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Súhrn 

Článok je venovaný primárnej prevenci i závislosti, komulÚkativnemu výcvikovému progra
mu prevencie závislosti , príprave poslucháčov učiterských smerov Pf UPJŠ pre prácll so žiakmi 
v oblasti predchádzania rizikovému správaniu, drogovej závislosti a AIDS. Informuje o kon
zumácii drog a postojoch poslucháčov k drogám, konštatuje výraznÍ! diskrepanciu medzi posu
dzovaním dôležitosti jednotlivých oblastí programov prevencie závislosti a mierou vlastnej pri
pravenosti pre prácu so žiakmi. 

K r ú č ov é s l o v á : prevencia závislosti - komulÚkatívny výcvikový program - postoje 
k drogám 

O. Orosová, E. Schnitzerová: DRUG PREVENTION IN 
PREGRADUATE TEACHER'S STUDY 

Summary 

This paper deals with primary drug prevention, commulÚcative-trailÚng prevention pro
gramme and with training of students at Pf UPJŠ, future teachers , for the work with pupi ls in 
preventing risk- taking behavior, drug abuse and AIDS. It provides the analysis of drug use and 
student attitudes towards drugs. The paper outlines the important dicrepancy between the ra
ting of importance of every part of preventing programme and the level of studenťs ability to 
work with pupils. 

K e y w o r ds: Drug prevention - commulÚcative- trailÚng programme - attitides towards 
drugs 

Programy prevencie závislosti vychádzajú z poznania analýzy rizikových čini 

teIov vzniku závislosti a hladajú efektívne cesty posilňovania protektívnych fakto
rova redukcie rizikových faktorov. Experimentovanie s drogami , závislosť od drog 
je jedným zo špecifických problémov obdobia pubescencie a adolescencie . 

Pri formulovaní cierov programov je dôležité sledovať a rešpektovať možnosti 
primárnej a sekundárnej prevencie závislosti . Aktivity primárnej prevencie závis-
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losti sú úspešné, keď majú "ponukový" charakter, keď zväčšujú prostredie sociálnej 
podpory pre zdravý štýl života, zvyšujú mieru uvedomovaného nebezpečenstva dro
govej závislosti a posilňujú náklonnosť k pomoci priateIom, rovesníkom s obrazom 
rizikového správanía (Neumark- Sztainer, 1996). Možnosti modifikácie, zmeny už 
existujúceho rizikového správanía sú súčasťou projektov sekundárnej prevencie, 
ktorá spravidla predpokladá individuálnu terapiu a terapeutickú prácu v malých 
skupinách. 

Efektívne programy primárnej prevencie závislosti musia rešpektovať vývinové 
a sociálne zvláštnosti cieIových skupín, senzibilizovať, podporovať, mobilizovať spo
ločenské nasadenie v ovplyvňovaní postojov voči fajčeniu, užívaniu alkoholu, experi
mentovaniu s ilegálnymi drogami . Schopnosť a pripravenosť dospelých, učiteľov 
a rodičov preberať úlohu vzoru v tomto smere predpokladá osobné nasadenie a vy
rovnanie sa s problémom bežne dostupných drog v prvom rade vo vlastnom živote . 

Ciel, metodika výskumu, výskumná vzorka 

V rámci prípravy ponuky výberového seminára primárnej prevencie závislosti 
pre poslucháčov PF UPJŠ sme urobili dotazníkový prieskum, cieľom ktorého bolo 
zistiť, aká je úroveň osobnej pripravenosti študentov na protidrogovú aktivitu. Na
korko študenti zatial neprešli žiadnou teoretickou, ani praktickou prípravou na 
prevenciu závislosti, ich "pripravenosť" na túto činnosť chápene v psychologickom, 
a nie v pedagogickom zmysle (ako súhrn osvojených poznatkov a spôsobilostí) . 

Z tohto hľadiska budeme interpretovať aj ZÍskané výsledky. Východiskové pred
poklady študentov na realizáciu prevencie závislostí budeme považovať za tým 
lepšie, čím 

- budú lepšie vysporiadaní s konzumáciou drog vo vlastnom živote; 
- čím budú ich postoje k drogám negatívnejšie a 
- čím budú pripisovať väčšiu dôležitosť programom primárnej prevencie závis-

lostí. 
V prieskume bol použitý dotazník, ktorý pozostával z troch častí. Prvú časť tvo

rili položky zisťujúce konzumáciu drog. Druhú časť tvorila postojová škála s 18 po
ložkami, ktoré sa vzťahovali k trom oblastiam: fajčeniu, konzumácii alkoholu 
a iným závislostiam (nelegálne drogy a hracie automaty) . Tretiu časť dotazníka 
tvorilo 8 položiek, ktoré sa týkali jednotlivých oblastí programov primárnej preven
cie. Respondenti sa mali vyjadriť, či sú uvedené oblasti programov v príprave 
učiteIov dôležité, a ako sa sami cítia byť pripravení pre prácu so žiakmi. 

Položky dotazníka posudzovali respondenti z hladiska miery súhlasu - nesúhla
su, podIa 5-stupňovej škály. Príeskumu sa zúčastnilo 77 študentov učiteľského 
smeru štúdia a 125 študentov neučitelského zamerania. Vzhladom na zameranie 
príspevku budeme informovať najmä o výsledkoch v skupine budúcich učiteIov. 

Výsledky 

I. Prvá časť dotazníka 

PokiaI ide o konzumáciu drog, výsledky ukázali, že študenti, budúci učitelia 
predstavujú skupinu, v ktorej je výrazne nižší výskyt jedincov, ktorí fajčia (chl = 
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14,01, p < 0,01) a ktorí si "radi v spoločnosti vypijú" (chl = 9,89, p < 0,01). Rozdiel 
medzi skupinami v skúsenosti s marihuanou sa ako štatisticky významný neukázal 
(ehí = 2,86 O) . Vo vzorke budúcich učiteľov, ale ani vo vzorke študentov iného zame· 
rania, nikto neskúsil tzv. tvrdú drogu (tab. 1). 

TabuIka 1. Konzumácia sledovaných drog u študentov -
budúcich učiteľov a študentov iných škôl 

Konzumácia drog (% výskytu) 

Budúci učitelia Študenti iných škôl 

Ženy Muži Všetci 
n = 57 n = 20 n = 77 n = 125 

Fajčí cigarety 8,77 10,00 9,09 32,00 

Rád si vypije 3,51 20,00 7,79 25,60 

Skúsil marihuanu 7,02 10,00 7,79 16,00 

Skúsil tvrdú drogu 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Druhá časť dotazIÚka 

Interpretácia výsledkov postojovej škály vychádza zo štatistickej analýzy empi
rického skóre, ktoré pri globálnom postoji môže nadobúdať hodnoty 18 - 90. Čím je 
skóre vyššie, tým je postoj k drogám negatívnejší . 

1. Ak u budúcich učiteľov posudzujeme ich postoje k drogám podIa celoskupi
nového priemerného skóre, ktoré dosiahli v postojovej škále (AM = 70, 92), môžme 
povedať, že toto je od teoretického priemeru (54,00) posunuté smerom k negatívne
mu pólu (90,00) a nachádza sa v oblasti, ktorú možno označiť ako mierne ne
gatívnu. PokiaI ide o podskupiny respondentov, tak negatívnejšie postoje ako muži 
(AM = 67,00) vykazujú ženy (AM = 72,30, t = 2,90, p < 0,01), ďalej nefajčiari (AM = 
71,74) v porovnaIÚ s fajčiarmi (AM = 62,71, t = 3,28, p < 0,01) a tiež abstinenti (AM 
= 76,73) v porovnaIÚ s tými, čo "si v spoločnosti radi vypijú" (AM = 65,67, t = 2,55, 
P < 0,05). Pre lepšiu ilustráciu sme odpovede študentov analyzovali aj percen
tuálne. Výrazne negatívny postoj k drogám má 46,75 % opýtaných. Postoj 51,95 % 
respondentov možno označiť za mierne negatívny až neutrálny a postoj 1,30 % 
opýtaných za mierne pozitívny (obr. 1). 
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Obrázok l. Percentuálne rozloženie odpovedí v postojovej 
škále s vyznačenim skóre a valencie postoja 

(++ ) 

18 36 

(++ ) Výrazne pozitívny postoj 
(- ) Mierne negatívny postoj 

1,30 % 5 1,95 % 

54 

(+ ) Mierne pozi t ívny postoj 
(- - ) Výrazne negatívny postoj 

72 

46.75 % 

( - - ) 

90 

2. Pokiaľ ide o fajčenie , výrazne negatívny postoj má k nemu 54,55 % opýtaných 
(tab. 2) . Na negatívnej valencii postoja sa najviac podieľa jeho afektívna dimenzia, 
pretože už u 81,18 % opýtaných, sa fajčenie spája s negatívnymi pocitmi a emócia
mi . Pozitívne alebo neutrálne pocity má k fajčeniu 9,09 % respondentov, čo zodpo
vedá podielu fajčiarov v našej vzorke (9,09 % ). Menej priaznivá situácia je v oblasti 
hodnotiacich súdov. Správne názory na fajčenie má 48,05 % opýtaných, 11,69 % sa 
vyjadriť nevie . Názory ostatných sú čia stočne správne alebo nesprávne. Podla ana
lýzy odpovedí možno ďalej konštatovať , že aktívne čeli ť fajčeniu je pripravených len 
15,58 % respondentov. Zdroje tejto nizkej "angažovanosti" nefajčiarov možno prav
depodobne pripísať tolerantnosti verejnej mienky a spoločenským zvyklostiam, 
týkajúcich sa fajčenia . 

Tabuľka 2. Percentuálne rozloženie odpovedí podľa valencie jednotlivých 
postojov (fajčenie, alkohol, nelegálne drogy a hracie automaty) 

Postoj k 

fajčeniu 

alkoholu 

neleg. drogám a automatom 

++ Výrazne pozit ívny postoj 
- Mierne negatívny postoj 

Valencia postoja 

++ + O 

1,30 5,19 2,60 

0,00 7,79 6,49 

0,00 9,09 0,00 

+ Mierne pozitívny postoj 
- - Výrazne negatívny postoj 

- - -

36,36 54,55 

54,55 3 1,17 

38,96 5 1,95 

3. Postoj ku konzumácii alkoholu vykazuje v porovnani s postojom k fajčeniu 
nižšiu mieru negatívnosti. Na základe odpovedí respondentov možno konštatovať, 
že výrazne negatívny postoj k alkoholu má len 31,17 % opýtaných (tab . 2) . Na tom
to výsledku sa najviac podieľa afektívna zložka postoja, hoci jednoznačne negatívnu 
pocitovú asociáciu s alkoholom má len 55,84 % respondentov. Štruktúru postoja 
dokresľuje prekvapujúco nizky podiel jednoznačne správnych názorov na alkohol 
a problémy s nim súvisiace (18,18 %) a súčasne vysoký podiel študentov, ktorí sa 
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k nastoleným otázkam nevedeli vyjadriť (31,17 %). V porovnaIÚ s fajčeIÚmje priaz
nivejšia situácia v konatívnej zložke postoja. 36,36 % opýtaných má tendenciu 
aktívne čeliť alkohou a situáciám, ktoré sú spojené s jeho konzumáciou. 

4. Postoj k nelegálnym drogám a hracím automatom je výrazne negatívny 
u 51,95 % respondentov (tab. 2). Správne názory k tomuto predmetu postoja vyka
zuje 49,35 % opýtaných, nesprávne názory 14,30 %. Jednoznačne negatívnu poci
tovú asociáciu udáva 46,75 % respondentov. Tendencia konať proti nelegálnym 
drogám a hracím automatom je v porovnaIÚ s fajčeIÚm a alkoholom najvýraznejšia . 
Jednoznačne ju prejavuje 53,25 % respondentov. 

III. Tretia časť dotazIÚka 

Odpovede na položky tretej časti dotazIÚka ukáza li, že u respondentov existuje 
diskrepancia medzi dôležitosťou, akú pripisujú jednotlivým oblastiam programov 
primárnej prevencie a hodnoteIÚm vlastnej pripravenosti pre prácu so žiakmi 
v rámci týchto oblastí (tab . 3). Toto zisteIÚe hovorí o opodstatnenosti za radeIÚa 
programov prevencie závislosti do pregraduálnej prípravy učiteľov . 

Tabuľka 3. Posúdenie dôležitosti jednotlivých oblastí programov prevencie 
a vlastnej pripravenosti pre prácu so žiakmi (% odpovedí) 

Oblasti programov prevencie Dôležitosť oblasti (%) Vlastná pripravenosť (%) 

Informovanosť o drogách 76,60 7,80 

Tvorba prostredia podpory 76,60 9,90 

Posilňovanie sebakontroly 75,30 14 ,30 

Odolávanie tlak u skupiny 72,70 15,60 

Poznanie rizik . prostredia 68,80 16,80 

Identifik . rizik . správania 55,80 7.80 

Sex. výchova a prevencia AIDS 61,00 14 ,30 

Infor. o projektoch prevencie 62,30 5,10 

Program prevencie závislosti pre budúcich učiteľov 

Z výskumov sociálnych a psychologických rizikových činiteľov závislosti vyplý
vajú tri cesty projektov prevencie: 

1. Vzdelávanie, poskytovanie informácií o dlhodobých dôsledkoch užívania drog. 
2. Vytváranie príležitostí pre rozvoj primeraného sebaocenenia a životných cie

lov. 
3. Príprava mladých rudí na zvládanie, odolávanie tlaku rovesIÚkov, rozvoj so

ciálnych zručností a schopností odmietania, riešenia problémov a konfliktov. 
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Efektívnym a neefektívnym cestám prevencie závislosti sa v súčasnosti venuje 
veľká pozornosť. Všeobecne sú zastrašovanie a jednoduché informovanie (prednáš· 
ky) zaraďované do kategórie neefektívnych stratégií, práca s rovesníckymí skupina
mi do skupiny efektívnych stratégií CR.íčan, 1995). Dôležitým a nepriaznivým fak
tom je nedostatok informácií o efektívnosti celého radu realizovaných programov 
prevencie. Regoli a Hewit (1991) uvádzajú v zhode s ďalšími autormi, že: 

1. Existuje málo dôkazov o efektívnosti vzdelávacích programov so zameraIÚm 
na drogy. 

2. Neexistujú konzistentné dôkazy o vplyve realizovaných programov prevencie 
závislosti na pravdepodobnosť, event. následné užívanie drog žiakmi, š tudentmi . 

3. Programy sústredené na sociálno-osobnostný rozvoj, vývin sociánych zruč
ností zvyšujú pravdepodobnosť účinnosti programov prevencie, avšak rovnako chý
ba potvrdeníe efektívnosti týchto programov. 

4. Mnohé z existujúcich hodnotení programov sú metodologicky neadekvátne 
resp . zodpovedajú iba výcvikovým situáciám, potrebám. 

Našim zámerom je ponúknuť študentom učiteIského smeru PF UPJŠ výberový 
seminár prevencie rizikového správania, drogovej závislosti a AIDS v kontexte psy
chologických, pedagogicko-psychologických, medicínskych a právno-kriminalistic
kých aspektov. Obsahom seminárov bude komunikatívny výcvikový program, 
efektívnosť uvedenej formy výcviku potvrdzujú Baldwin (1988); Neumark-Sztainer 
(1996); Brooks-Gunn, (1988) . Program bude obsahovať: 

1. Kognitívno-behaviorálnu analýzu protektívnych a rizikových činiterov závis
losti, spoluzávislosti, možnosti primárnej, sekundárnej, terciálnej prevencie závis
losti a proaktívny model prevencie, efektívne stratégie prevencie, typy a štádiá 
závislostí. 

2. Prácu v skupine, počas ktorej každý poslucháč bude mať príležitosť ako člen 
skupiny prostredníctvom vlastného zážitku, skúsenosti, spätnej informácie od 
ostatných členov skupiny pracovať s vlastnými názormi, postojmi k drogám, závis
losti, prevencii, experimentovať s vlastným správaním, rozvíjať sociálno-osobnost
né vlastnosti. Poznať a zažiť silu a potencie skupiny, skupinovej dynamiky je 
dôležitým predpokladom schopnosti využívania facilitácie a zvládnutia skupinových 
procesov pri práci s deťmi, s rovesníckymí skupinami. 

Okrem rozvoja praktických, sociálnych schopností, zručností a osobnostných 
predpokladov je v prevencii závíslosti rovnako dôležité poskytovaníe primeraných 
informácií. Odborníci vychádzajú z toho, že u mladých ľudí, ktorí majú k sebe dobrý 
vzťah, majú kontrolu nad vlastným životom a poznajú spoločensko-ekonomické, te
lesné a psychické následky užívania drog, sa velmi výrazne znížuje pravdepodob
nosť ich užívania. 
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