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Súhrn 

Príspevok je venovaný senzibilizácii vedomia tela, ako dôležitej súčasti prevencie mentálne
ho a fYzického zdravia, prevencie závislosti. Sleduje možnosti telesnej výchovy rozvíjať schop
nosti žiakov rozumieť vlastnému telu a zvyšovať úroveň telesnej kondície. Mieru zaraďovania 
telesného cvičenia, športovania do vlastnej sebakoncepcie významne ovplyvňuje sebahodnotenie 
výkonnosti na hodínách telesnej výchovy počas stredoškolského štúdía a aktívne športovanie . 
Zvyšovanie kognitívno- behaviorálneho a experienciálneho priestoru hodín telesnej výchovy 
môže podstatne ovplyvniť životný štýl mladých rudí . Akcentovanie nielen výkonnostnej, ale aj 
kondíčnej, estetickej a preventívnej stránky pravidelného telesného cvičenia môže významne 
posilniť mieru uvedomenia si zodpovednosti za vlastné mentálne a fyzické zdravie. 

K r ú č o v é s lov á : senzibilizácia vedomia tela - telesná výchova - prevencia - sebakon
cepcia 

O. Orosová, A. Fotul: SENZIBILIZATION OF THE BODY 
AWARENESS IN DRUG PREVENTION 

Summary 

This paper examined the senzibilization of the body awareness as the important part of 
mental and psychical health prevention, drug prevention. This paper investigated the opportu
nity of the P.T. to develop the pupils'a abilities to understand of their body, to increase the psy
sical condítion. The self- value of the P.T. efficiency at the secondary school and the engage-
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ment in sport was related significantly to the level of the finding of the acceptance of psysical 
training, sport in the self-concept. 

Results indicated that the increasing of the cognitive- behavioral and experiental nature of 
the P.T. can change the young person's life style. The acceptation of not only efficient, but also 
conditional , aesthetic and preventive aspects of regular physical training could lead to the in
creasing of the body awareness , of the own mental and physical health responsibility. 

K ey w o r ds : sensibilisation of the body awareness, P .T. - prevention - self-concept 

Programy prevencie závislosti v školskej praxi sa rôznia v miere svojej všeobec
nosti, od tzv. medicínskeho modelu prevencie závislosti, t . j. špecifických progra
mov prevencie závislosti, postavených hlavne na primeranom informovani o drogo
vej závislosti, až k všeobecným programom prevencie mentálneho zdravia, posilňo
vania a rozvoja telesného zdravia, telesnej kondície, hľadania ciest k životu s poci
tom osobnej, sociálnej, školskej či profesionálnej pohody. Programy prevencie men
tálneho zdravia, jednou zo špecifických súčastí ktorých je primárna prevencia 
závislostí, využívajú možnosti skupinových foriem psychologickej pomoci . 

Ako uvádzajú Durlak a Wells (1997), programy prevencie sa lišia aj v miere ak
ceptácie environmentálnej alebo personálnej stratégie . Environmentálna stratégia 
je zameraná na posilňovanie kompetencie sociálneho prostredia života dieťaťa 
v škole a v rodine . Sociálno-psychologické výcviky učiteľov, koordinátorov preven
cie závislosti na školách, priprava rovesnickych skupín, ktoré v primárnej prevencii 
závislosti mierou svojho vplyvu posilňujú odmietavé postoje k drogám a zdravý ži
votný štýl rovesnikov, odrážajú environmentálnu stratégiu v prevencii závislosti 
orientovanú na kľúčové osoby prevencie ., t . j. tých, ako uvádzajú Whelan a Simpson 
(1996), ktori disponujú najväčšou úrovňou vplyvu. Personálne stratégie prevencie 
závislostí sú orientované na pomoc jedincovi. Environmentálna stratégia odráža 
predovšetkým ciele programov primárnej prevencie závislosti, personálne oriento
vaná stratégia hlavne zámery sekundárnej a terciálnej prevencie závislostí . 

Pomoc, ktorú v oblasti prevencie závislosti poskytujú školám psychológovia, le
kári, kriminalisti, policajti, má spravidla charakter otvorenia možnosti pre ďalší 
rozvoj filozofie edukácie každého učiteľa, ktorý môže svojím spôsobom prispieť k to
mu, aby sa prevencia závislosti nestala epizodickou záležitosťou školy, ale súčasťou 
prirodzeného školského prostredia. Realizácia tohto zámeru predpokladá nielen pri
merané informovanie o problematike drogových závislosti, či prednáškovou, alebo 
diskusnou formou s pozvanými odborníkmi zo spominaných oblastí, predpokladá 
nielen zvyšovanie osobnostnej, sociálnej a profesionálnej kompetencie učiteľov, ale 
rovnako využivanie možností a zvláštností vyučovaných školských predmetov v pri
márnej prevencii závislostí. 

Senzibilizácia vedomia tela v prevencii závislosti nie je bežným spojením, na
priek tomu, že zdravie, ako ho vymedzuje WHO je stav telesnej, duševnej a so
ciálnej pohody, napriek tomu, že obdobie kritiky prevencie cestou zastrašovania 
a zakazovania máme dávno za sebou, napriek tomu, že proces humanizácie školy, 
ktorý je v období posledného desaťročia charakteristický pre naše školstvo, akcen
tuje potrebu rozvoja tolerancie a úcty k životu, k zvyšovaniu citlivosti na hodnotu 
vlastného života, duševnej, sociálnej a fyzickej pohody. 
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Vedomie tela je tou zložkou prevencie, ktorá je v primárnej prevencii závislostí 
opominaná, možno nedoceňovaná . Mnohí učitelia, ktorí prevenciu závislostí, rozvoj 
vedomia vlastnej zodpovednosti za zdravie, mentálnu a fyzickú výkonnosť považujú 
za súčasť edukácie žiakov, hľadajú a využívajú v tomto smere zvláštnosti svojho 
predmetu. Telesná výchova na školách vytvára veľkú príležitosť pre zvyšovanie cit
livosti žiaka na výkonovú, kondičnú a estetickú stránku jeho tela . Je dôležité, aby 
žiak získaval informácie o tom, ako legálne a ilegálne drogy poškodzujú, "ničia jeho 
múdre telo", ale aj informácie a skúsenosť s možnosťami rozvoja a posilňovania 
vlastného zdravia, tak mentálneho, ako aj fyzického. 

Cielom našej práce bolo zistiť východiskový bod tých, ktorí sa rozhodli pre Uči
telstvo a začali sa na PF UPJŠ pripravovať na profesiu učiteľa . T. j . tých ~ľúčových 
osôb prevencie", (Whelan a Simpson, 1996), ktorí budú ako učitelia patriť do skupi
ny rudí, ktorí disponujú najvyššou možnosťou pomoci a intervencie. Sledovali sme 
stupeň, v ktorom sa telesné cvičenia, športovanie považujú za súčasť ich aktuálne
ho pohľadu na seba, nakoľko hodiny telesnej výchovy počas ich stredoškolského 
štúdia získanými informáciami, osvojenými návykmi k tomu, že sa športovanie, te
lesné cvičenie stalo súčasťou sebaobrazu, osobnosti, každodenného života. 

Metodika a charakteristika súboru 

Použili sme škálu sebakonceptu (SCS), ktorou bol vyjadrovaný rozhodný súhlas 
(škálová hodnota 10) až rozhodný nesúhlas (škálová hodnota 1) s položkami, ktoré 
umožňovali hodnotiť dôležitosť cvičenia a športovania v pohlade poslucháčov na se
ba, na svoj každodenný život . Pri výbere a formulovaní položiek SCS sme vychádza
li z výsledkov, ktoré Shade a Mermelstein (1996), získali pri overovaní sociáln~ko
gnitívnej sebakoncepcie fajčiarov. 

Sledovali sme vzťah medzi ses a hodnotením telesnej výchovy na stredných 
školách, ktoré ukončili pomocou 10 bodovej škály, 10 = rozhodne súhlasím až 1 = 
rozhodne nesúhlasím s tvrdeniami: hodiny telesnej výchovy boli na strednej škole 
pestré, hodiny telesnej výchovy na strednej škole mi pomohli viac rozumieť vlastné
mu telu, hodiny telesnej výchovy na strednej škole ma naučili pracovať s telesnou 
kondíciou. Ďalej sme sledovali vzťah medzi SCS a sebahodnotením výkonnosti na 
hodinách telesnej výchovy na strednej škole (na hodinách telesnej výchovy som pat
ril k žiakom s výborným výkonom, s priemerným výkonom, slabým výkonom), ak
tívnym športovaním v minulosti a súčasnosti . Naším úmyslom bolo sledovať i even
tuálne rozdiely v miere zaraďovania telesného cvičenia, športovania do sebakoncep
cie u nefajčiarov a fajčiarov . 

Výskumu sa zúčastnilo 120 poslucháčov PF UPJŠ, 95 žien a 25 mužov, 96 pos
lucháčov prvého ročníka učitelského smeru štúdia a 7 poslucháčov druhého roč
níka, 15 poslucháčov tretieho ročníka, 2 poslucháči štvrtého ročníka vedeckého 
smeru štúdia, ktorí si rozširujú štúdium o pedagogickú spôsobilosť . 104 poslu
cháčov ukončilo gymnázium, 11 poslucháčov strednú odbornú školu a 5 . poslucháči 
strednú zdravotnú školu. 
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Výsledky 

Získané výsledky boli štatisticky spracované použitím "I: testu a koeficienta aso
ciácie (Q) a koeficienta korelácie kvalitatívnych znakov. (R). 

Medzi mužmi a ženami neboli zistené významné odlišnosti v miere, akú telesné 
cvičenie, športovanie zaujíma v ich sebakoncepte (X2 = 1,7). 4 % mužova 17,2 % 
žien v priemere nesúhlasilo (škálové hodnoty 1 až 3,1 = rozhodne nesúhlasím) a 
14 % žien, 24 % mužov v priemere súhlasilo (škálové hodnoty 7 až 10,10 = rozhod
ne súhlasím), s tým, že telesné cvičenie, športovanie je súčasťou ich sebakonceptu, 
t . j . sebaobrazu, osobnosti, súčasťou ich každodenného života, že iní Iudia považujú 
telesné cvičenie, športovanie za ich charakteristickú črtu. 

Významné odlišnosti boli zistené v miere sebakonceptu telesného cvičenia, špor
tovania medzi poslucháčmi s rôznou úrovňou sebahodnotenia vlastnej výkonnosti 
na hodinách telesnej výchovy na strednej škole, ktorú ukončili (X2 = 9,77**) v pros
pech tých, ktori sami seba zaraďovali medzi žiakov s výborným výkonom. 

Odlišne hodnotili pestrosť hodín telesnej výchovy na strednej škole muži a ženy 
(X2 = 4,69*, Q = 0,677, R = 0,28), 44 % mužova 13,7 % žien najvyššou škálovou hod
notou potvrdilo, že hodiny telesnej výchovy na strednej škole boli pestré, 12,6 % 
žien naopak rozhodne s daným tvrdením nesúhlasilo. Uvedená odpoveď u mužov zi
stená nebola. Významné odlišnosti neboli zistené vstupní sebakonceptu telesného 
cvičenia, športovania u jedincov s odlišnou mierou hodnotenia pestrosti hodín teles
nej výchovy na strednej škole. 

19,17 % opýtaných tromi najvyššími známkami súhlasu uviedlo, že na hodinách 
telesnej výchovy na strednej škole sa naučili rozumieť vlastnému telu, ale až 35,8 % 
s uvedeným tvrdením nesúhlasilo (škálové hodnoty 3 až 1,1 = rozhodne nesú
hlasím) (tab. 1.). Medzi mužmi a ženami neboli v tomto smere zistené významné 
odlišnosti (X2 = 1,17). Podobne 25,1 % (škálové hodnoty 10 až 8,10 = rozhodne 
súhlasím) súhlasilo s tvrdením, že na hodinách telesnej výchovy na strednej škole 
sa naučili pracovať s telesnou kondíciou, 29,2 % opýtaných s tvrdením nesúhlasilo 
(škálové hodnoty 3 až 1,1 = rozhodne nesúhlasím) (tab. 2 .). Medzi mužmi a ženami 
rovnako neboli zistené v danom smere významné odlišnosti (X2 = 1,03). 

TabuIka 1. 

Škálové hodnoty 

Celkove 

Muži 

ženy 

238 

Percentuálne rozloženie hodnotení položky ses "Hodiny 
telesnej výchovy na strednej škole mi pomohli viac 

rozumieť vlastnému telu" pomocou desať-bodovej škály, 
1 = rozhodne nesúhlasím až 10 = rozhodne súhlasím 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 7,5 6,67 12,5 9,17 15,83 7,5 15 6,67 

11,54 7,69 23,08 15,38 19,23 7,69 7,69 

3,19 9,57 6,38 9,57 7,45 14,89 7,45 17,02 8,51 

10 

14,17 

7,69 

15,96 
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Tabuľka 2. 

Škálové hodnoty 

Celkove 

Muži 

ženy 

Percentuálne rozloženie hodnoteIÚ položky ses "Hodiny 
telesnej výchovy na strednej škole ma naučili pracovať 

s mojou telesnou kondíciou" pomocou desať-bodovej škály, 
1 = rozhodne nesúhlasím až 10 = rozhodne súhlasím 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

6,67 6,67 11,67 11,67 11,67 10 12,5 7,5 11,67 

11,54 3,85 19,23 23,08 7,69 19,23 7,69 3,85 

5,32 8,51 13,83 9,57 8,51 10,64 10,64 7,45 13,83 

10 

10 

3,85 

11,7 

14,2 % z opýtaných uviedlo, že sú fajčiari, významne sa v miere sebakonceptu 
telesného cvičenia, športovania nelíšili od nefajčiarov <X2 = 0,14), podobne v hodno
tení hodín telesnej výchovy a pomoci telesnej výchovy pri práci s telesnou kondí
ciou a schopnosti rozumieť vlastnému telu. 

Aktívny šport či už v minulosti <X2 = -11,13**, Q = -l, R = -0,64) alebo súčasnosti 
<X2 = 23,7**, Q = -l, R = -0,64) významne ovplyvňuje zaraďovanie telesného cviče
nia, športovanía do sebaobrazu, medzi osobnostné črty, je súčasťou každodenného 
života . Významne viac tých opýtaných, ktorí aktívne športovali <X2 = 4, Q = 0,625, 
R = 0,316) súhlasilo s tvrdeIÚm, že sa na hodinách telesnej výchovy na strednej 
škole naučili viac rozumieť vlastnému telu <škálové odpovede 10,9), Významné od
lišnosti neboli zistené v posudzovaIÚ pestrosti hodín telesnej výchovy na strednej 
škole a jej pomoci pracovať s telesnou kondíciou medzi poslucháčmi, ktori v minu
losti aktívne športovali alebo nešportovali <X2 = 1,6). 

Telesnému cvičeniu, športovaniu 44,17 % opýtaných sa venuje raz týždenne, 
35 % aspoň trikrát týždenne, 16,7 % sa športovaniu, cvičeniu venuje sporadicky, 
nepravidelne v priebehu celého roka, 1,67 % opýtaných cvičí pravidelne, každý deň, 
rovnako 1,67 % cvičí iba sezónne. Pri kvalitatínej analýze uvedených odpovedí sa 
ukázalo, že cvičenie je výrazne viazané na povinnú telesnú výchovu poslucháčov. 

Diskusia a záver 

Všestranný rozvoj žiaka, jeho kognitívnych, sociálno-emociálnych schopností 
a zručností, rozvoj telesných potencií a fyzickej kondície je literárne známy, často 
akcentovaný cier edukácie, humanistickej výchovy a vzdelávania, ktorý vyznieva až 
frázovite . Paradoxne pozitívnou stránkou rastúceho nebezpečenstva drogovej závis
losti je akcentovanie sociálno-emociálneho, vztahovo-komurúkačného rozmeru ško
ly a rodiny, zvyšovanie citlivosti na hľadanie ciest, ktoré umožňujú deťom, mladým 
ruďom uvedomovať si a preberať zodpovednosť za svoje správanie, telesné a dušev
né zdravie. 

Senzibilizácia vedomia tela ostáva vo výkonovo ladených hodinách telesnej vý
chovy na školách často na okraji . Ako potvrdzujú prezentované výsledky, sebahod
notenie žiakov odvíjajúce sa od výkonu, výsledkov na hodinách telesnej výchovy 
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významne ovplyvňuje následné pnJlmanie telesného cVlcenia a športovania do 
vlastného sebakonceptu. Z hladiska prevencie zdravia, prevencie závislostí je dô
ležité, aby všetci žiaci, bez ohladu na úroveň podávaných výkonov mali šancu uve
domovať si svoje možnosti a učiť sa metódam zvyšovania svojej telesnej kondície, 
fyzickej výkonnosti. 

Získané výsledky potvrdzujú dôležitosť vytvárania príležitostí pre rozvoj schop
nosti rozumieť vlastnému telu. Až tretina opýtaných nesúhlasila s tvrdením, že na 
hodinách telesnej výchovy na strednej škole sa naučili rozumieť vlastnému telu. 
Aký význam má uvedené zistenie pre prevenciu zdravia, pre prevenciu závislostí? 
Predchádzať užívaniu a zneužívaniu legálnych a ilegálnych drog je možné tým, že 
deťom, mladým Iuďom dávame informácie o negatívnych dôsledkoch fajčenia, alko
holu a ilegálnych drog na rudský organizmus, o fyzických a psychických dôsledkoch 
závislosti, t. j., že učíme deti tomu, že cesta závislosti nie je tou "pravou cestou" 
k životu s pocitom šťastia a pohody. Avšak bez ponuky alternatív, bez príležitosti 
k poznaniu toho, čo je pre mňa užitočné, príjemné, čo zvyšuje zdravie a krásu níe
len môjho ducha, ale aj tela, možno predchádzame závislosti, ale nevyužívame 
veIkú možnosť prevencie zdravia. 

Možno predpokladať, že významnú úlohu zohráva aj miera prípravenosti mla
dých Iudí pre prijímanie možností, ktoré im hodiny telesnej výchovy ponúkajú. Zís
kané výsledky potvrdzujú, že tí , ktorí sa aktívne venujú športu, dokázali na ho
dinách telesnej výchovy na strednej škole porozumieť vlastnému telu vo väčšej mie
re, než tí, ktorí sa športovaniu nevenovali, nevenujú aktívne. Posilňovanie ko
gnitívno-behaviorálneho a experíenciálneho rozmeru telesnej výchovy žiakov môže 
viesť k nárastu citlivosti na potreby vlastného tela, na úroveň telesnej kondície . 

Ťažisko kognitívnej perspektívy edukácie (Posner, 1992) vystihujú otázky: Čo 
potrebujú rudia k tomu, aby boli produktívnejší, výkonnejší? Akým spôsobom si 
utvárajú predstavu o svete, o sebe? Nekladú školy príliš veIký dôraz na učenie sa 
a podstatne menší na pochopenie? Ak sledujeme prevenciu závislosti, potom mu
síme klásť otázky: Čo potrebujú žiaci k tomu, aby nielen vedeli, čo im prospieva, čo 
im škodí, ale navyše, čo potrebujú k tomu, aby sa naučili rozumieť vlastným po
trebám a dokázali si osvojovať a rozvíjať zdravý životný štýl? 

Experienciálna perspektíva edukácie, stratégia založená na skúsenosti sa pre
mieta do otázky (Posner, 1992): Aké skúsenosti vedú k zdravému vývinu jedinca? 
Z hradiska prevencie závislosti by potom hodiny telesnej výchovy mali podnecovať 
rozvoj potreby telesného cvičenía tak, aby športovanie, telesné cvičníe nebolo via
zané iba na povinnú telesnú výchovu, ako to potvrdzujú prezentované výsledky, ale 
aby sa stalo súčasťou životného štýlu mladých rudí, aby v časovej tiesni ne
prehrávalo v konkurencii s ostatnými povinnosťami, starosťami a radosťami každo
denného života. 

Od školskej praxe sa čoraz viac očakáva aktívny postoj k prevencii závislosti, 
očakáva sa významný podiel učiterov v predchádzaní rízikovým formám správania 
žiakova v posilňovaní zdravých vzorcov ich správania. Programy prevencie závis
losti sa zakladajú na kombinácií informačných a komunikačných častí, na výcviku 
sociálnych zručností, zvlášť zručností odmietania, peer programy využívajú silu so
ciálneho vplyvu rovesníkov. Prevenčné programy prípravujú a realizujú na školách 
spravidla učitelia, ktorí sú naklonení hľadaniu nových efektívnych metód a foríem 
edukácie, ktorí uprednostňujú diskusné formy práce, ktorí dokážu odložiť svoju 
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autoritu učiteľa a prijať úlohu facilitátorov nielen kognitívneho, ale aj sociálno
-osobnostného rozvoja žiakov. Literárne aj prakticky sa prijíma názor, že prevencia 
závislosti musí byť súčasťou prirodzeného školského prostredia. Podobne ako v pre
zentovanom príklade hodín telesnej výchovy, bolo by dôležité podnecovať učiteľov 
iných školských predmetov k uvedomeniu si možností, ktoré im ich aprobácia po
núka pri vzdelávani žiakov, zvlášť k uvedomovaniu si podielu vyučovaného predme
tu na tom, ako si žiaci utvárajú obraz o svete, o sebe, o hodnote života. 
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