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Predkladaná habilitačná práca má lbrmu vcdeckej monografie, tematicky sa

zameriavajúcu na oblasť rizilrového správania v špecifickom vi,vinovoň období, ktorýn je

dospievanic. Práca sa obsahovo dá Díadit' na pomedzic poradenskej a školskej psychológie

a psychológie zdravia. Dá sa síce polemizovať s autoro\^ým radikálnym prirovnanim

rizikového správania k ,,bombe. ktoré už vybuchla a my už len čakáme aké dósledky pre nás

bude mal"' (s. 8). nemožno však uprieť 10, že ide o aktuálnu tému s \,"júzným Plesahom do

spoločenskej a zdravotnej sifuácie žiakov a dospievajúcich osób vo všeobecnosti, výZnam

práce vidím najmá v upriamení pozomosti na spoločen§ky ávažnú tému a po§kytnutie

psychologických poznatkov, ktolé stoja v pozadí rizikového správania, a možnosti ich

redukcie.

Autor v úvodc práce deťrnuje pojem rizikové správanie a rlnnedzuje ho voči iným

súvisiacim pojmom. Zasadzuje rizikové správanie do qivinového kontexfu § dórazom na

obdobie dospievania, p čom hlavnú pričinu vidí v problémoch vo vďahu k sebe

a v sebaregulácii, spósobených nedostatkami v rodinnej výchove. Autor prejawjc svoju

kompetenciu pracovať s vedeckými poi natkami a využivat'ich na argumentáciu v prospech

ním uprednostňovanej teórie. Dovolím si však polemický komentár, k autorovmu

presvedčeniu, že ,,rizikové či problémové správanie dospievajúcich je Zásadným vývinovým

zlyhanim, ktofé §úvisi s nedostatočne rozvirrutými vól'ovými vlastnost'arni" (§. l9), A.i ked'

možno akceptovat'jeho čiastočnú platnost', som presvedčený, že v mnohých pdpadoch

rizikového správatlia nedochádza k úpadku vóle, naopak. dospievajúci človek hLadá ob§ah,

kde móže svoju orientáciu na ciel' a vóťové vlastno§ti uplatniť (napť_ účasť v delikventných

skupinách). Podobnú tendenciu autora hl'adaťjednu vysvet[ujúcu teóriu či zdroj vidiet' ai pri

opise závislého správaniq keď autor napriek snahe nczjednodušovať etiológiu ávislosti

obbajuje akojediný zdroj chýbajúci naplňujúci vzt'ab íodič-dieťa. Znova §a dá pripusliť. že

tento elementje pritomný v rnnohom 7rvislom správani, alejeho zddrazňovanim akojediného

prvku sa autor dopúšt'a chyby prílišného zjednodušovania. Ignoruje komplexnosťjavu

a uprednostňuje redukujúci prístup.

Psychologicky najvýznamnejšia sa mi zdá kapitola 3, kde autoť predk]adá motivačlé

teóIie v pozadí rizikového správania dospievajúcich. 
^utol 

prcukazuje, že vie vedccké



poznatky plimemne štrukturova!'. zhodnocovať a navájom kompalovaťl napr. cez

hypotetickú kazuistiku mentii]nej anorektičky, ktoíáj(- dobrým spósobom, ako prezentovať

a lrysvetliť podstatné pri,kyjednotlivých teórii. Autortu preukázal nielen vedecké, ale

čiastďne aj pedagogické zručnosti,

Prebl'ad relevantných orgadzácií a vý§kumných aktivit či projektov móžc byt'

nápomocný tým. čitaterom. ktorí sa potrebuiú oboznámit's doterajšimi spoločenskými

a qiskumnými aktivitami v danej oblasti. očakával by som však podrobnejšie uvád7-anie

lokálnych výsJedkov najmá v pripade vel'kých medzinárodných proi€ktov akoje HBCS, kde

aulor rynecháva informácie o lokálnej skupinc výskr-rmníkov zaobelajúcich sa touto

prob|ematikou ako aj cilácie štúdii referujúcich o lokánych výsledkoch (košická skupina

výskurnníkov na t-lr UPJŠ).

Pos|ednú, šiestu kapitolu venuje autor výslcdky vlastného výskumu , ktorý uskuločnil

na \^iskumnom súbore žiakov ákladných škó| a osemločných gymnfuii (N=l829), pričom

ámerom vý§kumu bolo identif'ikovat' rýsk),t rizikového správania ajeho súvis s rybranými

psychologickými premennlimi (sebahodnotenie, osobnost'atd.), Na zrealizovanom výskume

je potrebné ocenit' najmá autorovu snahu o zozbieranie repťezentatívnych výsledkov. čo

umožňuje brat'ziskané !.ýsledky za dostatočne robustné a priekazné. Fičom móžu b},t

dobrym podkladom pre úvahy o stlatégiách rcdukovania řizikového spnivania. Chýba mi však

jasnejšie vymedzenie ciefoÝ výskumu, ktoré byjasnejšie deíinovalo, aké má autor ziámery

a umožňovalo by to lepšie Zhodnotiť- či sa autorovi podarilo ciele naphit'. Tiež nieje

podrobnejšie opisané, aké dóvody vied]i aulora k výberu melód, chýba áodnolenie ich

psychometrických vlastnosti (niektoíé použité metódy sú pomerne staJé), okem

Cronbachovej alfy sa neuvádzajú žiadne iné údaje. Analýzy údajov sú založené na rozdeleni

respondentov na tri skupiny, s nizkym, stredným a lysokj,m rizikov,ým správanim. Aj keď

chápem logiku tohto posfupu, ide o pomeme redukcionistický posfup aje diskutabilné, kol'ko

údajov sa v tejto ledukcii stratilo. Výsledky prinášajú c€nné poznatky k r6znym aspektom

rizikového spnivania, z Lloďch niektoíé sú v súlade s predpokladmi a predchádzajúcimi

výskumami (napr. vek, pohlavie), niektoré prinášajú iraujímavé informácie v skúmanej

oblasti, napr, súvis vybraných osobnostn:ich charakteristik s rizikovým správaním, Bohužial',

ako priIiš neprehl'adné vidím Zaradcnie vel'kého počtu tabuliek píezentujúcich vzťah

jednotlivých prejavov rizikového spávania k veku. Tieto iníormácie sú priliš roz.drobené,

a neprinášajú okJ€m čiastkových dcskriptivnych údajov nič významné pre spominanú

problematiku. Len podotýkam, že dáta mali polenciá] komplexnejšieho spracovania



a prezentácie než v desiatkach čiastkových tabuliek, nap., vo v}lvoreni súvi§iacich trsov

rizikového správania, či v nejakom teoreticky opodstatnenom štrukturálnom modeli a pod,

K štatistickému spracovaniu mIim poznámku aj k ANovA. Autor neuvádza žiadne

miery efellu (napr. eta-squared), teda nieje úplnejasné. aký silný efekt má prislušnosť ku

skupine podfa miery rizikového správania na merané premenné. Vysoká štatistická

§ignifikanciaje dósledkom vefkého pďtu re§pondentov vo výskumnom súbore, a ani

z uvádzaných glafov sa to nedájednoznačne idcntiíikovat', keďže nie sú štandardizované

merané škály. Dosť mi tiež chýba prepojenic výsledkov s teoretickými poznatkami

uvádzanými v predchádzajucej časti, bol by jasnejši icb prinos pre teóriu aj prax.

Po formálnej strálrke nem;árn k páci vážnejšie výhrady. s výnimkou občasných

chýbajúcich citácií v zomame litelahlry (napr, Čerešnik, 2013) a citovania intemeto\.ých

zdrojov, keď autor cituje webstránky len ako intemetovú adr€§u, bez názvu dokumentov.

pripadDe bez autorov, ak sú známi.

otázky k obhajobe:

l ) Mohol by autor podrobnejšie vysvetliť v:tsnam vlastných výsledkov (kap. 6) pre

psychologické pomanie rizikového správania v kontexte ním opísaných motivačných

teórii (kap.3)?

2) Mohol by autor podŤobnejšie lTsvetlit' v čom konkrétne bola modiíikácia slovenskej

verzie dotazníka VRSA? Mimochodom, práve odkaz na tuto modiíikáciu 1Čeresnik

2013) v zozname literab:ry chýba.

Záyer

Prcdkladaná habilitačná práca podla mójho názoru splňa kitériá kladené na habilitačné práce.

Napriek mojim uvedeným kitickým komentárom som presvedčený. žc prcdstavuje pfinos

k poznarrir-r v danom odbore. Na zriklade predloženej habilitačnej přáce preto navthuiem, aby

bot PbDr. Michalovi Čerešníkovi, PhD., udelený titul docent v odborc 3.1. ] 1 Pcdagogick4

poradensM a školská psychológia.

V Tmave 26_2.20l8 Pťof, Mgr. Peter tlalama, PhD.


