  Percento
adolescentov, ktorí uviedli v poslednom roku myšlienky na sebapoškodenie
narástlo z 15,8 % v T1 na 22,1 % v čase T5. Viaceré vedecké štúdie, ktoré
mapovali túto problematiku (Burešová, Bartošová, & Čerňák, 2015; Cheng
et  al.,  2009; Dolejš,  Skopal,  & Suchá,  2014; Evans et  al.,  2015;  Kokkevi
et al.,  2014;  Toro  et  al.,  2009  in  Cruz  et  al.  2013)  uvádzajú  podobné
pomery,  určité  rozdiely  môžu  súvisieť  rôznou  metodikou,  vekovým
a kultúrnym  zložením  vzorky.  Čo  sa  týka  rodových  rozdielov,  sú  to
dievčatá, ktoré častejšie uvažujú o tom, že si nejakým spôsobom ublížia. Na
vyššiu  incidenciu  sebapoškodzovania  u adolescentiek  poukazujú  viaceré
štúdie (Hawton, & Harriss 2008; Geluayov et al., 2018). Intrapersonálny
faktor  –  sebakontrola  bol  konzistentne  vo  všetkých  vlnách  zberu
v negatívnom  vzťahu  k uvažovaniu  o sebapoškodení.  Sebaovládanie  je
uvádzané ako relevantný faktor spojený s problémovým správaním raných
adolescentov  (Finkenauer,  Engels,  & Baumeister,  2005).  Aj  keď  jednou
z príčin sebapoškodzovania bývajú v odbornej literatúre uvádzané faktory
na strane rodiny, v našom výskume sa ich významnosť nepreukázala.

Počas  piatich  zberov  v rozmedzí  cca  2  rokov  sme  pozorovali  nárast  aj
v prípade  frekvencie  suicidálnych  pokusov.  Tieto  údaje  sú  v súlade
s odbornou  literatúrou,  ktorá  uvádza  nárast  problémového  správania
v priebehu ranej adolescencie (Emmerová, 2018). Na rozdiel od predošlých
foriem problémového správania sa rod v našej výskumnej vzorke neukazu-
je vo väčšine prípadov ako významná premenná, aj keď v odbornej literatú-
re sa uvádza vyšší počet suicidálnych pokusov u dievčat (Emmerová, 2018).
Významnou protektívnou nezávislou premennou vo vzťahu k samovražed-
ným pokusom bola v našom výskume vyššia informovanosť rodičov o tom
kde a s kým ich dieťa trávi čas po večeroch a podporné vzťahy v domácom
prostredí  a tiež  vyššia  úroveň  sebakontroly.  Konflikty  v rodine  a seba-
kontrola sú uvádzané ako významný rizikový faktor suicidálneho konania
aj  inými  autormi  (Emmerová,  2018;  Rozsívalová,  2015).  V súvislosti
s suicidálnymi  pokusmi  vidieť  nejednoznačný  vzťah  fajčenia  v prvej
a štvrtej vlne zberu. V poslednej piatej vlne zberu (18 mesiacov po realizácii
programu Unplugged, vo veku cca 13,5 roka) sa významný pozitívny vzťah
k pokusom  o samovraždu  preukázal  iba  v prípade  sebakontroly
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a podporných  vzťahov  doma.  Problematiku  významného  vzťahu  skupiny
a suicidálnych pokusov sme rozoberali v úvode výsledkovej časti.

Vzhľadom k tomu, že premenná skupina sa nepreukázala ako významná,
v prípade nášho výskumu sa efekt programu Unplugged na externalizované
a internalizované  problémové  správanie  sa  nepreukázal.  Program
Unplugged síce obsahuje témy, ktoré môžu posilňovať protektívne faktory
súvisiace s externalizovanými a internalizovanými problémami, ale na to,
aby sa  efekt  mohol  preukázať,  bolo  by treba tieto témy značne rozšíriť.
Problémové správanie je podmienené mnohými faktormi intrapersonálnej,
interpersonálnej  a sociálnej  povahy  a jeho  prevencia  a riešenie  by  malo
mať komplexný charakter.

5.4.1 Aplikácia pre prax
Ako externalizované,  tak  aj  internalizované  problémy a s  nimi  súvisiace
správanie  sú  závažným  problémom.  V období  adolescencie,  zvlášť  v jej
raných štádiách, je vzhľadom k zdravému vývinu mladých ľudí nevyhnutné
hľadať  relevantné  faktory  s nimi  súvisiace  a nachádzať  cesty  ako  im
predchádzať,  prípadne ich riešiť.  Identifikácia intrapersonálnych a inter-
personálnych  faktorov,  ktoré  s takýmto  správaním  súvisia  pomôže
porozumieť  jeho  príčinám  a zacieliť  prevenciu  a intervenciu  tak,  aby
prinášala  efekt.  Naše  odporúčania  by  sme  chceli  smerovať  nielen  na
školákov, učiteľov, vedenie škôl, ale aj na rodičov, pretože iba komplexný
prístup môže priniesť efekt v riešení uvedených foriem správania. Chceli by
sme  upozorniť  na  dôležitosť  venovať  pozornosť  internalizovaným
problémom detí a adolescentov, ktoré bývajú často skryté, ale ich závažnosť
je  nespochybniteľná.  Popri  programoch  venovaných  prevencii  užívania
návykových  látok  by  sme  odporúčali  rozšíriť  ponuku  preventívnych
a intervenčných  programov  zacielených  na  externalizované  a internali-
zované problémové správanie. Programy by mali byť vytvorené na základe
výskumných  dát.  Náš  výskum  poukázal  predovšetkým  na  posilnenie
sebaregulácie, prosociálneho správania a smerom k rodičom na posilnenie
vhodných výchovných stratégií a budovania vzťahu založenom na vrelosti,
dôvere a rešpekte.
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Závery

Školský univerzálny program prevencie užívania návykových 
látok Unplugged, efektívnosť programu vo vzťahu k fajčeniu 
a konzumácii alkoholu medzi slovenskými školákmi

Našim zámerom bolo skúmať priamy a nepriamy efekt Unplugged progra-
mu  vo  vzťahu  k fajčeniu  a konzumácii  alkoholu  školákov,  ako  aj  podiel
Unplugged programu, kvality jeho implementácie na fajčení a konzumácii
alkoholu  prostredníctvom  testovania  komplexnejších  modelov  s takými
výskumne  vygenerovanými  významnými  prediktormi,  ako  bol  rizikový
status,  sociálnopsychologické,  školské  a osobnostné  faktory.  Výsledky
preukázali rodom moderovaný krátkodobejší efekt programu Unplugged
(bezprostredne  po  implementácii),  ako  aj  dlhodobejší  efekt  programu
(12 mesiacov po implementácii)  na  fajčenie  v prospech  dievčat  experi-
mentálnej  skupiny.  Výsledky  preukázali  nepriamy dlhodobejší  pozitívny
vplyv programu na fajčenie školákov, ktoré školáci udávali 12 mesiacov po
implementácii programu, prostredníctvom zmeny normatívnych presved-
čení, a to iba v prospech školákov, ktorí Unplugged absolvovali pod vede-
ním angažovaných učiteľov v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Výsledky komplexnejších modelov preukázali podiel skúmaných sociálno-
psychologických prediktorov (percipovaná dostupnosť, percipovaná rodi-
čovská informovanosť a zmena normatívnych presvedčení) na školákmi
udávanom fajčení  a konzumácii  alkoholu,  spoluvýskyt fajčenia a konzu-
mácie alkoholu, ktorý školáci udávali v krátkodobejších aj dlhodobejších
časových reláciách.

Výsledky preukázali nepriamy pozitívny efekt Unplugged programu vede-
ného ale iba angažovaným učiteľom na konzumáciu alkoholu, ktorú ško-
láci udávali 3 mesiace po implementácii programu a ktorý bol mediovaný
vyššou úrovňou pozitívnej sebaúcty. Tzn., že program pod vedením anga-
žovaných učiteľov zvyšoval  úroveň pozitívnej  sebaúcty školákov,  ktorá
znižovala  pravdepodobnosť  udávanej  konzumácie  alkoholu školákov
experimentálnej skupiny v porovnaní so školákmi kontrolnej skupiny. 
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Výsledky preukázali moderovaný efekt Unplugged programu konzumáciou
alkoholu v čase prvej vlny zberu dát v krátkodobejších, ako dlho dlhodo-
bejších časových reláciách, a to 3 mesiace, 12 mesiacov a 18 mesiacov po
implementácii programu bol efekt preukázaný v prospech školákov experi-
mentálnej skupiny, ktorí v čase prvej vlny zberu dát neudávali konzumáciu
alkoholu. Očakávaný efekt Unplugged programu bol potvrdený oddiale-
ním konzumácie alkoholu školákov experimentálnej skupiny.

Výsledky preukázali dôležitosť ne/angažovanosti učiteľov realizovať pro-
gram Unplugged v školských triedach,  dôležitosť  kvality  implementácie
programu a jej  súvislosti s efektívnosťou programu, s rizikom nepriazni-
vých, rizikové správanie podporujúcich efektov programu.

Kvalita implementácie programu Unplugged medzi slovenský-
mi školákmi

Súčasný trend overovania efektívnosti preventívnych programov v školskej
praxi sa nezameriava len na to, či  program znížil resp. oddialil  užívanie
návykových látok,  alebo či  došlo ku korekcii  nesprávnych normatívnych
presvedčení, ale aj na celý proces implementácie programu. Pre správnu
interpretáciu  výsledkov  programu  je  potrebné  pochopiť,  čo  sa  vlastne
v praxi  realizovalo  a prečo.  Sledovanie  implementačného  procesu  by  sa
malo realizovať  už od samotného rozhodnutia realizovať  program až po
zhodnotenie toho či  boli  splnené ciele programu a do akej  miery a či  sa
úroveň implementácie prejavila vo výsledkoch jeho efektívnosti. Keďže sa
však jednotlivé preventívne programy líšia štruktúrou a tiež obsahovými
zložkami,  nie  je  možné  jednoznačne  vymedziť,  akým  spôsobom  by
hodnotenie kvality implementácie malo prebiehať a tiež nemožno jedno-
značne definovať, čo znamená vysoká resp. nízka kvalita implementácie.

Na základe teoretických východísk implementačného procesu bola kvalita
implementácie  Unplugged  a n-Prevencie  hodnotená  prostredníctvom
štyroch dimenzií: adherencia (celková implementácie programu sledovaná
prostredníctvom  naplnenia  cieľov  programu,  dodržiavania  podmienok
implementácie a realizovania programu v súlade s manuálom, implemen-
tácia  jednotlivých  lekcií  a dôvody  neimplementovania  niektorej  časti
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lekcie),  kvalita doručenia (špecifická sebaúčinnosť učiteľa a presvedčenie
učiteľa  o efektívnosti  programu),  expozícia  (množstvo  absolvovaných
lekcií), senzitivita (skúsenosti cieľovej skupiny s programom) a kontextu-
álne charakteristiky (postoj kľúčových osôb k realizácii programu a vytvo-
renie priestoru na realizáciu programu zo strany vedenia školy). Hodnote-
nie  kvality  implementácie  programu  sa  ukázalo  ako  náročné  z hľadiska
celkového procesu  monitorovania,  ako aj  z hľadiska výberu  jednotlivých
metód. Na základe dostupných možností sme sa rozhodli sledovať kvalitu
implementácie z pohľadu učiteľov, ktorí program realizovali, a z pohľadu
žiakov, ktorí sa programu zúčastnili.

Naše  výsledky  poukazujú  na  to,  že  z pohľadu  učiteľov  bol  program
Unplugged ako aj n-Prevencia realizovaný s dostatočnou mierou kvality
implementácie. Učitelia  udávali  vysokú  úroveň  hlavných  indikátorov
adherencie,  ktoré  boli  vo  vzťahu  k špecifickej  sebaúčinnosti  učiteľa.
K adherencii  taktiež  prispieva  vnímaný  postoj  vedenia  školy  a kolegov.
Čo sa  týka  sekundárnych  indikátorov  adherencie,  vo  väčšine  tried  bol
Unplugged  implementovaný  v plnom  rozsahu.  Pri  implementácii  n-
-Prevencie  boli  častejšie  vynechávané  niektoré  časti  lekcií.  Je  dôležité
poznamenať,  že  n-Prevencia  bola  v porovnaní  s Unplugged  hodnotená
učiteľmi  ako  náročnejšia  na  prípravu,  realizáciu  v triede  a tiež  na
organizáciu času. Najčastejším dôvodom vynechania niektorej časti lekcie
ako v prípade Unplugged, tak aj v prípade n-Prevencie bol nedostatok času
a nezáujem  žiakov  participovať  v niektorých  aktivitách.  Čo  sa  týka
hodnotenia programu žiakmi, tí udávali len priemernú pozitívnu skúsenosť
s programom  a nízku  negatívnu  skúsenosť.  Vyššia  negatívna  skúsenosť
žiakov s Unplugged súvisela s nižším počtom absolvovaných lekcií. 

Získané výsledky môžu poskytnúť základ pre implementáciu akéhokoľvek
školského  preventívneho  programu  užívania  návykových  látok,  keďže
v súčasnosti v našich podmienkach ešte stále nie je samozrejmosťou overo-
vanie efektívnosti preventívnych programov vo fáze implementácie, ktorá
podstatne vplýva najmä na identifikáciu funkčných a dysfunkčných zložiek
preventívnych programov, ale tiež aj na správnu interpretáciu výsledkov. 
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Vývinové zmeny vybraných intrapersonálnych premenných 
slovenských školákov vzhľadom na absolvovanie programu 
Unplugged

Hlavným cieľom štúdie bolo skúmať normatívne, vývinové zmeny v sledo-
vaných premenných a zároveň zmeny v týchto premenných u dospievajú-
cich, ktorí absolvovali univerzálny program prevencie Unplugged. V nami
sledovaných  charakteristikách  v priebehu  skorej  adolescencie  dochádza
k zmene  len  v niekoľkých  z nich.  V kontrolnej  skupine  došlo k poklesu
v internom  zdroji  reziliencie  –  pozitívna  orientácia  na  budúcnosť,
v takmer  všetkých  externých  zdrojoch  reziliencie  súvisiacich  so  školou
a v životnej  spokojnosti.  Zmeny  prebiehali  rovnako  pre  chlapcov
a dievčatá s výnimkou sebaúčinnosti,  kde došlo k poklesu len u chlapcov.
Očakávané  zhoršenie  sebaúcty  nebolo  potvrdené.  Zhoršenie  v kvalite
sledovaných  premenných  je  v súlade  s predchádzajúcimi  zisteniami.
Začiatok dospievania je charakterizovaný zvýšenou zameranosťou na seba,
introspekciou,  formovanie  identity  súvisí  so  zvýšenou  kritickosťou  voči
sebe a neistotou.  Adolescent  musí  postupne redefinovať  svoje self,  čo je
často  bolestné  a môže  byť  preto  sprevádzané  dočasným  zhoršením
vo viacerých oblastiach vývinu.

Druhým cieľom štúdie bolo overiť, či absolvovanie programu univerzálnej
prevencie Unplugged môže zmierniť pokles v kvalite sledovaných premen-
ných.  Výsledky  ukazujú,  že v experimentálnej  skupine  v porovnaní
so skupinou kontrolnou nedošlo k poklesu v percipovaných očakávaniach
zo  strany  školy,  došlo  k nižšiemu poklesu  podporných  vzťahov v škole
a životnej  spokojnosti  a k  nárastu  v podporných  vzťahoch  zo  strany
priateľov. Tieto  výsledky  naznačujú  možnosť,  že  negatívne  vývinové
zmeny je možné prostredníctvom rôznych programov prevencie zmierniť.
Najviac dotknutá sa javí byť oblasť sociálnej opory zo strany učiteľa/školy.
V tejto  oblasti  došlo  v priebehu  skorej  adolescencie  k najvýraznejšiemu
poklesu a zároveň u žiakov, ktorí absolvovali program Unplugged, bol tento
miernejší.  Program  Unplugged  realizuje  v triede  vyškolený  učiteľ  danej
školy, teda niekto, kto je do života školy zainteresovaný a žiaci ho zvyčajne
poznajú.  Hoci  program  nie  je  primárne  určený  na  formovanie  vzťahu
učiteľ-žiak,  či  budovanie  triednej  klímy,  spoločné stretávanie  sa  v rámci
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projektu, práca na aktivitách, diskusie môžu významne prispieť k budova-
niu dôvery v učiteľa, môžu prispieť k formovaniu pocitu spolupatričnosti,
zmysluplnej participácie na chode školy ako i celkovému pozitívnejšiemu
vnímaniu školskej a triednej klímy. 

Vybrané intrapersonálne premenné vo vzťahu k rizikovému 
správaniu a efektívnosti programu Unplugged medzi sloven-
skými školákmi

Prvým  cieľom  kapitoly bolo  preskúmať  vzťah  medzi  vybranými  intra-
personálne  premennými  a rizikovým správaním  mladých  dospievajúcich
v závislosti od rodu a účasti na preventívnom programe. Druhým cieľom
bolo  skúmať  vybrané  intrapersonálne  premenné  ako  možné  mediátory
vzťahu  medzi  účasťou  na  prevenčnom  programe a rizikovým správaním
(fajčenie  tabakových  cigariet,  užívanie  alkoholu  a opitosť  ako  30  dňovú
prevalenciu).

Na základe výskumných zistení sme za možné faktory vzťahu s rizikovým
správaním ako aj mediátory považovali vnútorné zdroje reziliencie (hľada-
nie  nového,  emocionálna  regulácia,  pozitívna  orientácia  na  budúcnosť),
vonkajšie zdroje reziliencie z prostredia rodiny, školy a komunity (podpora,
očakávanie,  zmysluplná  participácia)  a prosociálnych  rovesníkov.  Z častí
sebasystému  sme  sa  zamerali  na  kognitívny  (kritické  myslenie,
vyjadrovanie názorov, rozhodovanie, overovanie pomocou porovnávania),
afektívno–hodnotiaci  (pozitívna  a negatívna  sebaúcta)  a behaviorálny
(sebaúčinnosť) aspekt sebasystému. 

V priamych vzťahoch intrapersonálnych premenných vo vzťahu k rizikové-
mu  správaniu  mali  dominantné  postavenie  vnútorné  zdroje  reziliencie;
potvrdili sme priame negatívne asociácie vnútorných zdrojov reziliencie
so všetkými typmi rizikového správania za posledných 30 dní: hľadanie
nového  s fajčením,  zameranie  sa  na  budúcnosť  s fajčením  a opitím
a s užívaním  alkoholu  sa  potvrdila  významnosť  regulácie  emócií  ako
významných protektívnych  vnútorných  zdrojoch  odolnosti  voči  užívaniu
legálnych  škodlivých  látok,  t.j.  ich  úroveň  znižovali.  Úloha  vnútorných
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zdrojov  reziliencie  sa  nepotvrdila  vo  funkciách  mediátorov,  pôsobia
v kontakte s rizikom priamou cestou.

Z  vonkajších  zdrojov  reziliencie  v priamych  vzťahoch  s rizikovým
správaním  podpora  doma  a podpora  v škole  zvyšovali  pravdepodob-
nosť rizikového správania, očakávania doma, participácia na domácich
a komunitných aktivitách, ako aj prosociálni rovesníci pravdepodobnosť
rizikového správania znižovali. Z vonkajších zdrojov reziliencie sa proso-
ciálni  rovesníci  potvrdili  v úlohe najvýznamnejšieho priameho protektív-
neho vonkajšieho zdroja pri všetkých typoch rizikového správania.

Prvky  sebasystému  (kognitívna  autonómia,  sebaúcta,  sebaúčinnosť)
potvrdzujú  vo  vzťahu  k rizikovému  správaniu  svoje  postavenie  ako
všeobecný,  non-špecifický rizikový ako aj  protektívny faktor.  Kognitívny
faktor sebasystému kognitívna autonómia vyjadrovaním názorov pravde-
podobnosť užívania alkoholu zvyšovala,  v prípade opitosti podobne vyja-
drovanie názorov a rozhodnutie pravdepodobnosť výskytu opitia zvyšovali.
Kritické  hodnotiace  myslenie  pravdepodobnosť  opitia  znižovala.  Vyššia
pozitívna sebaúcta ako afektívno–hodnotiaci  aspekt  sebasystému  znižo-
vala pravdepodobnosť fajčenia a pitia alkoholu, kým negatívna sebaúcta
zvyšovala pravdepodobnosť fajčenia a opitia. Behaviorálny aspekt seba-
systému sebaúčinnosť zvyšovala pravdepodobnosť opitia. 

V  úlohe  mediátorov  sme  si  dávali  otázku,  ktoré  z intrapersonálnych
faktorov sa spolupodieľajú na efektivite preventívneho programu vo vzťahu
k znižovaniu rizikového správania ako ich vnútorné mechanizmy. V našom
výskume sa potvrdili v úlohe mediátorov hlavne vonkajšie zdroje rezilien-
cie:  očakávania  z oblasti  rodiny,  podpora  školy,  podpora  a očakávanie
komunity  a prosociálni  rovesníci,  prvky  sebasystému:  kognitívny  aspekt
rozhodovanie,  porovnávanie  a behaviorálny  aspekt  sebasystému  seba-
účinnosť. Všetky intrapersonálne premenné v úlohe mediátorov podporili
efektivitu účasti na preventívnom programe v zmysle zníženia rizikového
správania užívania alkoholu a opitia. Mediačné pozície intrapersonálnych
premenných sa  nepotvrdili  vo  vzťahu účasti  na preventívnom programe
a jeho efektivite voči fajčeniu tabakových cigariet. Mediačná pozícia intra-
personálnych premenných sa zvyšovala časom od realizácie preventív-
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neho programu a mala tendenciu smerovať od ochranných prvkov seba-
systému u chlapcov k vonkajším zdrojom reziliencie v celej skupine bez
ohľadu na rod účastníkov. 

Vybrané inter a intra personálne premenné vo vzťahu k pro-
blémovému správaniu a efektívnosti programu Unplugged 
medzi slovenskými školákmi

Cieľom  štúdie  bolo  zistiť  výskyt  vybraných  foriem  externalizovaného
a internalizovaného  problémového  správania  v priebehu  5  zberov  dát
realizovaných v rámci overovania efektívnosti programu primárnej preven-
cie Unplugged a tiež zistiť, či sa efekt programu zameraného primárne na
prevenciu užívania návykových látok prejavil aj na frekvencii výskytu iných
foriem  problémového  správania.  Najčastejšími  formami  externalizova-
ného problémového správania boli zapletenie sa do bitky v škole a tiež do
bitky,  kedy jedna skupina bojuje proti  inej  skupine. V oboch prípadoch
vykazoval výskyt uvedených prejavov problémového správania pokles od
druhého  po  piaty  zber  dát.  Frekvencie  sa  pohybovali  od  11  do  16,9  %
v prípade bitky a od 9,3 do 14,5 % v prípade skupinovej bitky. Najmenej
frekventovaným  prejavom  externalizovaného  problémového  správania
bolo použite zbrane na získanie niečoho. Uvedený typ správania uviedlo
aspoň raz v priebehu jednotlivých vĺn zberu od 1,3 do 2 % respondentov.
Pomerne vysoké percento školákov referovalo, že niekedy v poslednom
roku udrelo učiteľa (od 1,7 do 6,9 % a v T4 dokonca 10,4 %). 1,3 – 4,3 %
respondentov  sa  priznalo  ku  krádeži  v poslednom  roku. V prípade
behaviorálnych  prejavov  internalizovaných  problémov  sme  v priebehu
jednotlivých zberov zaznamenali nárast.  Percento školákov, ktorí uviedli
v poslednom roku myšlienky na sebapoškodenie narástlo z 15,8 % v T1
na  22.1  %  v čase  T5. Obdobný  nárast  sme  pozorovali  aj  v prípade
suicidálnych pokusov, keďže v prvom zbere uviedlo aspoň jeden takýto
pokus v poslednom roku 2,7  % školákov a piatom zbere  (cca o 2  roky
neskôr)  to  bolo  až  6,4%  školákov.  Tieto  údaje  sú  v súlade  s odbornou
literatúrou, ktorá uvádza nárast problémového správania v priebehu ranej
adolescencie,  ale zároveň pokles predovšetkým externalizovaných foriem
v neskorších obdobiach tejto vývinovej etapy.
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Ďalším  cieľom  bolo  zistiť  vzťahy  vybraných  korelátov  problémového
správania  (rod,  účasť  na  programe,  užívanie  alkoholu,  fajčenie,  seba-
kontrola, podporné vzťahy doma, v škole, zo strany priateľov, prosociálni
rovesníci,  existencia  pravidiel  v domácom  prostredí,  informovanosť
rodičov  o dieťati)  k externalizovanému  problémovému  správaniu,
suicidálnym myšlienkam a suicidálnym pokusom vzhľadom k jednotlivým
vlnám zberu dát.  Chlapci v porovnaní s dievčatami udávali externalizo-
vané problémové správanie významne častejšie. Faktorom, ktorý sa javil
byť  konzistentne  takmer  vo  všetkých  vlnách  zberu  vo  významnom
negatívnom  vzťahu  k externalizovanému  problémovému  správaniu  bola
sebakontrola. Užívanie alkoholu sa spájalo s externalizovaným problémo-
vým správaním v prvom resp.  druhom zbere – v nižšom veku školákov.
Zaujímavým zistením bolo, že podpora zo strany priateľov bola vzhľadom
k problémom  v správaní  rizikovým  faktorom,  no  na  druhej  strane
kamaráti/rovesníci správajúci sa v súlade s normami pôsobili protektívne.
Je  možné,  že  išlo  o podporu  od  priateľov,  ktorí  sa  tiež  správajú
problémovo, ale v rámci našich dát to nebolo možné overiť. Školáci, ktorí
vnímali  svojich  rodičov  ako  tých,  ktorí  sa  zaujímajú,  s kým  sa  ich  deti
stretávajú  a kde  trávia  čas,  menej  často  uvádzali  externalizované  formy
problémového  správania.  Neplatilo  to  však  pre  všetky  vlny  zberu.
Sebapoškodzujúce  myšlienky  častejšie  uvádzali  dievčatá  v porovnaní
s chlapcami,  ale  suicidálne  pokusy  významne častejšie  uvádzali  dievčatá
iba v prípade druhého zberu,  v ostatných zberoch nebol  z hľadiska rodu
rozdiel významný. Uvažovanie o sebapoškodení bolo častejšie u školákov
s nižšou  mierou  sebakontroly.  Pokusy  o samovraždu  boli  nižšie
u školákov, ktorí uviedli, že ich rodičia majú informácie o tom, čo robia
a s kým trávia čas vo večerných hodinách. Nezaznamenali sme významné
rozdiely  (s výnimkou  suicidálnych  pokusov  v čase  T1  v neprospech
experimentálnej  skupiny)  vo  výskyte  problémového  správania  medzi
experimentálnou a kontrolnou skupinou. Efekt programu Unplugged na
externalizované a internalizované problémové správanie sa nepreukázal.
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Prezentované najdôležitejšie výsledky našej práce naznačujú smer ďalšieho
výskumu,  ktorý  spočíva  hlavne v skúmaní  podielu  rodu,  kvality  a bariér
implementácie školských programov prevencie, rizikového statusu cieľovej
skupiny školákov, ako aj faktorov udržateľnosti efektu programov preven-
cie rizikového správania školákov.
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Odporúčania pre školskú prax
Vo vzťahu k vedeniu školy a učiteľom:

• včasnosť prevencie fajčenia a konzumácie alkoholu, rešpektovanie
rodových zvláštnosti vo výskyte a prevencii fajčenia a konzumácie
alkoholu

• vnútorná  angažovanosť,  motivácia  učiteľov  a realizovateľnosť
programu  prevencie  vzhľadom  na  časové  možnosti  v školských
podmienkach konkrétnej  školy,  kvalita implementácie programu
sú kľúčovými faktormi efektívnosti programu prevencie

• neangažovanosť učiteľov, nízka motivácia a absencia presvedčenia
učiteľa o zmysluplnosti, efektívnosti programu predstavuje riziko-
vý faktor  výskytu  výsledkov  implementácie  školského programu
prevencie užívania návykových látok, ktorý je s cieľmi programu
prevencie  nezlučiteľný,  lebo predstavuje  riziko podpory fajčenia
a konzumácie alkoholu školákmi

• prístup  učiteľov  k programu  je  najdôležitejším  aspektom  pri
implementácii  a bez  dôslednej  analýzy  hodnotenia  programu
školákmi  cieľovej  skupiny  programu  nie  je  možné  adekvátne
posúdiť, či program dosiahol požadované výsledky

• motivovať žiakov k aktívnej účasti na programe je nevyhnutným
predpokladom  efektívnej  implementácie  programu,  čo  kladie
vysoké  nároky  na  odbornú,  sociálno-osobnostnú  a didaktickú
pripravenosť učiteľov, ktorí program medzi školákmi realizujú

• kvalita  vzťahov medzi  učiteľom a žiakmi je  nielen nevyhnutným
predpokladom efektívnosti  učiteľom  implementovaného  progra-
mu ale aj možným pozitívnym dôsledkom, príspevkom k podpore
a rozvoju ich vzťahov.
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Vo vzťahu k rodičom: 

• dospievajúcimi vnímaná dostupnosť cigariet a alkoholu významne
zvyšuje  riziko  výskytu  fajčenia  a konzumácie  alkoholu  medzi
dospievajúcimi 

• otvorená komunikácia s dospievajúcimi, dobré vzťahy podporujú-
ce ochotu dospievajúcich zdieľať s rodičmi informácie týkajúce sa
ich aktivít významne znižujú riziko výskytu fajčenia a konzumácie
alkoholu medzi dospievajúcimi

• rodina,  komunita,  rovesníci,  ako  aj  školské  prostredie  s jasne
vymedzenými  postojmi  a jasne  vymedzenou  netoleranciou  voči
užívaniu  drog,  podpora  prosociálnych,  záujmových  aktivít  aj
v školskom  prostredí  prispieva  k rozvoju  primeranej  sebaúcty,
kognitívnej  slobody  s akceleráciou  dôrazu  na  zodpovednosť
dospievajúceho

• budovania  vzťahu  rodič – dieťa  založenom  na  vrelosti,  dôvere
a rešpekte  je  nevyhnutným  predpokladom  odhalenia  a riešenia
vnútorných problémov dospievajúcich.
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