
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Katedra sociálnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko ako sociálna kategória 

 v období adolescencie 

 

 

 

Dušan ŠLOSÁR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice 2020



Riziko ako sociálna kategória  v období adolescencie 

Vedecká monografia 

Monografia bola vydaná v rámci projektu VEGA č. 1-0285/18 Rizikové správanie 

adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. 

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 

Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach. 

Recenzenti:  

doc. PhDr. Vladimír Frk, CSc. 

Katedra andragogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove 

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. 

Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita 

v Ružomberku. 

Vedecká redaktorka:   

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. 

Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach 

Tento text je publikovaný pod licenciou Creative Commons 4.0 - Atribution CC BY Creative 

Commons Attribution 4.0 („Uveďte pôvod“).

Za odbornú stránku tejto publikácie zodpovedajú autori. Rukopis prešiel redakčnou a jazykovou 

úpravou. 

Dostupné od: 28.09.2020

Umiestnenie: www.unibook.upjs.sk  

ISBN 978-80-8152-899-6  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs


Obsah 

Predhovor .................................................................................................................................. 6 

Riziko v sociálnych vzťahoch ................................................................................................. 8 

Bezpečnosť a riziko ................................................................................................................. 12 

Sociogénne a sociálne riziká ................................................................................................... 15 

Manažment rizík ..................................................................................................................... 17 

Proces riadenia rizík ................................................................................................................ 21 

Vytvorenie nástrojov monitorovania a preskúmavania rizík .................................................. 27 

Kritériá hodnotenia rizík ......................................................................................................... 29 

Riziká pri výkone pomáhajúcej profesie ............................................................................ 31 

Metodologické východiská riadenia rizika ......................................................................... 37 

Fázy riadenia rizika .............................................................................................................. 45 

Identifikovanie rizika .............................................................................................................. 45 

Analýza rizika ......................................................................................................................... 46 

Posudzovanie rizika ................................................................................................................ 49 

Riadenie rizika ........................................................................................................................ 50 

Jednota a odlišnosti pri posudzovaní a riadení rizika ............................................................. 51 

Výstupy z hodnotenia rizika ................................................................................................... 52 

Vzťah hodnotenia rizika s riadením rizika .............................................................................. 54 

Rizikové správanie adolescentov ......................................................................................... 56 

Protektívne a rizikové faktory ................................................................................................. 63 

Adolescencia ako špecifické vývinové obdobie ................................................................... 71 

Niektoré formy rizikového správania adolescentov ........................................................... 74 

Sebapoškodzovanie a samovražednosť adolescentov ........................................................ 75 

Základné pojmy ....................................................................................................................... 76 

Štádia suicidálneho vývoja u adolescentov ............................................................................. 77 

Štatistika samovražednosti adolescentov ................................................................................ 80 

Varovné príznaky samovražedného správania adolescentov .................................................. 83 

Ochranné faktory pred samovraždou ...................................................................................... 84 

Samovražedné správanie a psychické poruchy ....................................................................... 85 

Mýty spojené so samovraždou .................................................................................................88 

Odporúčania pre pomáhajúcich profesionálov .........................................................................88 



4 

 

Delikventné a kriminálne správanie  ................................................................................... 91 

Adolescent ako obeť  ............................................................................................................. 98 

Práca pomáhajúceho profesionála s obeťou .......................................................................... 102 

Látkové závislosti ................................................................................................................ 105 

Alkohol .................................................................................................................................. 110 

Cigarety ................................................................................................................................. 112 

Marihuana ............................................................................................................................. 113 

Nelátkové závislosti ............................................................................................................. 116 

Agresivita, vandalizmus a násilie ....................................................................................... 122 

Radikalizmus a extrémizmus adolescentov ...................................................................... 127 

Modely radikalizácie ............................................................................................................. 130 

Poruchy príjmu potravy ..................................................................................................... 139 

Drunkorexia .......................................................................................................................... 141 

Mentálna anorexia ................................................................................................................. 142 

Mentálna bulímia ...................................................................................................................143 

Záchvatovité prejedanie ........................................................................................................ 144 

Bigorexia ............................................................................................................................... 145 

Ortorexia nervosa .................................................................................................................. 145 

Diétovanie ............................................................................................................................. 146 

Sexuálne rizikové správanie ............................................................................................... 147 

Prostitúcia .............................................................................................................................. 151 

Výskumy v oblasti rizikového správania adolescentov ................................................... 157 

Výskum rizikového správania adolescentov (Dolejš, Čerešník) ..................................... 159 

Výskumná vzorka ................................................................................................................. 160 

Ciele výskumu ....................................................................................................................... 162 

Metodológia výskumu ........................................................................................................... 164 

Výsledky výskumu................................................................................................................. 167 

Záver ..................................................................................................................................... 169 

Diskusia ................................................................................................................................. 170 

Výskum rizikového správania adolescentov (Lichner) .................................................... 171 

Metodológia výskumu ........................................................................................................... 175 

Výskumný súbor ................................................................................................................... 176 

Diskusia ................................................................................................................................. 178 



5 

 

Výskum rizikového správania adolescentov (Čerešník, Gatial) ..................................... 181 

Výskumná vzorka ................................................................................................................. 183 

Výskumný cieľ a výskumné metódy ..................................................................................... 185 

Metodológia výskumu ........................................................................................................... 186 

Výsledky výskumu ................................................................................................................ 190 

Diskusia ................................................................................................................................. 194 

Záver .................................................................................................................................... 197 

Resumé - Summary ............................................................................................................. 199 

Zoznam bibliografických odkazov .................................................................................... 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Predhovor 

 

Riziko patrí medzi neoddeliteľné súčasti nášho života. Sprevádza nás po celý život 

a prijímame ho ako súčasť nášho života. Riziko je spojené s našimi rozhodnutiami a našim 

konaním. Ovplyvňuje náš osobný, spoločenský i profesionálny život. Riziko môžu 

spôsobovať rôzne faktory v rôznych kombináciách. Od subjektívnych faktorov cez objektívne 

faktory až po faktory, ktoré môžeme označiť ako viz mayor, teda vyššiu moc. Každý 

jednotlivec si musí uvedomiť, že riziko je spravidla spojené s jeho rozhodovaním a konaním. 

Ale môže existovať aj nezávisle od jeho rozhodnutí a činov. V každom prípade zisťujeme, že 

dokážeme riziká, s ktorými sa stretávame, minimalizovať najmä osvojením si bezpečného 

správania a identifikáciou indikátorov, ktoré sú s rizikom spojené. Pre zvládanie rizika platí 

model optimalizácie vnímaného rizika, ktorý je založený na troch pilieroch, ktoré obsahujú 

základné kompetencie alebo schopnosti, pričom predstavujú spôsob kompetentného zvládania 

rizika. Ide o schopnosť: 

 vnímať – umožňuje pozrieť sa na situáciu, sociálne vzťahy alebo konanie pozorne 

a detekovať  rizikové faktory súvisiace s jednotlivými druhmi a formami rizika, ktoré 

sú spojené so situáciou, sociálnymi vzťahmi alebo konaním; 

 zhodnotiť – umožňuje analýzu konkrétnej situácie, sociálnych vzťahov alebo konania 

na základe identifikovania čistých faktov potvrdzujúcich alebo vyvracajúcich 

hroziace nebezpečenstvo smerujúce k určitému typu rizika; 

 rozhodnúť sa – ide o schopnosť spojiť všetky aspekty pochádzajúce z vnímania a 

zhodnotenia rizika a na ich základe urobiť správne rozhodnutie na zmiernenie alebo 

odstránenie rizika.1  

 Samotné riziko nemusí mať len demotivačný, frustrujúci či ohrozujúci vplyv na 

jednotlivca, alebo spôsobovať jeho pasivitu. Za určitých podmienok môže byť riziko aj 

vysoko motivujúcim faktorom, ktorý núti jednotlivca efektívne využívať svoje osobné a 

osobnostné zdroje. Zvyšuje jeho aktivitu  pri riešení rizika a jeho následkov.  

Neadekvátna reakcia na riziko, nepripravenosť riešiť riziko obsiahnuté v sociálnych 

vzťahoch a rizikové situácie vedú k zlyhaniu a k škode. Deti a adolescentov, ako ohrozenú 

skupinu, nikto osobitne nepripravuje na riziká s ktorými sa v tomto vývinovom období môžu 

stretnúť. Rodinná výchova tieto rizikové faktory sa síce na jednotlivé riziká zameriava, ale aj 

                                                           
1 VOJTOVÁ, V. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace. 
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tak sa väčšina adolescentov učí až na vlastných chybách. Varovanie zo strany rodičov často 

považujú len za zastrašovanie, moralizovanie či nepochopenie dnešného života adolescentov. 

Medzigeneračný konflikt v tomto vývinovom období vyhráva nad snahou a dobrými radami 

rodičov pripraviť adolescentov na to, čo im život môže priniesť. 

Pomáhajúci profesionáli sa obvykle stretávajú s adolescentmi až vtedy, keď sa im 

nepodarí zvládnuť riziká spojené s dospievaním a ich sociálnym životom. Je na pomáhajúcich 

profesiách aby adolescentov vrátili späť do reálneho sveta v ktorom sa adolescenti potrebujú 

vysporiadať s jeho nástrahami a rizikami. Pomocnú ruku pomáhajúci profesionál môže podať 

len vtedy, ak porozumie obsahu jednotlivých foriem rizík vo všeobecnej rovine, ale aj 

v špecifickej rovine jednotlivých podôb a foriem rizika, ktoré sa vyskytuje u adolescentov a u 

pomáhajúcich profesionálov pri práci s adolescentmi. Cieľom tejto monografie je ponúknuť 

pohľad na riziko a jeho rôzne formy a podoby u adolescentov a pomáhajúcich profesionálov. 

V monografii sa venujeme riziku a rizikovým faktorom vo všeobecnej rovine z ktorej 

postupne prechádzame do roviny rizík pri výkone pomáhajúcich profesií. Z tejto roviny 

prechádzame do rizík, ktoré sa vzťahujú na špecifickú skupinu adolescentov. Osobitnú 

pozornosť venujeme niektorým formám a prejavom rizikového správania, ktoré sa prejavujú u 

adolescentov a výsledkom výskumov zameraným na rizikové správanie adolescentov. Záver 

monografie je tvorený tromi výskumami, ktoré sa venujú problematike rizikového správania 

adolescentov. 

Veríme, že čitateľovi prinesieme nový pohľad na problematiku rizikového správania 

ako sociálneho fenoménu, ktorý existuje v sociálnych vzťahoch. Na problematiku rizika sa 

pozeráme z dvoch pohľadov a to z pohľadu rizika pri výkone pomáhajúcich profesií a na 

riziko spojené s vývinovým obdobím adolescencie. Zároveň z týchto rizík vyplývajú ďalšie 

ohrozenia, ktoré ovplyvňujú širšie sociálne vzťahy v sociálnom prostredí. 
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Riziko v sociálnych vzťahoch 

 

Vývoj spoločnosti je najmä v posledných rokoch spojený s nárastom disproporcií medzi 

potrebami a možnosťami, medzi tempom ekonomického rastu v jednotlivých regiónoch, 

medzi cieľmi a záujmami členov spoločnosti a záujmami skupín, komunít a celej spoločnosti. 

Okrem toho sa výrazne menia aj ďalšie externé i interné podmienky rozvoja sociálnych 

vzťahov v podmienkach jednotlivých komunít. Nárast chudoby, strata pozitívnych hodnôt, 

zmeny v myslení ľudí, zmeny jednotlivých sociálnych inštitúcií prinášajú riziká vyplývajúce z 

ohrozujúcich spôsobov správania sa.2 To spôsobuje, že sa mení štruktúra klientskych skupín 

a ich vzťahu k pomáhajúcim profesionálom. Narastá agresivita, hostilita a iné prejavy 

spoločensky neakceptovateľného správania. To všetko sa podieľa na vytváraní rizikového 

prostredia pre jednotlivcov, skupiny a komunity, ale aj pre tých, ktorí v tomto priestore 

pracujú. Mnohé z týchto rizík, ktoré vznikajú zo sociálnych vzťahov, majú výrazne sociálne 

súvislosti a to ako v protektívnych, tak i rizikových faktoroch svojho vzniku. To vyvoláva 

potrebu podrobnejšie sa zaoberať podstatou rizík, najmä sociálnych rizík.3 Vzniku akejkoľvek 

škody je možné predísť len poznaním vzniku rizík, charakteristiky jednotlivých rizík 

a spôsobov ako jednotlivým rizikám predchádzať. 

Riziko je všeobecne merateľný koncept determinovaný osobnostnými, psychickými a 

environmentálnymi faktormi. Je funkciou pravdepodobnosti a vážnosti negatívnych 

dôsledkov určitej aktivity či faktora. Spája sa aj s nedostatkom osobnej kontroly nad 

nasmerovaním nejakej aktivity, ktorá môže spôsobiť negatívne dôsledky. 

Pri posudzovaní vzťahu jednotlivých zdrojov a faktorov rizika zisťujeme, že často ide 

o určitú kauzálnu reťaz. Jeden zdroj rizika môže v dôsledku ďalších faktorov vyvolať vznik 

ďalšieho rizika, ktoré môže mať iný charakter.4  Predpokladaná kauzalita ovplyvňuje aj 

hodnotenie jednotlivých rizík. Riziko môže presahovať rámec jednotlivých profesií. Riziká 

v priestore výroby a služieb majú zamestnávateľské subjekty jednoznačne zmapované. 

Opatrenia sú súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia jednotlivých zamestnancov. V iných 

profesiách takéto zmapovanie môže chýbať, alebo nemusí byť presne zmapované. Ide najmä 

o profesie založené na ovplyvňovaní sociálnych vzťahov v podmienkach rôznych klientskych 

skupín.  

                                                           
2 MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. 
3 ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie.  
4 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe. 
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Riziko je možnosť alebo už existujúci stav ohrozenia, nebezpečenstva s predpokladom 

straty, škody či zničenia. Zväčša vyvoláva akciu v podobe aktivácie na jeho zvládnutie, 

niekedy pasivitu v podobe inhibície. V psychológii má termín riziko spravidla tri základné 

významy, ktoré sa navzájom prelínajú.  

 Riziko ako miera očakávaných nepriaznivých následkov pri neúspechu, ktorú určuje 

pravdepodobnosť neúspechu a stupeň negatívnych následkov.  

 Riziko ako činnosť, pri ktorej subjektu hrozí určitá strata (prehra, trauma, škoda). 

Experimentálne sa rozlišuje riziko motivované, zamerané na získanie situačných 

predností v činnosti a nemotivované spojené s určitou aktivitou. Okrem toho sa podľa 

pomeru očakávanej výhry a očakávanej prehry, pri realizácii zodpovedajúcej činnosti, 

rozlišuje opodstatnené a neopodstatnené riziko.  

 Riziko ako voľba medzi dvoma rôznymi variantmi konania: menej príťažlivým, no 

nádejnejším a príťažlivejším, ale menej nádejným, pri ktorom je výsledok 

problematický a hrozia možné nepriaznivé následky.5   

Riziko môže existovať aj v sociálnom systéme na ktorý sa zameriavajú pomáhajúce 

profesie, ale aj mimo tento priestor. Teda v priestore ktorý patrí do kompetencie iných 

orgánov, napr. orgánov činných v trestnom  konaní, psychiatrov, ekonómov či probačných 

a mediačných úradníkov. Pomáhajúci profesionáli sa s rizikom môžu stretnúť aj ako 

s latentnou vlastnosťou sociálneho systému.  

Riziko je odrazom konkrétnej situácie. Je vyjadrené  vzťahom vnímajúceho subjektu, 

sledovaného objektu (ktorým môže byť aj daný subjekt), podmienkami jeho existencie, jeho 

funkciami a cieľmi. Pri hodnotení kauzálnych vzťahov nemožno zamieňať riziko a príčinu. 

Riziko samo o sebe nemôže byť príčinou, lebo riziko je atribútom vzťahu.6 Na základe toho 

a podľa účelu môžeme rozlíšiť dve rôzne podoby rizika: 

 riziko ako možné ohrozenie, ako nebezpečenstvo, ako možnosť škody,  

 riziko ako neurčitosť, neistota z hľadiska vývoja situácie, ako možnosť odlišného 

výsledku od očakávaného.7  

V súvislosti s reálnymi sociálnymi dôsledkami spoločenských a ekonomických zmien 

v súčasnom svete je možné rozlišovať:  

                                                           
5 ARONSON, E., T. D. WILSON, R. M. AKERT & S. H. SOMMERS. Sociálna psychológia.  
6 MATOUŠEK, O. a H. PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítete a rodiny. 
7 MERNA, T.& F. F. AL-THANI. Risk Management. Řízení rizik ve firmě. 
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 sociálne riziká v užšom zmysle (societal risk). Sú definované ako možné ohrozenie 

sociálnych vzťahov jednotlivcov, malých skupín, komunít a častí spoločnosti. 

Predstavuje ohrozenie ich sociálnej bezpečnosti,  ich potrieb a funkcií, ich kultúry 

a podmienok všeobecného rozvoja, ako i ďalšie spoločenské riziká, 

 sociálne riziká v širšom zmysle - (social risk). V tomto prípade ide o všeobecne sociálny 

charakter rizík a ohrození, rizík pre spoločnosť, pre národy ako aj celé ľudstvo.8  

 V dôsledku spoločenských zmien, globalizačných vplyvov a v európskom kontexte aj v 

dôsledku rozširovania Európskej únie vznikajú nové problémy súvisiace s diferenciáciou 

sociálnej štruktúry, pandémiami alebo so zmenami na trhu práce či v ekonomickej situácii. 

Tieto a ďalšie zmeny prinášajú so sebou novú podobu sociálnych rizík, ktoré prinesú nové 

riziká do priestoru v pôsobnosti pomáhajúcich profesií. Ide najmä o tieto problémy: 

 nestabilita zamestnanosti, znižuje sa dostupnosť stabilného zamestnania, obmedzuje sa 

schopnosť reagovať na zmeny pracovného trhu, 

 nárast dlhodobej nezamestnanosti u čoraz väčšej skupiny obyvateľstva vytvára 

podmienky pre sociálne deviantné správanie, domáce násilie, kriminalitu, 

alkoholizmus a pod.,9   

 zmeny vzdelanostnej a profesijnej úrovne stále väčšej časti obyvateľov,  

 zmeny v postavení žien prinášajú ich zrovnoprávnenie na pracovnom trhu. Na druhej 

strane dochádza k ťažko zvládnutej zmene v zabezpečení starostlivosti v rodinách a k 

jej finančnému podhodnoteniu, 

 narastajúca potreba sociálnej starostlivosti o deti bez starostlivosti, seniorov, 

nemocných, osoby so zdravotným postihnutím, narastajú disproporcie medzi štátnymi 

a súkromnými poskytovateľmi pomáhajúcich profesií, 

 pokles životnej úrovne a kvality života u určitých skupín obyvateľstva s dopadom na 

úroveň vzdelanosti a na kultúru minoritných skupín, nárast extrémizmu, vznik nových 

subkultúr  a iné.10  

Účasť verejnosti na prijímaní rozhodnutí je neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia 

rizík. Účelom účasti verejnosti je získať nezávislý pohľad na proces a zároveň mať priestor 

pre informovanie a ovplyvňovanie verejnosti. Účasť prispieva k skvalitneniu vstupných 

údajov použitých v procese, tvorbe ďalších variantných riešení znižovania rizika a 

                                                           
8 LESZCZYŃSKI,  M. Bezpieczeństwo socjalne a bezpieczeństwo państwa. 
9 MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby.  
10 Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EÚ.  
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akceptovateľnosti výsledkov týchto procesov verejnosťou. Pri rokovaniach s verejnosťou sú 

využívané rôzne techniky komunikácie s cieľom vyjasnenia záujmov a postojov.11 Od voľby 

správnej techniky a od účasti verejnosti na riadení rizík v spoločnosti často závisí výsledok 

tohto procesu. Veľmi dôležitou časťou je správne odhadnúť a pozitívne ovplyvniť štruktúru 

vnímaných rizík u jednotlivca a tým dosiahnuť prijímanie a realizáciu opatrení na 

minimalizáciu rizika na prijateľnej úrovni.  

 Napriek tomu, že pojem riziko patrí medzi frekventované pojmy, vyznačuje sa 

nejasnosťou, komplikovanosťou a mnohoznačnosťou. Často k tomu prispieva fakt, že termíny 

ako zdroj rizika, faktory rizika, príčiny rizika mnohí autori zamieňajú. Riziko je fenomén, 

ktorý sprevádza ľudstvo od jeho vzniku. Dá sa povedať, že riziko je všade okolo nás. Toto 

tvrdenie môže byť zavádzajúce, lebo prisudzuje riziku objektívne reálnu existenciu. Riziko 

neexistuje samo o sebe, existuje v súvislosti s objektom, ku ktorému sa viaže a so subjektom, 

ktorý ho ako riziko vníma. Vnímanie a hodnotenie rizika je hodnotiacim súdom a ako také 

nemôže bez človeka existovať.12 

Možno uvažovať o tom, či objektom rizika môže byť iba subjekt vnímajúci riziko, teda 

človek (riziko pre človeka, pre spoločnosť), alebo či objektom rizika môže byť aj iný živý či 

neživý objekt (príroda, životné prostredie, technologický proces). Domnievame sa, že 

objektom rizika môže byť aj neživý objekt, ale toto riziko musí byť vnímané človekom, ktorý 

je schopný riziko zaregistrovať, analyzovať, hodnotiť a v konečnom dôsledku aj redukovať či 

vylúčiť.13  

Napriek tomu, že existuje niekoľko definícií rizika, ani jedna nerieši uspokojivo všetky 

atribúty, ktoré sú s podstatou rizika spojené. Je to práve preto, že riziko samo o sebe nie je 

definovateľné ako objektívna realita. Aby sme mohli hovoriť o riziku, musíme nevyhnutne 

hovoriť o faktoroch, o takej kombinácii situačných faktorov, ktoré vytvárajú situáciu rizika.14 

Riziko sa všeobecne vníma ako možnosť vzniku nežiaducej udalosti. V ekonomických 

a manažérskych disciplínach sa chápe riziko širšie ako neurčitosť alebo neistota. No opäť sa 

zabúda na to, že neurčitosť alebo neistota sa viaže k objektu, teda ide o neurčitosť čoho, alebo 

neistotu v čom? Je zrejmé, že ide o neurčitosť poznania, neistotu vyplývajúcu z nedokonalého 

poznania objektívnej reality, z neúplnosti potrebných informácií.  

 

                                                           
11 MIOVSKÝ, M. et al. Prevence rizikového chování ve školství.  
12 MIKOLAJ,  J. Rizikový manažment. 
13 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 
14 PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. 
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Bezpečnosť a riziko 

Pocit bezpečia patrí medzi základné potreby človeka. Preto jedným z kľúčových 

termínov v problematike rizika je bezpečnosť. Charakterizuje stav s minimálnou úrovňou 

rizika. Predstavuje koncový stav, ku ktorému sa chceme dopracovať, aby mohlo byť 

optimálne riešené identifikované riziko. Termín bezpečnosť je párovým termínom s termínom 

nebezpečenstvo.15 Je to jeden z dvoch protikladných stavov existencie jednotlivca, skupiny, 

komunity alebo  spoločenského systému, v ktorom sa môže jednotlivec alebo sociálny systém 

resp. sociálny problém počas svojej existencie nachádzať.  

Riziko nie je konštruktom viazaným len na špecifické alebo výnimočné situácie. Je 

bežným aspektom každodenného života človeka, v ktorom prebiehajú rozhodovacie procesy, 

z ktorých ani jeden nie je bezrizikový alebo bez určitého stupňa neistoty. Každý proces 

rozhodovania v sebe obsahuje vnímanie rizika, ktoré je založené na tom, ako človek 

kognitívne hodnotí alebo emocionálne prežíva potenciálnu hrozbu či riziko a snaží sa 

zhodnotiť rizikovú situáciu na základe jednoduchého pudovo či biologicky determinovaného 

rozhodovania. Výsledkom je komplexné rozhodovanie, ktoré je založené na minulých 

skúsenostiach, získaných informáciách z bežného života v sociálnom prostredí, efektívnom 

kognitívnom spracovaní situácie a racionálnom riadení založenom na využití exekutívnych 

funkcií.16 

Úroveň bezpečnosti pomáhajúcich profesionálov, ale aj ich klientov a sociálneho 

prostredia, je vytváraná širokou škálou rôznorodých opatrení, ktoré ovplyvňujú procesy a 

činnosti nevyhnutné na splnenie stanovených cieľov sledovaných pomáhajúcimi profesiami. 

Bezpečnosť môže byť ovplyvnená najmä: 

 politickými činiteľmi, ktoré sú založené na charaktere a forme politickej moci, na 

systéme verejnej správy, na postavení štátu v medzinárodnom dianí, 

 právnymi činiteľmi, ktorých úlohou je vytvorenie účinných právnych nástrojov na 

bezproblémový priebeh sociálnych procesov a intervencií do týchto procesov, 

 vnútorno-bezpečnostnými činiteľmi, ktoré súvisia so zaručením ochrany práv 

a oprávnených záujmov jednotlivcov, skupín a komunít, ich majetku, kultúrnych a 

spoločenských hodnôt, ale aj životného prostredia v akejkoľvek situácii vrátane 

krízových situácií, 

 ekonomickými činiteľmi, ktoré sú založené na fungujúcom hospodárstve, jeho štruktúre 

                                                           
15 KASTOVÁ, V.  Krize a tvořivý přístup k ní. 
16 KABÍČEK, P., Š. SULEK a L. MIZEROVÁ. Syndrom rizikového chování v dospívání. Pediatrie pro praxi.  
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a schopnosti reagovať na krízové javy a narušenia stability hospodárskeho vývoja v 

dôsledku zmien vonkajšieho prostredia, ako na schopnosti štátu vytvárať prijateľnú 

životnú úroveň, 

 sociálnymi činiteľmi, ktoré sú spojené so zabezpečovaním, normami zaručenej úrovne, 

sociálnych podmienok života človeka v každej etape jeho života, poskytovanými 

sociálnymi službami, sociálnou pomocou, ochranou a starostlivosťou, 

 zdravotnými činiteľmi, ktoré sú spojené so zabezpečovaním verejného zdravia 

a hygieny v spoločnosti, poskytovaním protiepidemiologických opatrení a celkovým 

zdravím obyvateľstva, 

 ekologickými činiteľmi, ktoré vytvárajú podmienky na život v každom regióne a 

územnom celku a zachovávajú predpísané štandardy aj pre budúce generácie, 

 technickými a technologickými činiteľmi, ktoré umožňujú vykonávanie činností 

súvisiacimi s výrobou a zabezpečovaním služieb v prospech spoločnosti a to bez 

ohrozenia ľudí, prírody, aj hospodárstva, 

 energetickými činiteľmi, ktoré sú založené na pokrytí všetkých potrieb spoločnosti na 

energie, od zabezpečenia výroby a služieb, až po zabezpečenie jednotlivých 

domácností, 

 informačnými činiteľmi, ktoré vytvárajú podmienky na potrebnú mieru informovanosti  

spoločnosti o skutočnostiach nevyhnutných pre život každého jednotlivca, skupiny 

a komunity. Tie zjednodušujú rôzne administratívno-správne procesy a zabezpečujú 

ochranu osobných údajov jednotlivca i ochranu utajovaných skutočností definovaných 

štátom.17  

Bezpečnosť vyžaduje, aby nevznikali problémy v jednotlivých činiteľoch a 

zároveň všetky uvedené činitele vytvárali kohézny celok. Všetky deje, procesy a konkrétne 

činnosti, ktoré sú účelovo zameranými aktivitami človeka, neprebiehajú v prevažnej väčšine 

tak, ako si ich človek naplánuje. Uvedomovanie si možných odklonov od žiadaného stavu je 

spojené s uvedomovaním si rizík. 

V podmienkach istoty (určitosti) prebieha len zanedbateľné množstvo ľudských aktivít, 

ktoré majú deterministický charakter. Istý výsledok (istotu) je možné očakávať len 

v niektorých sociálnych procesoch pri dodržaní rovnakých vnútorných, ale aj vonkajších 

podmienok počas prebiehajúcich dejov a procesov. Istota je dodržanie plánovaných 

                                                           
17 MERNA, T. & F. F. AL-THANI. Risk Management. Řízení rizik ve firmě. 
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ukazovateľov prebiehajúcich činností bez akýchkoľvek odchýlok a jednoznačnosť všetkých 

relevantných skutočností.18 

V ľudskej činnosti sú dominantné procesy, pre ktoré je charakteristická neistota 

(neurčitosť), čo je podmienené stochastickou podstatou procesov. Prevažná väčšina ľudských 

aktivít a vykonávaných činnosti sa uskutočňuje v podmienkach neistoty. Neistota sa podieľa 

na variantnosti výsledkov čiastkových činnosti, ktoré potom spôsobujú neistotu vo vzťahu ku 

konečnému dosahovanému cieľu. Preto vnímanie rizík je ovplyvnené sériou vnímaných 

vlastností rizika alebo rizikovej situácie z ktorých časť spadá do podmienok neistoty. Kým 

neistota je nepoznané známe, neurčitosť je nepoznané neznáme. Pre neistotu je 

charakteristická: 

 variantnosť priebehu aktivít, činností a procesov, ktorá neumožňuje presnú predikciu 

ich budúcich výsledkov, 

 fenomén, ktorého prejavom sú odchýlky skutočných výsledkov od plánovaných hodnôt 

a stanovených cieľov, 

 nejednoznačnosť výsledkov.19 

Znižovanie miery neistoty (neurčitosti) prebiehajúcich stochastických procesov, javov a 

činností je významnou úlohou na úseku dosahovania plánovaných cieľov. Ide o v snahu 

dosiahnuť očakávaný, prípadne aspoň čiastočne očakávaný výsledný efekt. Znižovanie 

neistoty sa môže uskutočňovať najmä prostredníctvom. 

 Odstraňovania objektívnych príčin neistoty: 

o odstraňovanie objektívnych príčin neistoty nie je možné, prípadne je možné len 

čiastočne, 

o neustále sa zväčšujúca úroveň ľudského poznania v niektorých špecifických otázkach 

umožňuje čiastočne obmedzovať aj objektívne príčiny neistoty.20 

 Odstraňovanie subjektívnych príčin neistoty: 

o je možné do určitej miery (s výnimkou existujúcich náhodných procesov, alebo ak ich 

časti majú náhodný charakter), 

o úplne (závisí na predpoklade, že sa podarí získať ďalšie informácie, ktoré umožnia 

hlbšie poznanie objektu).21 

                                                           
18 JESSOR, R. Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. 
19 MIKOLAJ,  J.  Terminológia bezpečnostného manažmentu.  
20 SEDLÁK, M. Manažment. 
21 MAREŠ, J. a kol.  Sociální opora u dětí a dospívajících. 
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Riziko a výsledný efekt dejov, procesov a konkrétnych činnosti, ktoré sú účelovo 

zameranými aktivitami človeka, je závislý od: 

 stability jednotlivých prvkov hodnoteného systému, 

 vzájomných väzieb medzi prvkami systému, 

 podielu jednotlivých prvkov na celku (od ich váhy).22  

V praxi pomáhajúcich profesionálov sa skôr stretávame s minimálnou úrovňou rizika. 

Teda s úrovňou ktorú sa pomáhajúci profesionáli snažia dosiahnuť v procese znižovania 

rizika. Toto riziko má niekedy aj charakter zostatkového rizika, ktoré už ďalej nemôžeme 

znižovať bez zmien stanovených vo vnútorných a vonkajších podmienkach (napr. miera rizika 

pri výkone terénnej práce23, poradenských služieb, zdravotných služieb, ale i charakter 

poskytovaných sociálnych služieb, zásahy zo strany sociálno-právnej ochrany atď.). 

Minimálna úroveň rizika predstavuje riziko, ktoré: 

 je možné považovať za minimálne možnú úroveň rizika (prakticky však o ňom môžeme 

hovoriť ako o nemožnom), 

 je nutné priebežne monitorovať, aby bolo možné včas zaznamenať prípadne zmeny v 

miere rizika, ale aj v jeho charakteristike.24 

Riziko vyjadruje možnosť ohrozenia pomáhajúceho profesionála, jeho klientov ako 

i sociálneho prostredia. Za ohrozenie považujeme aj prípadne dôsledky rôznych 

mimoriadnych udalostí a krízových javov. Sú to očakávané škody a straty, ktoré sa môžu 

prejaviť najmä na kvalite života, poškodení zdravia, škodách na majetku, prerušení sociálnych 

aktivít, strate sociálnej opory a pod..  

 

Sociogénne a sociálne riziká 

Sociogénne riziká sú jednoznačne spojené so sociálnymi javmi, so správaním sa človeka 

ako jednotlivca ako osobnosti a neopakovateľnej individuality. Tieto riziká sú závislé aj na: 

 kvalite aktivít jednotlivca, 

 schopnosti jednotlivcov komunikovať navzájom, 

 účinnosti riadenia školských a voľnočasových kolektívov, 

 pracovných podmienkach vytvorených pre jednotlivcov a kolektívy, 

                                                           
22 MIKOLAJ,  J. Rizikový manažment. 
23 LEŠKOVÁ, L. Sociálna práca v teréne. 
24 SOCHŮREK, J. Nástin vybraných problémů viktimologie. 
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 miere kvality sociálnej opory poskytovanej jednotlivcom.25 

Sociálne riziká sú spojené s vytváraním sociálnej stability a istôt pre jednotlivé skupiny 

obyvateľstva. Pri posudzovaní sociálnych rizík u jednotlivých skupín obyvateľov sú 

využívané rozdielne ukazovatele. Napríklad u adolescentov, pri posudzovaní sociálnych rizík 

sa vychádza najmä z týchto ukazovateľov. Miera nezamestnanosti mladých ľudí predstavuje 

jeden z ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť reálnu úroveň starostlivosti o adolescentov pri 

ich vstupe do sveta práce. Ďalším ukazovateľom sú možnosti a zdroje využívané na 

eliminovanie sociálnych rizík ohrozujúcich adolescentov a vytváranie prosociálnych vzťahov.  

Prosperujúca spoločnosť má dostatok zdrojov na minimalizovanie sociálnych rizík 

ohrozujúcich jednotlivé skupiny obyvateľov.26 Od detí, cez adolescentov až po seniorov. 

Sociálne riziká by mali byť udržiavané na minimálnej úrovni. Súvisia s celkovou sociálnou 

situáciou v spoločnosti. U jednotlivých sociálnych skupín sú sociálne riziká znižované ako na 

horizontálnej, tak i vertikálnej úrovni. Od svojpomoci až po odbornú pomoc na úrovni 

najbližšieho sociálneho prostredia, cez mimovládne organizácie, komunity až po štát. Štát 

zabezpečuje starostlivosť o sociálne inštitúcie ako je  vzdelávanie, kultúra, náboženstvo, 

politika či ekonomika cez ktoré sa minimalizujú sociálne riziká.  

Význam i rozsah týchto rizík narastá v období, keď je v štáte nedostatok verejných 

zdrojov a ekonomická produktivita hospodárstva štátu je nízka. Uvedené skutočnosti sa 

všeobecne odrážajú na náraste dysfunkcií v jednotlivých sociálnych inštitúciách. 

Charakteristické znaky dysfunkcií sú spojené s jednotlivými obdobiami rozvoja či úpadku 

spoločnosti.27 Charakteristiky jednotlivých sociálnych inštitúcií majú priamy i nepriamy 

dopad na riziká, ktoré sa týkajú adolescentov, ich spôsobu života a prostredia v ktorom vedú 

svoj sociálny život.28 Podceňovanie jednotlivých rizík, nevhodné zvyšovanie rizík, nejasné 

sociálne kontexty majú negatívny dopad na vývin adolescentov a ich zaradzovanie do 

spoločnosti.    

Východiskom pre pochopenie podstaty sociálneho rizika je uvedomenie si 

nasledujúcich faktorov, ich vzájomných vzťahov a korelácií. 

 Subjekt vnímajúci riziko na objekte. Subjektom môže byť i samotný objekt. 

Pomáhajúci profesionál vníma riziko, ktorému je sám vystavený, ale aj riziko, ktoré 

ohrozuje klientov, či samotný výkon pomáhajúcej profesie. 

                                                           
25 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
26 ONDREJKOVIČ, P. et. al. Sociálna patológia. 
27 SOPÓCI, J. Sociálne inštitúcie a sociálna zmena. 
28 PROCHÁZKOVÁ, D. Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost. 
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 Objekt vystavený riziku. Objektom je proces realizácie pomáhajúcej profesie, zmeny 

sociálneho problému, materiálno- technické vybavenie, systém sociálnych procesov. 

 Zdroj rizika, teda pôvodca rizika. Zdrojom rizika môžu byť hostilní či agresívni 

klienti, neúmerná chudoba, nárast kriminálneho či iného deviantného správania. 

Zdroj rizika môže tvoriť  hrozbu v sociálnych vzťahoch a procesoch. 

 Ďalšie faktory rizika sú faktory prostredia, javy a procesy, ktoré sa vzťahujú 

k existencii či funkciám objektu. Sú  to faktory, ktoré ovplyvňujú mieru rizika. 

Môžu byť spúšťačom, druhotnou príčinou rizikovej udalosti. Vo všeobecnosti 

možno povedať, že faktormi rizika sú externé aj interné slabé miesta v systéme 

pomáhajúcej profesie29. 

Riziko môže presahovať rámec pomáhajúcej profesie. Riziko môže existovať 

v sociálnom systéme na ktorý sa pomáhajúca profesia zameriava. Pomáhajúci profesionál sa 

s rizikom môže stretnúť aj ako s latentnou vlastnosťou sociálneho systému.  

Pri hodnotení kauzálnych vzťahov nemožno zamieňať riziko a príčinu. Riziko samo 

o sebe nemôže byť príčinou, lebo riziko je atribútom sociálneho vzťahu.30 Riziko je odrazom 

situácie. Je vyjadrené  vzťahom vnímajúceho subjektu, sledovaného objektu (ktorým môže 

byť aj daný subjekt), podmienkami jeho existencie, jeho funkciami a cieľmi.31  

 

Manažment rizík 

Analýza, hodnotenie a riadenie sociálnych rizík a kríz sa tak stávajú novými 

problémami manažmentu riadenia rizík v širšom poňatí. V posledných desaťročiach sa 

poňatie  manažmentu riadenia rizík výrazne zmenilo.32 V súčasnosti sa ustaľuje názor, že pod 

pojmom  manažment riadenia rizík je potrebné chápať cieľavedomý koordinovaný proces 

zameraný na prevenciu, elimináciu priebehu a odstraňovanie dôsledkov javov, ohrozujúcich 

alebo schopných významným spôsobom ohroziť bezpečnosť spoločnosti, životy a zdravie 

ľudí, ich majetok ako aj životné prostredie.  

Vzhľadom na rôzne oblasti spoločenského života, v ktorých sa manažment riadenia 

rizík môže uplatňovať, na rôzne typy subjektov ako aj rôzne úrovne riadenia, je možné 

manažment rizík ponímať nasledujúcimi spôsobmi.  

 Manažment riadenia rizík ako systém a proces politických opatrení.  

                                                           
29 LESZCZYŃSKI,  M. Bezpieczeństwo socjalne a bezpieczeństwo państwa. 
30 VARCHOLOVÁ, T. a  L. DUBOVICKÁ.  Nový manažment rizika. 
31 MERNA, T. & F. F. AL-THANI. Risk Management. 
32 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe.  
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 Manažment riadenia rizík ako systém opatrení štátu, orgánov verejnej správy, podnikov 

a ďalších organizácií zameraný na prevenciu, zníženie a elimináciu zdrojov kríz, na 

odstraňovanie dôsledkov prírodných katastrof, technologických a ekologických 

havárií, zdravotných kríz a humanitárnych katastrof.  

 Manažment riadenia rizík ako systém zásad a opatrení štátu, hospodárskych subjektov, 

najmä priemyselných podnikov, zameraný na riešenie situácií ohrozujúcich prosperitu 

a ekonomickú stabilitu.33  

 Manažment riadenia rizík v oblasti činnosti rôznych profesijných skupín, sociálnych 

vzťahov, sociálnych inštitúcií, vzťahov majority k menšinám, tvorby a fungovania 

spoločnosti. 

 Manažment riadenia sociálnych rizík u jednotlivcov a jednotlivých skupín obyvateľstva 

u ktorých je možno identifikovať špecifické znaky a charakteristiky rizík.34  

Riešenie problémov, ktoré súvisia so sociálnymi rizikami, s krízami v sociálnych 

vzťahoch, s krízami, ktorých príčiny sú primárne sociálneho charakteru, zostávalo donedávna 

mierne stranou. Manažment riadenia rizík tak v obsahovej ako aj inštitucionalizovanej forme 

môže mať aj podobu procesu a systému opatrení zameraného na odhaľovanie rizík 

a krízových javov v sociálnom systéme spoločnosti, na redukciu a elimináciu hrozieb 

narušujúcich sociálnu bezpečnosť, sociálnu stabilitu a súdržnosť jednotlivých prvkov 

spoločnosti.35     

Mnohé z týchto javov sa objavujú v súvislosti s inými krízovými javmi, ktoré majú 

hlbšie príčiny. Jednou z úloh spoločenského systému je identifikovanie sociálnych rizík ako aj 

odhaľovanie, znižovanie a eliminovanie príčin i prejavov možných sociálnych kríz.      

Existuje množstvo modelov manažmentu rizika napríklad podľa NIST, ISO 31000, 

COSO ERM a ďalšie.36 Vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že každý sociálny systém, rôzne formy 

sociálnych organizácií sú jedinečnými. Preto by mali mať svoj vlastný model manažmentu 

rizík, ktorý používa postupy z viacerých modelov. Neexistuje jediná správna cesta pri 

ohodnocovaní rizík. Je nutné nájsť model, ktorý čo najviac zodpovedá realite v pomáhajúcich 

profesiách. Jednotlivé fázy (podľa ISO 31000) je možné popísať v týchto aktivitách: 

 plánovanie činností a určenie rámca rizika, 

 identifikácia rizík - rozhovory, pozorovanie, dotazníky, štúdium dokumentácie, 

                                                           
33 SEDLÁK, M. Manažment.  
34 ZUZÁK, R. a M. KÖNIGOVÁ. Krízové řízení podniku. 
35 HILL, CH. & G. JONES. Strategic Management: An Integrated Approach. 
36 TÓTHOVÁ, L. a E. ŽIAKOVÁ. Rizikové správanie onkologicky chorých klientov sociálnej práce. 
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 analýza rizík - stanovenie priorít a možných reakcií na riziko, 

 objektívne meranie a hodnotenie rizík, 

 znižovanie rizík.37 

Medzi základné úlohy riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach štátnej správy, 

územnej samosprávy, manažérov v oblasti pomáhajúcich profesií, ako aj predstaviteľov 

rôznych organizácií zameraných na verejnú kontrolu, patrí identifikovanie rizík vo všetkých 

oblastiach života spoločnosti a hľadanie ciest na ich znižovanie. Tento proces má mať 

permanentný charakter. Je potrebné aby prebiehal kontinuálne a vytváral podmienky na 

priebežne zlepšovanie súčasného stavu. Manažment rizík sa zaoberá práve aktuálnymi 

problémami, ktoré môžu ohroziť sociálne vzťahy, sociálne prostredie, klientsky systém, 

výkon pomáhajúcich profesií s nimi alebo samotné pomáhajúce profesie.38 Žiaľ v systéme 

pomáhajúcich profesií sa manažmentu rizika venuje malá pozornosť. Množstvo riadiacich 

pracovníkov si svoje povinnosti v tejto oblasti neuvedomuje. 

Manažment rizika (risk management) je logická a systematická metóda určovania 

súvislostí v akýchkoľvek činnostiach, funkciách alebo procesoch, identifikovania rizík, ich 

analýzy, hodnotenia, znižovania a priebežného monitorovania, ktorá umožňuje minimalizovať 

straty a maximalizovať príležitosti.39 

Proces manažmentu rizika je možné uplatňovať v činnosti pomáhajúcich profesií, 

sociálnych  inštitúcií, organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby, manažérskych tímoch na 

úrovni štátnej správy a samosprávy, právnických a fyzických osôb. Medzi takéto právne 

subjekty, ktoré sa majú zaoberať manažmentom rizika a ktoré poskytujú služby pomáhajúcich 

profesií patria najmä: 

 orgány štátnej správy (ústredné, regionálne, miestne), 

 orgány samosprávy (regionálnej, miestnej a záujmovej), 

 nimi zriadené organizácie poskytujúce služby (Centrá voľného času, záujmové kluby, 

dobrovoľnícke organizácie), 

 komerčné organizácie (poskytujúce komerčné služby ako Autoškoly, posilňovne, 

kozmetické centrá), 

 záujmové združenia fyzických a právnických osôb s povinným alebo dobrovoľným 

členstvom (mimovládne organizácie, svojpomocné skupiny, dobrovoľnícke 

                                                           
37 CUTTER, S. Living with risk. 
38 HILL, CH. & G. JONES. Strategic Management: An Integrated Approach. 
39 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe. 
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organizácie).40 

Manažment rizika vychádza z kultúry spoločnosti, politického, ekonomického, 

právneho a sociálneho prostredia. Predstavuje procesy a štruktúry zamerané na efektívne 

riadenie potenciálnych príležitostí ako i možných neželaných dôsledkov. Je to interaktívny 

proces skladajúci sa z krokov, ktoré pri zachovaní plánovanej postupnosti umožňujú trvalé 

skvalitňovanie rozhodnutí a tým následne aj zlepšovanie výsledkov uskutočňovaných 

procesov.41 Manažment rizika by mal byť integrálnou súčasťou každej praxe v pomáhajúcich 

profesiách, bez ohľadu na úroveň riadenia (od strategickej až po prevádzkovú).  

Teória manažmentu rizika vychádza z týchto  charakteristík: 

 jej východiská sú súčasťou vied o riadení rizika, 

 základným východiskom je teória riadenia sociálnych procesov, 

 podstatou je usmerňovanie sociálnych procesov so zameraním na odhaľovanie rizík, ich 

cieľavedomé znižovanie a minimalizovanie pravdepodobnosti vzniku kríz, 

 umožňuje reálne oceniť slabé a silné stránky jednotlivcov, sociálnych skupín a 

sociálnych procesov ktoré v sociálnych skupinách prebiehajú, skvalitnenie procesov 

svojpomoci a vzájomnej pomoci ako i skvalitnenie fungovania dotknutých sociálnych 

subjektov a systémov.42 

Manažment rizika je jedným z nástrojov, pomocou ktorých je možné zvyšovať mieru 

bezpečnosti rôznych procesov a konkrétnych činnosti v oblasti výkonu pomáhajúcich profesií. 

Pre pomáhajúce profesie slúži ako nástroj identifikovania, hodnotenia, ale aj znižovania rizík 

a môže sa uplatňovať v: 

 spoločenských procesoch (politické systémy, legislatívne procesy, socializácia 

a vzdelávanie, zabezpečenie vhodného sociálneho prostredia ...), 

 ekonomických činnostiach (náklady na poskytovanie kultúrnej a športovej činnosti 

zameranej na adolescentov, vybavenosť škôl v ktorých prebieha vzdelávanie, 

zohľadnenie zaťaženia pomáhajúcich profesionálov...), 

 technologických procesoch (vybavenosť technológiami, bezpečnosť informačných 

technológií, systémové vytváranie záujmových centier, prevádzkové a údržbové 

činnosti...), 

 dopravných procesoch (zabezpečenie prepravy adolescentov, mobilita adolescentov, 

                                                           
40 SMEJKAL, V. a K. RAIS.  Řízení rizik ve firmách a jiných organizácích. 
41 SKOPAL, O., M. DOLEJŠ & J. SUCHÁ. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a 
žákyň. 
42 PROCHÁZKOVÁ, D. Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost. 
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cyklotrasy, využívanie alternatívnej prepravy....), 

 ochrane adolescentov, materiálnych hodnôt a životného prostredia (výkon sociálno-

právnej ochrany, práca s nadanými adolescentmi, tvorba príležitostí na zapojenie sa do 

kultúrnych, ochranárskych a športových aktivít, práca s adolescentami 

z nízkopodnetného prostredia, práca s adolescentmi so zdravotným postihnutím ...).43 

 

Proces riadenia rizík 

Mnohé skutočnosti naznačujú, že tak ako v ostatných krajinách OECD a EÚ by aj 

v Slovenskej republike bola potrebná hlbšia analýza sociálnej bezpečnosti a sociálnych rizík. 

To vyžaduje komplexnejšiu a koncepčnejšiu prípravu jednotlivých sociálnych aktérov na 

účinné zvládanie najmä týchto aktivít a procesov: 

 identifikáciu rizikových faktorov, odhaľovanie sociálnej zraniteľnosti spoločnosti, 

analýzu a hodnotenie sociálnych rizík  a z toho vyplývajúcich súvislostí, 

 rozvíjanie sociálneho dialógu a posilňovanie zodpovednosti jednotlivých ohrozených 

prvkov sociálnej štruktúry a jednotlivcov, a ich vedenie k vlastnému adekvátnemu 

podielu na svojej sociálnej bezpečnosti,  

 zefektívnenie kooperácie štátneho sektora, súkromných organizácií a neziskových 

organizácií pri riešení sociálnych problémov44 a sociálnych patológií.  

Analýza, hodnotenie a riadenie sociálnych rizík a kríz sa tak stávajú novými 

problémami pomáhajúcich profesií v širšom poňatí. V posledných desaťročiach sa poňatie 

pomáhajúcich profesií výrazne zmenilo. Vzhľadom na úlohy, ktoré pomáhajúce profesie 

v spoločnosti plnia, najmä pre široké spektrum klientskych skupín, či aktivít na úrovni 

sociálnych problémov a sociálnej odkázanosti, je potrebné aby sa jednotlivé štruktúry 

pomáhajúcich profesií začali zaoberať aj problematikou rizika. Riziko môže byť tvorené od 

individuálneho zlyhania, cez sociálne nepokoje až po prejavy spoločenskej vzbury na základe 

nespokojnosti s existujúcim stavom45. To predpokladá tvorbu štruktúr, ktoré dokážu 

zabezpečiť nie len analýzu rizík spojených s výkonom pomáhajúcich profesií, ale aj 

predvídanie možných rizík a spracovanie postupov, ktoré by ich minimalizovali. Teda ide 

o vytvorenie odborného manažmentu, ktorý zabezpečí v pomáhajúcich profesiách rozvoj 

cieľavedomého koordinovaného procesu zameraného na prevenciu, elimináciu priebehu 

                                                           
43 SHERIF, M. The Robbers Cave Experiment: Intergroup Conflict and Cooperation. 
44 PIERSON, J. & M. THOMAS. eds. Dictionary of Social Work. 
45 BAŠTECKÁ, B. Terénní krízová práce. 
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pomáhajúcich procesov a odstraňovanie dôsledkov javov, ohrozujúcich alebo schopných 

významným spôsobom ohroziť bezpečnosť spoločnosti, životy a zdravie ľudí, ich majetok 

ako aj životné prostredie pri výkone pomáhajú, alebo v priamej súvislosti. To umožní 

vytvorenie bezpečnostných štandardov pre výkon tých častí pomáhajúcich profesií, pri 

ktorých je možné predpokladať existenciu rizika. Bezpečnostné štandardy sa tak stanú 

súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií a zaradia sa medzi profesionálne kompetencie 

pomáhajúcich profesionálov. 

Výsledky projektu „Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020“, ktorý 

spracovával Inštitút pre verejné otázky, naznačujú mnohé z rizík, ktoré sú modifikované 

špecifikami sociálnych vzťahov v Slovenskej republike. Súčasné trendy vo vývoji sociálnej 

štruktúry smerujú k ohrozeniu sociálnej súdržnosti. Tieto zmeny sociálnej štruktúry 

ovplyvňujú aj požiadavky na jednotlivé pomáhajúce profesie. Ako príčiny a možné dôsledky 

tohto stavu je možné identifikovať. 

 V sociálnej štruktúre prevažujú ekonomicky slabé domácnosti, ktoré sú sústredené 

v okrajových regiónoch poznačených vysokou nezamestnanosťou. To spôsobuje stratu 

pracovných návykov, neschopnosť sa zamestnať a aktívne sa podieľať na pracovnom 

i spoločenskom živote. Tým je ohrozený systém solidarity ako aj účinný sociálny 

dialóg. 

 Nespokojnosť veľkej časti strednej a nižšej strednej vrstvy so svojim sociálnym 

postavením. Prejavuje sa netrpezlivosťou, čo znižuje ich úlohu garanta sociálnej 

solidarity. Tým sa vytvára tlak na nesystémové opatrenia štátu.  

 Hrozí medzigeneračný a medzietnický konflikt, ktorý môže viesť k politickému 

protestu, sociálnemu napätiu až sociálnym nepokojom. Zabúda sa na to, že okrem 

klasického politikou živeného pseudokonfliktu v slovensko-maďarských vzťahoch, 

existujú skryté budúce konflikty spojené so vznikom „nových“ imigrantských menšín 

(národnostných, etnických, náboženských).  

 Vo väčšine verejnosti pretrváva očakávanie, že garantom aj vykonávateľom sociálnych 

istôt je iba štát. Sociálna politika štátu sa vníma len ako poskytovanie sociálnych 

dávok, len pomaly a nedostatočne sa presadzuje funkcia sociálnej práce a sociálnych 

služieb, ako nedeliteľnej súčasti sociálnej politiky46. 

Pomáhajúci profesionáli musia byť schopní reagovať aj na také krízové situácie, ktoré 

vznikajú v sociálnom systéme v dôsledku zlyhania sociálnych inštitúcií. Tieto situácie môžu 
                                                           
46 VAŠEČKA, M. Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce. 
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ovplyvniť výkon pomáhajúcich profesií najmä vytváraním rizikových podmienok 

alebo rizikových klientov. Táto schopnosť vyžaduje poznanie jednotlivých rizík, ktoré sú 

spojené s výkonom pomáhajúcej profesie a postupov na ich eliminovanie či zmiernenie. To si 

vyžaduje odbornú prípravu aj v oblasti identifikácie a zvládania rizík v jednotlivých 

špecifických oblastiach pomáhajúcej profesie. Ide o široké spektrum rizík, ktoré sa viažu na 

jednotlivé metódy, formy a postupy v pomáhajúcej profesii. Zároveň sú spojené 

s jednotlivými  odlišnosťami pomáhajúcich profesií. Iné riziká vznikajú pri forme 

ambulantnej, terénnej či komunitnej práce, iné pri výkone práce pomáhajúcich profesionálov 

v jednotlivých typoch  zariadení v ktorých sa poskytujú pomáhajúce služby. Obdobne 

jednotlivé klientske skupiny prinášajú so sebou rôzne formy rizík s rozdielnou mierou 

ohrozenia. Od zdravotných ohrození, cez sociálne neprijateľné formy správania, kriminálne 

správanie až po násilné či extrémistické prejavy. 

Riadenie rizika je rozhodovací proces nadväzujúci na výsledky procesu hodnotenia 

rizika. Cieľom procesu riadenia rizík je navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia rizika na 

spoločensky prijateľnú mieru. Zníženie rizika je realizované rozhodnutím, ktoré obsahuje 

optimálny spôsob minimalizácie alebo eliminácie rizika. Rozhodnutie je konečným 

produktom etapy riadenia rizika. Optimálnym spôsobom zohľadňuje ekonomické, sociálne, 

zdravotné, technické, politické, informačné i ďalšie faktory. Súčasťou procesu riadenia rizík 

je aj proces komunikácie (Risk communication) a proces vnímania rizík (Risk perception)47. 

Kritickým bodom procesu riadenia rizík v pomáhajúcej profesii je výber optimálneho 

riešenia. To je realizované prostredníctvom týchto fáz: 

 určenie rizík,  

 hodnotenie ekonomických nákladov variantných riešení pre zníženie rizík a ich 

prínosov (Cost - Benefit Analysis),  

 zhodnotenie spoločenských dopadov a prínosov (vplyv na klientske skupiny, vplyv na 

pomáhajúcich profesionálov a pod.),  

 politickú analýzu možných politických dôsledkov z prijatého rozhodnutia,  

 analýza verejnej mienky.48   

                                                           
47 POPPER, K.R. Otevřená společnost a jeji nepřátelé. BRANSCOMBE, N. R. & R. A. BARON. Social 
Psychology. 
48 MERNA, T. & F. F. AL-THANI. Risk Management. HEWSTONE, M. & W. STROEBE. Sociální 
psychologie. 
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Nasledujúcim krokom je rozhodnutie o realizácii opatrení na zníženie rizika, resp. 

rozhodnutie o ďalšom sledovaní problému v prípade vysokého stupňa neistôt spojených so 

súčasným stupňom poznania a tým nemožnosť znížiť riziko v etape tvorby rozhodnutia.  

Mnohé z týchto javov sa objavujú v súvislosti s inými krízovými javmi, iné majú hlbšie 

príčiny. Jednou z úloh spoločenského systému je identifikovanie sociálnych rizík. Ide o  

odhaľovanie, znižovanie a eliminovanie príčin i prejavov možných sociálnych kríz.  

Základom je príprava pomáhajúcich profesionálov na identifikovanie rizík a zvládanie 

postupov na minimalizáciu či eliminovanie nebezpečenstva, ktoré z rizika môže vzniknúť. To 

predpokladá otvorenie otázok rizík, ktoré v spoločnosti a v pomáhajúcich profesiách môžu 

vznikať v ďalšom období. 

Výsledný efekt dejov, procesov a konkrétnych činnosti, ktoré sú účelovo zameranými 

aktivitami človeka, je závislý od: 

 stability jednotlivých prvkov hodnoteného systému, 

 vzájomných väzieb medzi prvkami systému, 

 podielu jednotlivých prvkov na celku (od ich váhy)49. 

Výkon pomáhajúcich profesií vyžaduje poznanie týchto faktorov a ich sledovanie v procese 

riadenia rizík. Teda sledujú sa riziká, ktoré môžu byť riešené a ovplyvňované pomáhajúcimi 

profesiami a zároveň riziká, ktoré vznikajú v pomáhajúcich profesiách.50 

V procese riadenia rizika je nevyhnutné rešpektovať zásadu postupných krokov 

v jednotlivých úrovniach riadenia práce s adolescentmi. Ide o opatrenia v týchto oblastiach: 

 

Podporovanie procesu uplatňovania zásad manažmentu rizík v podmienkach 

pomáhajúcich profesionálov pri práci s adolescentmi. 

 na úrovni vrcholového manažmentu je nevyhnutné vypracovať filozofiu ovplyvňovania 

rizika v pomáhajúcich profesionálov pri práci s jednotlivými klientskymi skupinami, 

 nevyhnutná je aktívna trvalá podpora manažmentu procesom, ktoré sú zamerané na 

znižovania rizík v pomáhajúcich profesionálov pri práci s jednotlivými klientskymi 

skupinami, 

 vo vedení pomáhajúcich profesionálov je potrebné dosiahnuť konsenzus a všetci vedúci 

pracovníci musia tieto prijaté opatrenia plne podporovať, 

                                                           
49 CACIOPPO, J. & W. PATRICK. Loneliness. Human Nature and the Need for Social Connection. 
50 DUDINSKÁ, P., P. BUDAJ a Š. VITKO. Manažment v sociálnych službách. MATOUŠEK, O. Sociálni  práce 
v praxi. 
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 na uskutočňovanie aktivít zameraných na riadenie rizika musia byť vyčlenené finančné 

zdroje, 

 zabezpečenie odbornej prípravy vzdelávania a inštruovania výkonného manažmentu 

riadiaceho pomáhajúcich profesionálov.51 

 

Vypracovanie politiky organizácie na úseku manažmentu rizík pri práci s klientskymi 

skupinami. 

Organizácia vytvára základné predpoklady na riadenie rizika v celej organizácií a vo 

všetkých jej činnostiach, ktoré sú zamerané na jednotlivé klientske skupiny. Takáto politika 

manažmentu rizík v pomáhajúcich profesionálov pri práci s jednotlivými klientskymi 

skupinami má zahŕňať údaje o: 

 cieľoch politiky a zdôvodnení významu manažmentu rizika v organizácií z pohľadu 

organizácie ale aj jednotlivých zamestnancov a klientov organizácie, 

 väzbách medzi politikou organizácie a strategickým plánom organizácie z pohľadu 

rozvoja jednotlivých stratégií, 

 okruhu problémov, na ktoré je táto politika zameraná, 

 definovaní akceptovateľného rizika pri práci pomáhajúcich profesionálov s jednotlivými 

klientskymi skupinami v konkrétnych podmienkach organizácie a o postupoch jeho 

stanovovania, 

 stanovení osobnej zodpovednosti pomáhajúcich profesionálov a ďalších zamestnancov, 

ktorí sa na práci s jednotlivými klientskymi skupinami zúčastňujú za proces riadenia 

rizík, 

 podpore a pomoci z riadiacich štruktúr organizácie pre priamy výkon pomáhajúcej 

profesie v procese riadenia rizík, 

 o štruktúre a obsahu nevyhnutnej dokumentácie s vymedzením osobnej zodpovednosti 

za jej vedenie a opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov, 

 kontrolných mechanizmoch pri preskúmavaní činnosti organizácie pri uplatňovaní 

politiky na úseku riadenia rizika.52 

 

                                                           
51 VARCHOLOVÁ, T. a  L. DUBOVICKÁ.  Nový manažment rizika. EDWARDS, R. L. et al. Encyclopedia of 
Social Work. 
52 ZUZÁK,  R. a M. KÖNIGOVÁ. Krízové řízení podniku. MATOUŠEK, O. Sociálni  práce v praxi. 
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Oboznámenie všetkých manažérov a pomáhajúcich profesionálov s vypracovanou 

politikou riadenia rizík pri práci s klientskymi skupinami. 

Prvým predpokladom, že riadenie rizika sa stane integrálnou časťou plánovania, 

výkonných manažérskych procesov, ale aj všeobecnej kultúry organizácie, je osobné 

zainteresovanie jednotlivých členov do vypracovania politiky riadenia rizík. V rámci toho je 

nevyhnutné vypracovať, určiť a zaviesť prvky infraštruktúry na podporu opatrení riadenia 

rizika. V rámci týchto činností je potrebné: 

 vytvoriť tím, ktorého členom je člen vrcholového manažmentu zodpovedný za internú 

komunikáciu pri uplatňovaní politiky riadenia rizík, 

 zvyšovať povedomie o nevyhnutnosti riadiť rizika na všetkých úrovniach organizácie, 

 vytvoriť podmienky na komunikáciu politiky v celej organizácii o riadení rizika a o 

politike organizácie na tomto úseku, 

 nadobudnúť zručnosti v manažmente rizík prostredníctvom supervízorov, trénerov 

a ďalších špecialistov na prácu s jednotlivými klientskymi skupinami,  

 získavanie zručností pomáhajúcich profesionálov v oblasti predchádzania rizikám 

a vysporiadania sa so zvyškovým rizikom špecializovaným vzdelávaním a špeciálnou 

odbornou prípravou, 

 zabezpečiť primerané motivačné nástroje ku ktorým patria možnosti uznania, rôzne 

druhy ocenenia, ale aj sankcií, 

 vytvoriť zásady a procesy posudzovania výkonnosti organizácie a riadených 

pomáhajúcich profesionálov v nadväznosti na účinnosť riadenia rizík.53 

 

Strategické plánovanie a manažérske procesy v pomáhajúcich profesiách pracujúcimi 

s klientskymi skupinami.  

V rámci týchto postupov je nevyhnutné spracovať program riadenia rizík na úrovni 

organizácie poskytujúcej služby pomáhajúcich profesionálov prostredníctvom systému 

manažérstva rizika pri práci s jednotlivými klientskymi skupinami, v ktorom budú stanovené: 

 prepojenosť organizácie a pomáhajúcich profesionálov s manažmentom rizika, 

 rizika aktuálne pre organizáciu a pomáhajúcich profesionálov, 

 analýzy a hodnotenia týchto rizík, 

 stratégie zaobchádzania s rizikami, 
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 mechanizmy preskúmavania metód, techník a postupov pomáhajúcich profesionálov, 

 stratégie zvyšovania povedomia, získavania zručnosti, prípravy a vzdelávania vedenia 

a pomáhajúcich profesionálov na všetkých stupňoch riadenia organizácie.54 

 

Riadenie rizík na úrovni pomáhajúcich  profesionálov a ich pracovných tímov pri práci 

s klientskymi skupinami. 

Riadenie má za úlohu vytvoriť podmienky na vypracovanie a určenie programu 

manažmentu rizík pre každý úsek činnosti pomáhajúcich profesionálov pri práci s 

jednotlivými klientskymi skupinami. Ide o každú metódu, techniku, projekt alebo každý 

postup tímu prostredníctvom aplikácie procesu manažmentu rizík. V rámci toho je potrebné: 

 proces riadenia rizík integrovať s inými plánovacími a manažérskymi činnosťami, 

 prehodnotiť používané metódy, techniky a postupy pri práci s jednotlivými klientskymi 

skupinami,  

 zdokumentovať realizovaný proces, prijaté rozhodnutia a plánované činnosti.55 

Riadenie rizík je kvalifikačne vysoko odborný proces, ktorý má presne nastavené 

pravidlá. Výsledkami tohto procesu sú interné dokumenty, ktorých obsah je manažmentom 

uvádzaný do praxe pomáhajúcej profesie. Nositeľmi sú pomáhajúci profesionáli, ktorých sa 

riziko týka a tvorí súčasť ich práce. Podceňovanie riadenia rizík vedie len k jednému. 

Pomáhajúci profesionáli sa učia na vlastných chybách. Trpia za zlyhanie systému, ktorý mal 

identifikovať riziká a prijať opatrenia na ich minimalizáciu. 

 

Vytvorenie nástrojov monitorovania a preskúmavania rizík  

Účinné nástroje monitorovania a preskúmavania rizík umožňujú priebežne hodnotenie 

účinnosti procesu riadenia rizík v organizácii práce pomáhajúcich profesionálov s 

jednotlivými klientskymi skupinami. Pomocou vypracovaných mechanizmov zameraných na 

monitorovanie a preskúmavanie rizík je možné: 

 zabezpečiť trvalé preskúmavanie rizík v činnosti pomáhajúcich profesionálov pri práci s 

jednotlivými klientskymi skupinami, 

 zabezpečiť, aby politika zavádzania a manažérstva rizika zostávala aktuálna, aj keď sa 

neprestajne menia okolnosti a treba preskúmavať predchádzajúce rozhodnutia, 

 efektívne monitorovať a preskúmavať procesy manažérstva rizika v činnosti 

                                                           
54 MIKOLAJ, J. Rizikový manažment. MATOUŠEK, O. Sociálni  práce v praxi. 
55 MERNA, T.& F. F. AL-THANI. Risk Management. Řízení rizik ve firmě.  
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pomáhajúcich profesionálov pri práci s jednotlivými klientskymi skupinami, pretože 

tieto riziká nie sú statické.56  

Posudzovanie rizík v akomkoľvek prostredí jasne dokazuje, že úroveň bezpečnosti 

procesov, činností, aktivít, prípadne úroveň bezpečnosti sociálneho prostredia je priamo 

spojená s hodnotovými kritériami. Teda vyvoláva potrebu vykonania bezpečnostnej analýzy 

so zameraním na hodnoty a hodnotové preferencie. Povinnosťou pomáhajúcich profesionálov 

pracujúcich s jednotlivými klientskymi skupinami v prostredí, kde môžu vzniknúť krízové 

situácie, musí byť aj vykonávanie činností, ktoré sú súčasťou manažmentu rizík v činnosti 

pomáhajúcich profesionálov.57 Ide najmä o: 

 určenie súvislostí medzi používanými metódami, technikami, postupmi a rizikom 

v jednotlivých procesoch v činnosti pomáhajúcich profesionálov, 

 identifikovanie rizík súvisiacich s procesmi v činnosti pomáhajúcich profesionálov, 

 analyzovanie rizík jednotlivých postupov v činnosti pomáhajúcich profesionálov, 

 hodnotenie rizík vo vzťahu k pomáhajúcim profesionálom, jednotlivým klientskym 

skupinám a sociálnemu prostrediu, 

 minimalizovanie (znižovanie, prípadne odstraňovanie) rizík z pohľadu ich závažnosti, 

 oboznámenie pomáhajúcich profesionálov s existenciou zostatkových rizík ktoré prináša 

práca s jednotlivými klientskymi skupinami, samotné prostredie či súvisiace vzťahy, 

 priebežne kontrolovanie (monitorovanie) úrovne rizík v pomáhajúcich profesiách58. 

Manažment rizík začína určením súvislostí a vzájomných väzieb v procesoch tvoriacich 

činnosť pomáhajúcich profesionálov, ktoré môžu mať charakter strategických súvislostí, 

organizačných súvislostí, ale aj súvislostí hodnotených procesov so samotným manažmentom 

rizík.59 Tieto súvislosti uľahčujú identifikáciu oblastí pomáhajúcich profesií, v ktorých sa 

nachádzajú rizika ohrozujúce funkcie, prípadne aj existenciu pomáhajúceho vzťahu. 

Určenie strategických súvislostí má za úlohu posúdiť postavenie pomáhajúcich profesií 

v príslušnom prostredí alebo v systéme, ako aj ich strategické ciele a význam pre spoločnosť. 

V rámci tohto procesu je nevyhnutné vykonať strategickú analýzu, prípadne pomocou SWOT 

analýzy posúdiť silné a slabé stránky organizácie poskytujúcej služby pomáhajúcich profesií, 

ako aj aktuálne príležitosti a hrozby.60 

                                                           
56 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe. 
57 DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů.  
58 MIKOLAJ, J. Rizikový manažment. 
59 MERNA, T. & F. F. AL-THANI. Risk Management. Řízení rizik ve firmě. 
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Určenie organizačných súvislosti je založené na obsahovom a formálnom zameraní 

pomáhajúcej profesie, jej cieľoch a schopnostiach ako i možnostiach dosiahnuť tieto ciele. V 

tejto súvislosti je dôležité správne posúdiť vnútorné mechanizmy, postupy a väzby v 

procesoch, pomocou ktorých pomáhajúca profesia dosahuje plánované ciele. Následne je 

potrebné určiť oblasti pomáhajúcej profesie, v ktorých sa vyskytujú neakceptovateľné rizika 

pre hodnotenú metódu, techniku či postup a sformulovať opatrenia, prostredníctvom ktorých 

je možné dané riziká znižovať. 

Analýzou jednotlivých rizík je možné určiť, ktoré ciele, zámery, či používané metódy, 

techniky a postupy v činnosti pomáhajúcej profesie  je potrebné posudzovať prostredníctvom 

nástrojov manažmentu rizík. Riešenie identifikovaných rizík má za úlohu vytvoriť rovnováhu 

nákladov, úžitku a príležitostí, ale tiež definovať zdroje a aktivity, ktoré je nevyhnutné 

zachovať. Manažment rizík musí vo vzťahu k pomáhajúcej profesii: 

 určiť rozhodujúce činnosti, aktivity, metódy, techniky a postupy pomáhajúcej profesie 

ako aj ich ciele a zámery, 

 stanoviť rozsah aktivít pomáhajúcej profesie v čase a priestore, 

 určiť zdroje konkrétnych rizík pri uplatňovaní jednotlivých kompetencií pomáhajúcej 

profesie v závislosti na klientskej skupine a sociálnom prostredí v ktorom sa 

pomáhajúci profesionál pohybuje, 

 stanoviť kroky na minimalizovanie rizík, ktoré sú uskutočňované v rámci manažmentu 

rizík.61  

 

Kritériá hodnotenia rizík 

Vypracovanie kritérií hodnotenia rizík je úvodnou časťou manažmentu rizík 

v pomáhajúcich profesiách. Riziko je možné hodnotiť z rôznych pohľadov a každej 

perspektíve je nevyhnutné stanoviť merateľné kritéria. Hodnotiace kritéria sú veľmi úzko 

zviazane s jednotlivými pomáhajúcimi profesiami, s ich internými politikami, metódami a 

technikami ako i špecifickými postupmi. Kritéria musia byť jednoznačne definované od 

začiatočných aktivít až po ukončenie činnosti, pričom musia rešpektovať interné a externé 

normy, ale aj platné právne prostredie. 

Identifikácia rizikových činiteľov je proces určovania tých činnosti, procesov, veličín, 

ktorých možný budúci vývoj by mohol ovplyvniť (negatívne aj pozitívne) bezpečnosť 
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pomáhajúceho profesionála. Identifikácia predstavuje kvalitne štruktúrovaný, systematický 

proces, ktorého cieľom je odhaliť všetky riziká, bez ohľadu na to či sú alebo nie sú pod 

kontrolou organizácie či pomáhajúceho profesionála. 

Základom pre určenie rizikových faktorov sú znalosti, vedomosti a spôsobilosti ako i 

expertné skúsenosti analytikov, ktorí sú dokonale oboznámení s hodnotenými procesmi a 

činnosťami. V rámci nich je celá množina faktorov prognosticky značne neistých. Preto je 

potrebné hľadať analógie v obdobných, prípadne už v minulosti uskutočnených procesoch. 

Cieľom identifikácie rizikových činiteľov je vytvoriť zoznam udalostí, ktoré by mohli 

spôsobiť nežiaduce narušenie prebiehajúcich procesov poskytovaných pomáhajúcou 

profesiou. Postupne sú posudzované všetky zdroje rizík (metódy, techniky, postupy využívané 

pomáhajúcou profesiou, manažérske činnosti, politické prostredie, ekonomické procesy, 

právne vzťahy, zdravotné ohrozenia, ľudské správanie, aktivity adolescentov, činnosť 

jednotlivcov, ...) vo vzťahu k jednotlivým oblastiam vplyvu (služby poskytované 

pomáhajúcimi profesiami, organizačnými jednotkami, výkonnosť, príjmy a výnosy, správanie 

sa organizácie, plánované činnosti pomáhajúcimi profesionálmi, sociálne a životné prostredie, 

ako aj nehmotné činitele – dobré meno organizácie, kvalita života, dobrá vôľa). Uvedený 

postup je možne zjednodušiť pomocou šablóny identifikácie rizík. 
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Riziko pri výkone pomáhajúcich profesií 

 

Riziko sa spája s rôznymi pracovnými i mimopracovnými činnosťami človeka. Teda aj 

so službami poskytovanými pomáhajúcimi profesiami. Aj keď sa jedná o oblasť odbornej 

pomoci ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Táto pomoc je poskytovaná klientom v rizikovom 

prostredí, alebo klientom ktorí sú sami nositeľmi rizika. Za rizikový priestor možno 

považovať sociálny priestor v ktorom je vykonávaná služba pomáhajúcich profesií a realizuje 

sa kontakt s jednotlivými klientskymi skupinami.   

Spoločným znakom všetkých definícií rizika je, že riziko obsahuje prvok neistoty. 

Tento prvok môže viesť k vzniku nežiaducich aktivít a vzniku nepriaznivých až škodlivých 

situácií. Posudzovanie  rizík služieb poskytovaných pomáhajúcimi profesionálmi vo vzťahu 

k aktivitám, metódam, technikám a postupom využívaných pomáhajúcimi profesionálmi je 

základným problémom, ktorý môže ovplyvniť hodnovernosť vyjadreného výsledku 

zvažovania nasledujúcich činností: 

 čo sa bude posudzovať – systém pomáhajúcej profesie a jeho miesto v systéme 

pomáhajúcich profesií, 

 na čo a pre koho bude slúžiť posudzovaná služba poskytovaná pomáhajúcimi 

profesionálmi – aká je oblasť pôsobnosti, kompetencie, pracovné polia a kto je 

užívateľom služby, 

 aké sú základné funkcie pomáhajúcej profesie – aké sú úlohy a aký je očakávaný alebo 

žiadaný účel poskytovanej služby, 

 v akých podmienkach pracuje pomáhajúci profesionál – socio-ekonomické, socio- 

politické, právne, zdravotné, normatívne, hodnotové, kultúrne a iné faktory sociálneho 

prostredia, 

 aké úlohy sú od pomáhajúceho profesionála požadované – z hľadiska vykonávaných 

činností, požiadaviek na služby pomáhajúcich profesionálov, sociálno-právnu ochranu, 

napr. odňatie sociálnej dávky, vyňatie dieťaťa z rodiny a pod..62  

Posudzovanie rizika v pomáhajúcich profesiách vychádza z identifikácie rizika, ktoré 

musí byť zhodnotené na základe kritérií s akceptovateľnou úrovňou rizika. Vylučujú sa tie 

kritériá nebezpečenstva, ktoré predstavujú neprijateľnú úroveň rizika. Tento krok slúži ako 
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základ pre rozpracovanie doporučení a opatrení na zníženie rizika v pomáhajúcich profesiách 

a tvorbu metodických odporúčaní v danej oblasti.  

Kritéria akceptovateľného rizika v pomáhajúcich profesiách, ako aj výsledky 

posudzovania rizika, môžu byť vyjadrené kvalitatívne ale aj kvantitatívne. V súlade s účelom 

využitia týchto kritérií v pomáhajúcej profesii prebieha posudzovanie rizika, ktoré obsahuje 

analýzu frekvencie jednotlivých činností a analýzu ich následkov. Ak následky sú 

zanedbateľné a frekvencia je minimálna, potom stačí ak je posudzovaný len jeden 

parameter.63 

Riziko v pomáhajúcej profesii môžeme interpretovať ako pravdepodobnosť vzniku 

ohrozenia alebo patologických prejavov v sociálnych vzťahoch, ktoré sú sprevádzané 

vznikom, formovaním a pôsobením nebezpečenstva. Pričom riziko môže spôsobiť sociálne, 

ekonomické, ekologické a iné škody, alebo ujmy na zdraví či živote človeka, teda škodlivé 

následky.64  

Rizikom chápeme očakávanú početnosť ohrození, alebo pravdepodobnosť vzniku 

nebezpečenstva určitého druhu a rozsahu možnej škody v podobe ujmy alebo straty pri vzniku 

nežiaducej udalosti, alebo pri kombinácii týchto veličín.  Odhad rizika závisí od množiny 

faktorov, ktoré sú súčasťou,  kauzálnych vzťahov spôsobujúcich vznik škody. Pri riešení 

rizika, je potrebné pracovať aj s ďalšími pojmami, ktoré s rizikom súvisia. Ide najmä o tieto 

pojmy. 

 Nebezpečenstvo. Stav, alebo vlastnosti rôznych faktorov procesov alebo prostredia, 

ktoré môžu pri výkone pomáhajúcej profesie spôsobiť vznik škody. Nebezpečenstvo je 

možné chápať, ako skrytú vlastnosť procesu (pomáhajúcej profesie) alebo objektu 

(osobného alebo sociálneho problému). Ide o určitý potenciál alebo schopnosť vyvolať 

vznik škody.  

 Ohrozenie. Situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že nevznikne škoda. Je to aktívna 

vlastnosť procesu alebo objektu. Viaže sa k otázkam, ktoré sa zameriavajú na spôsob 

vzniku škody.  

 Poškodenie. Výsledok ohrozenia ktorý predchádza škode. Chápeme ho ako zmenu 

vlastnosti, procesu, objektu, alebo priebehu činnosti v dôsledku pôsobenia vonkajších 

vplyvov. Počas tejto zmeny dochádza k degradácii (negatívnej zmene) znižovaniu 
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funkčnej schopnosti výkonu pomáhajúcej profesie.  Poškodenie môže byť iniciované, 

alebo vyvolané bez zavinenia pomáhajúceho profesionála. 

 Škoda.  Každá, ľubovoľným spôsobom vzniknutá zmena, ktorá je definovaná počtom 

usmrtených alebo zranených ľudí, spôsobenou majetkovou, psychickou, emocionálnou 

škodou, scudzením alebo zničením majetku, počtom negatívnych prejavov, narušením 

sociálnych vzťahov, stratou dôvery a pod..  

 Riziko. Označuje neistý výsledok s možným nežiaducim stavom. Riziko znamená 

hrozbu, potenciálny problém, nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť zlyhania a 

neúspechu, poškodenia, straty či zničenia. Riziko vyjadruje určitú mieru neistoty, teda 

pravdepodobnosť dosiahnutia výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného. 

V pomáhajúcich profesiách súvisí predovšetkým s klientskymi skupinami, sociálnym  

prostredím, sociálnymi problémami, inováciami, zmenami a so zdrojmi. Rizikám 

možno predchádzať vhodným riadením ohrozenia. Často sa používa aj pojem miera 

rizika (level of risk), čo sa v podstate neodlišuje od pojmu riziko. Zvýrazňuje 

skutočnosť, že sa jedná o merateľnú veličinu.  To umožňuje premeniť  riziko na rad 

merateľných kategórií.65  

Riziko je možné charakterizovať veľkým počtom rôznorodých znakov, ktoré 

podrobnejšie popisujú vzťah rizika k referenčnému objektu. Môžeme konštatovať, že riziko 

ako latentná súčasť pomáhajúcej profesie: 

 je skryté skoro v každom kontakte pomáhajúceho profesionála s klientom, 

 je súčasťou výsledkov vedeckého bádania v oblasti pomáhajúcich profesií a vzťahov, 

ktoré v ich rámci vznikajú, 

 popisuje situáciu, ktorú možno s určitým stupňom spoľahlivosti predvídať, pretože je 

typická pre pomáhajúcu profesiu, 

 zväčšuje sa pri vyššom počte variantných riešení, ktoré pomáhajúci profesionál má, 

 súvisí s neznámym výsledkom budúcich javov, pričom je známe  pravdepodobnostné 

rozdelenie a postupnosť budúcich javov, 

 je možné kvantifikovať jednotlivé javy (kvantifikácia sa opiera o numerické metódy a 

o počet pravdepodobností), 

 väčšinou je možné jednotlivé javy vyjadriť aj kvalitatívnym obsahom, 
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 je možné ho znižovať dobrou protirizikovou politikou a rizikovým zabezpečením 

súvisiacim s pomáhajúcou profesiou.66  

Každá nežiaduca udalosť môže mať väzbu na určitú škodu spojenú s rizikom, ktorá 

vplýva na výkon alebo je súčasťou pomáhajúcej profesie. Obvykle sa spája s objektom 

pomáhajúcej profesie. Vzťah objektu rizika k nežiaducim udalostiam umožňuje členenie 

rizika na:   

 individuálne riziko,  

 skupinové riziko, 

 komunitné riziko,  

 ekologické riziko,  

 sociálne riziko, 

 informačné riziko,  

 zdravotné riziko, 

 ekonomické riziko,  

 iné riziko.67  

Pre hodnotenie možnosti vzniku rizika musia byť splnené určité podmienky. Bez 

možnosti identifikácie týchto podmienok, by každá  profesionálna aktivita mohla byť zdrojom 

rizika. Riziko v pomáhajúcej profesii pri práci s jednotlivými klientskymi skupinami vzniká 

za podmienok ak: 

 existuje rizikový faktor (zdroj nebezpečenstva), 

 existuje prítomnosť rizikového faktora v určitej, pre pomáhajúcich profesionálov  

nebezpečnej lebo škodlivej úrovni pôsobenia, 

 výkon pomáhajúcej profesie je spojený, hoci aj potenciálne, s činnosťami a faktormi 

vyvolávajúcimi nebezpečenstvo.68   

Najdôležitejšími charakteristikami rizika ktoré je potrebné v pomáhajúcej profesii pri 

práci s jednotlivými klientskymi skupinami zvažovať  sú najmä: 

 miera pravdepodobnosti rizika - pravdepodobnosť, že riziko nastane, 

 úroveň rizika - znamená aká je podľa analýzy súčasná miera rizika, bez realizovaných 

opatrení na jeho ovplyvnenie, 

 vplyvy rizika - dôsledky, ktoré sa prejavia, ak nastane riziková situácia, 

                                                           
66 DONELLY, J. H., J. L. GIBSON &  J. M. IVANCEVICH. Management. 
67 VARCHOLOVÁ, T. a  L. DUBOVICKÁ.  Nový manažment rizika. 
68 FOTR, J., S. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 
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 predvídateľnosť rizika - šanca, že riziko je možné vopred identifikovať a predvídať. 

 miera ovplyvniteľnosti rizika v úrovni:  

o  ovplyvniteľné riziko, 

o čiastočne ovplyvniteľné riziko, 

o  neovplyvniteľné riziko, 

 vzťah k organizácii, ktorý v sebe zahrňuje:  

o interné riziká - tieto druhy rizík môže subjekt ovplyvňovať a riadiť. Prejavujú 

sa vo vnútri organizácie, 

o externé riziká - tieto druhy rizík subjekt nemôže priamo ovplyvňovať. Jedná sa 

o faktory prostredia, 

 poradie pôsobenia rizík z pohľadu ich vzniku a odstrániteľnosti: 

o  primárne riziká – sú spojené s priamou činnosťou organizácie alebo 

pomáhajúcich profesionálov, 

o  sekundárne riziká - tieto riziká obvykle vznikajú pri eliminácii primárnych 

rizík, 

o zvyškové (zostatkové, reziduálne) riziko - toto riziko zostáva po eliminácii 

primárneho alebo sekundárneho rizika. Jedná sa o riziko, ktoré je subjekt 

ochotný niesť. 

 miera akceptovateľnosti (prijateľnosti, únosnosti) rizika:  

o nevyhnutná (nutná) miera rizika, 

o únosná (prijateľná) miera rizika, 

o neúnosná (neprijateľná) miera rizika. 

 pravdepodobnosť vzniku a pôsobenia rizika: 

o  nepravdepodobný vznik, 

o málo pravdepodobný vznik, 

o  pravdepodobný vznik, 

o veľmi pravdepodobný vznik, 

o takmer istý vznik. 

 výskyt vzniku a pôsobenia rizika:  

o  systematické riziko - tento typ rizika platí pre všetky pomáhajúce profesie, 

klientske skupiny, metódy, techniky a postupy, 
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o  nesystematické riziko - tento typ rizika platí len pre určitú pomáhajúcu 

profesiu, klientsku skupinu alebo sociálne prostredie.69  

Vzťah jednotlivých pojmoch možno vymedziť nasledujúcim grafom. Zároveň graf 

vyjadruje závislosť na postupnosti vzniku škody. 

 

 

Obr. 1 Popis kauzálnej závislosti vzniku škody70  

 

Nepriaznivé dosahy výskytu niektorých rizikových situácií, resp. určitého vývoja 

faktorov rizika možno znížiť flexibilnosťou činnosti pomáhajúcich profesionálov. Flexibilita 

vyjadruje schopnosť rýchle a bez vynaloženia nadmerných nákladov reagovať na zmeny 

v sociálnej situácii. Pri rešpektovaní kauzality pri vzniku rizika a škody je potrebné pozornosť 

zamerať na kauzálne vzťahy pri rešpektovaní ich menlivosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
69 ZUZÁK, R. a M. KÖNIGOVÁ. Krízové řízení podniku. 
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Metodologické východiská riadenia rizika 

 

Pri rozpracovaní problematiky manažmentu rizika a zabezpečenia bezpečnosti 

sociálnych systémov a postupov v pomáhajúcich profesiách sa najväčšia pozornosť upriamuje 

na systémový prístup. Ten smeruje k evidovaniu a skúmaniu rôznych faktorov majúcich vplyv 

na ukazovatele rizika. Osobitne ide o analýzu rizík v podmienkach poskytovania 

služieb jednotlivých pomáhajúcich profesií, používaných metód, techník, foriem a postupov. 

Rovnako ide o riziká, ktoré ohrozujú jednotlivé klientske skupiny a riziká spojené so 

sociálnym priestorom. 

Systémová teória reaguje na všetky sociálne problémy, ako aj na skutočnosť, že pri 

riešení väčšiny týchto problémov je prekročený úzky rámec jednej disciplíny. Z obsahového 

hľadiska sa zameriava najmä na jednotlivcov, skupiny a komunity, ktorých biologické, 

psychické, sociálne  a kultúrne  potreby v ich ekologickom, sociálnom a kultúrnom prostredí 

zostali nenaplnené.71 Medzi tieto skupiny možno zaradiť aj adolescentov. Neuspokojenie 

potrieb na požadovanej úrovni vedie k eskalácii sociálnych problémov u týchto skupín. 

Systémový prístup vo vzťahu k sociálnym problémom, ktoré môžeme v spoločnosti 

identifikovať, upozorňuje na tieto skutočnosti. 

 Adolescent bezpodmienečne potrebuje interakcie s ostatnými ľuďmi. Rovnako to platí aj 

naopak. Tieto interakcie umožňujú individuálny život a naplnenie jednotlivých potrieb. 

 Potreby, ktoré adolescenti pociťujú, nie sú jednotné. Sú rôznorodé a pružné, sú špecifické 

(individuálne) pre každého adolescenta i pre spoločnosť. 

 Adolescenti žijú v sociálnych systémoch, v ktorých nemá každý z nich rovnakú možnosť 

uspokojovať svoje individuálne potreby. 

 Adolescent je schopný rozlišovať čo je negatívne a pozitívne v správaní, zmysluplnosť 

správania a jeho nesmysluplnosť. Podľa toho je adolescent schopný zvoliť pravdu alebo 

klamstvo, správne alebo nesprávne správanie. 

 Spolužitie s ostatnými členmi spoločnosti znamená pochopenie obmedzenia osobnej 

slobody každého adolescenta (sloboda nie je absolútna) v určitých hraniciach. 

Nedodržovanie stanovených hraníc môže spôsobovať poškodzovanie práv iných 

adolescentov alebo iných členov spoločnosti, ich záujmov, osobných a osobnostných práv 

                                                           
71 LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej  práce. 
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a právom chránených záujmov, osobnej slobody, ale aj vlastných individuálnych  

záujmov. 

 Slobodným rozhodovaním disponuje každý adolescent a to pri rozhodovaní či sa bude 

orientovať na oblasť pomáhania a spolupráce alebo na oblasť spôsobovania utrpenia iným 

ľuďom.72 

Systémová teória sa zaoberá štúdiom sociálnych problémov ako samovražednosť, 

látkové a nelátkové závislosti, kriminalita, delikvencia, sociálne vylúčenie a pod.. Orientuje sa 

na základné potreby a to najmä na fyzické, senzorické, telesnej celistvosti a nedotknuteľnosti, 

sexuálne, emocionálne, rôznosti orientácie v prostredí, jasných pravidiel a sociálnych noriem, 

originálnosti, slobody a autonómie, sociálneho uznania, sociálnej príslušnosti, zmysluplných 

cieľov a motivácie, rovnováhy medzi dávaním a prijímaním. U adolescentov sa tieto potreby 

formujú a z dlhodobého pohľadu sú vo vývine. Tá istá potreba môže byť u jedného 

adolescenta dominantná u druhého sekundárna. Takže nie je možné vymedziť potreby, ktoré 

by boli pre všetkých adolescentov nosné a prioritné. 

Životný cyklus pozostáva z realizácie  uspokojovania vlastných cieľov, potrieb 

a napĺňania  vlastných želaní v sociálnom prostredí. To môže viesť adolescentov ku konfliktu 

s inými ľuďmi. Preto adolescenti musia hľadať riešenia, ktoré nie sú v rozpore so záujmami 

ostatných adolescentov, rodičov, či sociálneho prostredia. Lenže medzi týmito záujmami 

môžu byť významne rozdiely s ktorými sa adolescenti musia obvykle sami vysporiadať. Tak 

sa adolescent môže objaviť ako dobré dieťa rešpektujúce rodičovské požiadavky keď je 

s rodičmi, správny člen skupiny, ktorý rešpektuje rovesnícke požiadavky, keď je s rovesníkmi 

a bezproblémový sused, či študent rešpektujúci požiadavky iných sociálnych skupín ak je 

v kontakte s nimi. Táto schizofrénia požiadaviek spojených s vývinom, ktoré sú často 

rozporuplné, sa postupne kryštalizuje a vytvára sa orientácia len na niektoré požiadavky, ktoré 

adolescent považuje za potrebné pri svojom sociálnom fungovaní. Ostatné požiadavky 

prestávajú byť rešpektované, resp. sú rešpektované len účelovo. Ktoré požiadavky adolescent 

vylúči a ktoré si ponechá závisí od jeho rozhodnutia, ktoré je založené na jeho hodnotách, 

cieľoch, motivácii ale aj na sociálnom tlaku, sociálnej kontrole a hodnotovej orientácii jeho 

sociálneho prostredia.  

Hodnoty vystupujú ako determinanty, ktoré významne ovplyvňujú adolescentove 

rozhodovanie. Zo základných hodnôt u adolescentov možno identifikovať najmä   
                                                           
72 ŠLOSÁR, D., V. LICHNER, M. HALACHOVÁ, T. ŽIAKOVÁ, Z. ŠOLTÉSOVÁ a J. ŠIMKO. Teórie 
sociálnej práce a vybrané klientske skupiny. 
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individuálnu slobodu, spravodlivosť z pohľadu adolescenta, vzájomnú pomoc, priestor na 

sebapresadzovanie, sociálne zaradenie, sociálnu výmenu. Všetky tieto hodnoty napomáhajú 

sociálnej rovnováhe (homeostáze) v živote adolescenta.73 Tieto hodnoty by mali byť v súlade 

s hodnotami, ktoré presadzuje celý systém, teda spoločnosť.  

Vzájomná závislosť medzi jednotlivými členmi spoločnosti spôsobuje, že každá zmena 

jedného prvku vyvoláva zmenu všetkých ostatných prvkov v celom systéme. Z toho vyplýva 

snaha systému o udržanie rovnováhy, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie systému. 

Adolescenti v sociálnom systéme majú svoje miesto, ktoré zodpovedá prechodu z detstva do 

dospelosti. Obdobie adolescencie je turbulentným obdobím, ktoré narušuje rovnováhu 

v spoločnosti. Zároveň sa tvorí nová kvalita, ktorá rešpektuje vývoj spoločnosti, techniky, 

technológie a ďalších systémov ovplyvňujúcich spoločnosť. 

Medzi prvkami systému existujú rôzne tlaky a napätia, ktoré udržujú systém funkčný a 

svojou silou môžu viesť tiež ku zmenám v systéme. Každá zmena jedného prvku v systému je 

spôsobilá vyvolať zmenu v ostatných prvkoch a tak zmenu celého systému. Systém vynakladá 

značné úsilie na udržanie rovnováhy (homeostázy). Rovnováha je v chápaní systému 

dynamická vlastnosť systému. Pri akomkoľvek narušení rovnováhy sa systém snaží obnoviť 

rovnováhu a to aj vytvorením novej rovnováhy. Kritickým prvkom každého systému je snaha 

o udržanie vlastnej vnútornej konzistencie. To chápeme ako snahu o to, aby vplyvy iných 

systémov nenarušili základ pôvodných systémov. 

Homeostáza je závislá na hodnotách systému. Je to proces, v ktorom spoločnosť 

uspokojuje svoje potreby zachovaním rovnováhy medzi svojimi členmi v sociálnom a 

prírodnom prostredí, ktoré kladie na spoločnosť požiadavky ohrozujúce jeho rovnováhu.74 

Problém nastáva vtedy, keď potreby spoločnosti a jej členov sú rozdielne.  

Adolescenti patria medzi tie skupiny, ktoré sa na potreby spoločnosti pozerajú cez 

prizmu vlastnej optiky. Jedným z prejavov týchto rozdielností je aj medzigeneračný konflikt, 

ktorý sa v tomto vývinovom období významne prejavuje. Adolescenti sú schopní na jednej 

strane kontrolovať, realizovať analytické a racionálne procesy ako prejav ich racionálneho 

rozhodovania (racionálny alebo reflektívny štýl rozhodovania). Na druhej strane sa spoliehajú 

na automatické, intuitívne a heuristické procesy (experienciálny alebo intuitívny štýl 

rozhodovania), ktorý sa významnejšie spája s rizikovým správaním adolescentov. Istou 

analógiou týchto štýlov je aj členenie systémov do dvoch základných skupín.  Prvý systém 
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funguje automaticky a rýchle s malým mentálnym úsilím a bez zámernej kontroly, a je známy 

aj ako intuitívne myslenie. Druhý systém  je orientovaný na náročnú a zložitú mentálnu 

aktivitu, ktorá sa spája aj so subjektívnym vôľovým aktom, konaním, cieleným sústredením, a 

je známy aj ako analytické myslenie.75 Racionálny systém dokáže revidovať experienciálny 

systém. Adolescent dokáže uvažovať o svojich spontánnych a impulzívnych myšlienkach. Na 

základe vlastnej analýzy si adolescent dokáže uvedomiť aj ich nevhodnosť a nahradiť ich 

konštruktívnymi myšlienkami. 

Rozdielnosti vznikajú  aj vtedy, ak spoločnosť alebo jej členovia pociťujú potrebu 

uspokojiť viaceré potreby súčasne a nemajú jasne definované priority. Homeostáza súvisí so 

sprístupňovaním zdrojov, ktoré je závislé na významnosti jednotlivých skupín 

z celospoločenského pohľadu. Homeostatická rovnováha obsahuje  tri oblasti: 

 oblasť interpersonálnej rovnováhy - v rámci interpersonálnej rovnováhy sú potreby 

adolescentov vnímané ako poruchy rovnováhy a spôsobujú vnútorný stav napätia. 

Uspokojovanie potrieb adolescenta má za následok znovuobnovenie rovnováhy. 

 oblasť sociálnej rovnováhy - táto oblasť sa orientuje predovšetkým vzťahy nárokov a 

očakávaní ostatných. Sociálna rovnováha upozorňuje na skutočnosť, že každá zmena 

vo vzťahovom systéme adolescenta môže byť v rámci systémovej teórie vnímaná ako 

narušenie rovnováhy. 

 oblasť vzťahov medzi skupinami  alebo sociálnymi systémami - jednotlivé systémy sú 

charakterizované ich schopnosťou prispôsobiť sa zmenám v prostredí a schopnosť na 

tieto zmeny reagovať.76 

 Psychické i sociálne systémy sú systémami založenými na vytváraní a spracovávaní 

zmyslu zo svojho prostredia. Sú teda prepojené prostredníctvom zmyslu, pričom ich 

najzákladnejšou operáciou je pozorovanie. Kým sociálne systémy sa pozorujú a reprodukujú 

prostredníctvom komunikácie, psychické systémy sa pozorujú a reprodukujú prostredníctvom 

kognície (vedomia, myšlienok). Obidva systémy sú na sebe závislé a vznikli koevolúciou. 

Každý systém produkuje nadbytok možností a mechanizmov redukujúcich tento nadbytok. 

Zmysel je  spôsobom, ako sa vyrovnať s týmto nadbytkom, zahŕňa možnosti, ktoré neboli 

vybrané, a uchováva ich pre prípadné ďalšie použitie77. 

 Prisudzovanie zmyslu niečomu znamená identifikáciu v  dimenzii vecnej, časovej a  

sociálnej. Vecná dimenzia spočíva vo vztiahnutí k určitej identite (toto a nie iné), vybranej z 
                                                           
75 FONTANA, D. Psychológie ve školní praxi. 
76 GÁBOROVÁ, Ľ. a Z. GÁBOROVÁ. Človek v sociálnom kontexte. 
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okolitého prostredia iných, neurčitých, neaktualizovaných možností. Táto dimenzia sa spája s 

predmetmi zmyslovej intencie (v psychických systémoch) alebo s témami zmyslovej 

komunikácie (v sociálnych systémoch). Časová dimenzia spočíva vo vztiahnutí k určitému 

časovému bodu, vybranému z okolitého prostredia iných, neurčitých, neaktualizovaných 

okamihov. Je teda založená na diferencii predtým a potom. No a sociálna dimenzia sa 

vzťahuje k perspektíve ega, vybranej z okolitého prostredia iných, neurčitých, 

neaktualizovaných perspektív. Je založená na diferenciácii konsenzu a disenzu. Táto dimenzia 

umožňuje priebežné porovnávanie toho, čo môžu prežívať iní78. V prípade sociálnych 

systémov vytvára zmysel i hranice systému. Na rozdiel od psychických systémov, kde môže 

byť hranicou telo, tu takéto oporné body chýbajú. 

 Špecifickosť sociálnych systémov teda spočíva v tom, že sa orientujú vo forme zmyslu 

na komplexnosť, t.j. diferencia systému a prostredia je sprostredkovaná výlučne 

prostredníctvom zmyslových hraníc. Zmyslové hranice priraďujú prvky, z ktorých pozostáva 

systém a ktoré ho reprodukujú, k systému; každý prvok sa z tohto pohľadu stretáva s 

priraďujúcim, a tým i s hraničným rozhodnutím. Ak má systém existovať, musí naplniť 

niekoľko okruhov potrieb, ktoré možno priradiť do štyroch podsystémov: 

 potreba adaptácie na prostredie. Ide o ekonomický subsystém, pretože prvou potrebou je 

zabezpečenie dostatočného prísunu zdrojov a energií a ich rozdelenie v systéme, 

 potreba dosahovania cieľov. Ide o politický subsystém, pretože druhou potrebou je 

stanovovať prednostné ciele a mobilizovať zdroje a energie, ktoré sú nutné na ich 

dosahovanie, 

 potreba začleňovania. V sociálnom systéme treba zabezpečovať vnútornú súdržnosť, 

teda nasmerovávať, prispôsobovať, riadiť vzťahy medzi jednotlivcami alebo 

spoločenskými skupinami vo vnútri samotného systému, 

 potreba udržiavania hodnotového systému. Ide o náboženský, výchovný alebo rodinný 

subsystém, ktorého funkciou je udržiavať vyvážený hodnotový stav, aby motivoval 

konateľov k výkonu spoločenských rolí, ktoré sú pre systém nevyhnutné.79   

Systémy ovplyvňujúce adolescentov sa v zásade delia na vonkajšie systémy a vnútorné 

systémy. Vonkajšie systémy ovplyvňujúce sociálne fungovanie adolescentov sú všetky 

environmentálne faktory s ktorými prichádza adolescent do styku. Ide tu o fakt, aký druh 

interakcie prebieha medzi adolescentom a medzi jednotlivými environmentálnymi faktormi. 
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Adolescenti nežijú izolovane, ale v tesnom kontakte a komunikácii so sociálnym okolím a 

sociálnym prostredím.  

Systémová teória pred pomáhajúce profesie pri práci s adolescentmi stavia nasledovné 

úlohy: 

 pomáhať adolescentom používať a zdokonaľovať ich vlastnú schopnosť riešiť 

problémy, 

 budovať nové vzťahy medzi adolescentmi a ich prostredím, 

 prispievať k úprave vnútroskupinového i mimoskupinového  pôsobenia adolescentov  

ako významnej skupiny v systéme spoločnosti, 

 zlepšovať vzťahy medzi adolescentmi v tých istých systémových  zdrojoch,  

 pomáhať vytvárať a meniť politiku zameranú na podporu vývinu adolescentov a ich 

uplatnenie v spoločnosti, 

 vytvoriť priestor na poskytovanie informačnej pomoci adolescentom v situáciách v 

ktorých by mohli existenčne zlyhať, 

 podieľať sa na sociálnej kontrole adolescentov.80  

Medzi hlavné témy systémovej teórie  môžeme zaradiť poznanie, opis a vysvetlenie 

fungovania adolescentov v ich ekologickom, sociálnom a kultúrnom prostredí, ich potreby, 

obmedzenia, sociálno-štrukturálne bariéry.81 Tieto oblasti sú aj hlavnými témami riadenia 

rizika v týchto oblastiach. Systémová teória nehľadá statickú podstatu javov, ale špecifický a 

dynamický spôsob usporiadania celku. Zákonitosti odhaľuje analýzou vzťahov. Upozorňuje 

na potrebu preskúmať viac systémov, v ktorých adolescenti fungujú.   

Základom chápania systému v systémovej teórii sú štyri subsystémy chápané ako časti 

celku obsahujúce sociálne, psychologické, fyzické a kultúrne súvislosti. Tieto časti sú 

zložkami každého sociálneho systému, ktoré spoločne kreujú sociálny systém.  

 Behaviorálny subsystém – teda subsystém správania, ktorý koordinuje správanie sa 

adolescenta v závislosti na podmienkach sociálneho prostredia (patrí tu aktuálne 

vnímanie, aktuálna výkonnosť, moment zážitku,...). V spoločnosti oproti hlavnému 

prúdu požadovaného správania sa rozvíjajú aj ďalšie formy správania, ktoré súvisia 

s pluralitou hodnôt, cieľov ale i samotných foriem akceptovateľného správania. 
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 Psychický subsystém – je označovaný ako subsystém osobnosti. Vzťahuje sa na 

jednotlivca ako prvok systému, ktorý sa rozhoduje, koná a ovplyvňuje tak systém ako 

aj celok. Dôraz je kladený na konanie, rozhodovanie a motiváciu. V systéme je možné 

identifikovať rôzne skupiny jednotlivcov, ktorí majú rôzne hodnoty, záujmy, ciele 

a vzťah k spoločnosti. Adolescenti tvoria samostatnú skupinu, ktorá je síce vnútorne 

diferencovaná, ale jej hodnoty, záujmy, ciele i vzťah k spoločnosti majú špecifický 

charakter, ktorý je vlastný práve tejto skupine. 

 Sociálny subsystém – oproti predchádzajúcim subsystémom, ktoré boli zamerané na 

konanie jednotlivca je tento subsystém zameraný na množstvo konajúcich v zložitej 

sieti vzájomných vzťahov v skupinách, komunitách či iných formách patriacich do 

systému spoločnosti. V tomto subsystéme majú adolescenti jasne vymedzené svoje 

miesto. Práve prechod z detstva do dospelosti je významnou charakteristikou tohto 

vývinového obdobia.  

 Kultúrny subsystém, ktorý je posledným zo subsystémov, patrí medzi sociálne inštitúcie 

vytvárané spoločnosťou. Práve kultúra odlišuje jednotlivé spoločnosti a vytvára 

špecifické požiadavky na členov spoločnosti, skupiny a komunity tvoriace spoločnosť. 

Zahŕňa kultúrne a hodnotové vzorce, normy a ďalšie požiadavky zakotvené v systéme, 

ktoré vychádzajú z tradície a vývoja spoločnosti. Adolescenti, ako subkultúra sa 

identifikujú s majoritnou kultúrou a socializujú sa do hlavného prúdu kultúry. 

Subkultúrne odlišnosti adolescentov majú charakter procesov dospievania a hľadania 

si svojho miesta v spoločnosti.82  

 Adolescenti, vzhľadom k vývinovému obdobiu, tvoria systém relatívne uzatvorený, 

ktorý obvykle býva v opozícii k iným systémom a uzatvára svoje hranice pred okolím. Takto 

uzatvorený systém tvorí vlastnú hierarchiu, hodnoty, požiadavky na svoje subsystémy 

(jedincov v sociálnej skupine) a vďaka uzatvorenosti môžu vznikať tiež sociálno-patologické 

javy. 

V poslednej fáze dospievania sa adolescenti pokúšajú nájsť svoje miesto vo svete, 

v tejto fáze postupne dozrievajú a vyrovnávajú sa so všetkým, čo sa okolo nich a s nimi deje. 

Pre toto obdobie je typické to, že adolescenti čelia kríze identity a pokúšajú sa odpovedať na 

otázku „kto som“. V minulosti adolescenti v tomto období už pracovali na plný úväzok, a 

sťahovali sa od rodičov. Dnes je situácia iná, adolescenti čelia svetu plnému neistôt pokiaľ ide 
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o ich štúdium, či zamestnanie. Mnoho zamestnaní je pre adolescentov nedostupných, nakoľko 

sa vyžaduje vyššie vzdelanie a to je dôvodom, prečo adolescenti často ostávajú žiť u svojich 

rodičov namiesto toho, aby sa osamostatnili. Na základe týchto zmien adolescenti vedome 

alebo nevedome hľadajú iné spôsoby, ako dať najavo svoju nezávislosť alebo oddelenie od 

rodičov. 

 Sociálny priestor v ktorom prebieha život adolescentov je potrebné rozšíriť aj o 

virtuálny priestor. Tento priestor je v súčasnosti významným predpokladom pre rozvoj ich 

osobného, skupinového a komunitného života vo virtuálnom svete. Sociálne presadzovanie sa 

vo virtuálnom priestore vedie adolescentov k mnohým aktivitám, ktorých cieľom 

je upútavanie pozornosti v tomto priestore. Je to priestor v ktorom sa adolescent môže stať 

kýmkoľvek a zbaviť sa všetkého, čo na sebe neznáša, nenávidí a čoho by sa chcel zbaviť. To 

môže byť dôvodom posunu adolescenta z reálnych osobných vzťahov do virtuálnych vzťahov 

vo virtuálnom prostredí.  Virtuálny priestor je zároveň aj priestorom pre rizikové správanie 

adolescentov a pre ich závislosti vo virtuálnom priestore. Adolescenti tomuto priestoru 

prikladajú mimoriadny význam.83 Je to priestor, ktorý nemá tak striktne nastavené pravidlá 

ako reálny svet. Vysoká miera anonymity, znížená, často žiadna rodičovská kontrola, možná 

zmena identity, možnosť zverejňovať aj také obsahy, ktorých zverejnenie v reálnom živote by 

bolo nereálne a ďalšie atribúty sú lákadlom pre adolescentov. 

Z pohľadu systémovej teórie je riadenie rizika procesom zameraným na identifikovanie 

nebezpečenstiev a zhodnotenie rizika v jednotlivých sociálnych vzťahoch, ktoré sa viažu na 

činnosť adolescentov a ich prostredia. Riadenie rizika slúži pomáhajúcim profesionálom, 

samotným adolescentom, problémovým skupinám či komunitám na riešenie osobných 

a sociálnych problémov, v sociálnom prostredí spojenom s poskytovaním služieb 

pomáhajúcimi profesiami. Riziko je súčasťou jednotlivých sociálnych vzťahov a konaní 

jednotlivých prvkov systému. Preto je potrebné pracovať ako s prvkom (adolescentom) 

a vzťahmi, ktoré prebiehajú medzi adolescentmi navzájom a adolescentmi a ich prostredím. 
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Fázy riadenia rizika 

 

Výkon pomáhajúcich profesií vyžaduje, tak ako každá profesia, bezpečnosť 

pomáhajúcich profesionálov, jednotlivých klientskych skupín a sociálneho prostredia, ktorého 

sa vykonávané opatrenia týkajú. Riziko ovplyvňuje priebeh a kvalitu sociálnych procesov 

a z nich vznikajúcich sociálnych vzťahov. Práca v rizikovom priestore limituje postupy, ktoré 

pomáhajúci profesionál môže využívať. Práca s rizikom nie je jednorazovou záležitosťou. Je 

to štruktúrovaný proces, ktorý prechádza týmito fázami. 

 

Identifikovanie rizika  

Identifikácia rizík v pomáhajúcich profesiách je zistenie  a presný popis všetkých rizík 

vlastných formálnemu a obsahovému systému konkrétnej pomáhajúcej profesie. Je to dôležitá 

etapa analýzy. Ak v tejto etape nedôjde k zisteniu reálnych či potenciálnych rizík,  

nepokračuje sa v ďalšej analýze a daná oblasť aktivít pomáhajúcej profesie sa stráca zo 

zreteľa.   

Pri identifikácii rizika sa používa množstvo overených metód a postupov zameraných 

na odhaľovanie rizík, ktoré môžu vznikať pri výkone pomáhajúcej profesie. Využíva sa aj 

predbežné hodnotenie rizík s cieľom určenia ďalšieho smerovania procesu a identifikácie 

jednotlivých rizík. Úlohou tohto procesu je: 

 prerušiť ďalšiu analýzu v dôsledku bezvýznamných rizík, ktoré nemajú vplyv na 

výkon pomáhajúcej profesie, pomáhajúcich profesionálov, klientov a sociálneho 

prostredia, 

 určiť potrebu detailnejšej analýzy rizika z pohľadu výkonu pomáhajúcej profesie, 

sociálnych problémov, klientov, ich častosti, významnosti a obsahu, 

 vypracovať pre pomáhajúcich profesionálov odporučenia a metodiky pre zníženie 

možných rizík84. 

Počiatočné informácie a výsledky predbežného hodnotenia rizík vznikajúcich pri 

poskytovaní sociálnych služieb, sociálnej pomoci, starostlivosti, ochrany, iných metód, 

techník, postupov a foriem pomáhajúcimi profesionálmi je potrebné zdokumentovať. To 

umožní tvorbu bezpečnostných štandardov pre hodnotenie rizika jednotlivých činností v 

podmienkach pomáhajúcich profesií.  
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Po identifikácií rizika sa prechádza na etapu hodnotenia rizika. Hodnotenie rizika 

prináša poznanie o zdrojoch rizík, adresátov rizík, forme a obsahu rizika a jeho prejavoch. Z 

analýzy rizika výkonu pomáhajúcej profesie sa vypracujú  odporučenia na zníženie úrovne 

rizika, alebo jeho odstránenie. K vypracovaniu odporučení sa pristupuje vždy, ak úroveň 

rizika je vyššia než je prípustná. V týchto prípadoch hovoríme o riadení rizika.85 

 

Analýza rizika 

Analýza rizika je  subjektívny proces, ktorého vstupnými údajmi sú kvantitatívne a 

kvalitatívne ukazovatele charakterizujúce riziko v podmienkach pomáhajúcej profesie. 

Analýza rizika pracuje aj s možnosťou kompromisných riešení, expertným hodnotením, 

intuitívnym rozhodovaním v obsahu procesov pomáhajúcej profesie a pod.. Analýza rizika 

identifikuje pravdepodobnosť a rozsah vzniku následkov negatívnej udalosti. Tie môžu 

vyplývať z poskytovania poradenstva, sociálnych služieb, sociálnej pomoci, ochrany alebo 

inej činnosti pomáhajúcich profesionálov, ich klientskych skupín či reakcií sociálneho 

prostredia. Taktiež môžu vyplývať z aktivít iných skupín priamo alebo nepriamo 

zúčastnených na sociálnych vzťahoch, ktoré vznikajú pri poskytovaní služby pomáhajúcimi 

profesionálmi alebo sú priamo spojené s ovplyvňovaným sociálnym systémom. Na základe 

identifikácie jednotlivých  nebezpečenstiev sa odhaduje a identifikuje veľkosť rizika pri 

výkone konkrétnej aktivity pomáhajúcej profesie.86    

Zvláštnosťou analýzy rizika je, že sa skúmajú potenciálne negatívne dôsledky, ktoré za 

určitých podmienok môžu nastať. Týmito podmienkami môžu byť situácie, ktoré vzniknú na 

základe neodborného prístupu pomáhajúceho profesionála, vyhorenia či odchýlok  

v profesionálnych či špecializovaných  procesoch,  alebo chýb zo strany klientov a 

zúčastnených skupín. Pri skúmaní negatívnych dopadov, môžeme osobitne zisťovať negatívne 

vplyvy na pomáhajúcich profesionálov, klientov a okolité prostredie i pri normálnej činnosti 

sociálneho systému a vplyvu pomáhajúcej profesie87.   

Výsledky analýzy majú veľký význam pre prijatie odôvodnených a preventívnych 

riešení pri určovaní miesta výkonu pomáhajúcej profesie, rozmiestnení a projektovaní 

objektov v ktorých sa realizuje pomáhajúca profesia, pre  ochranu pomáhajúcich 

profesionálov, ich klientov a verejnosti. V procese analýzy rizika sa modelujú aj rôzne 
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situácie, s ktorými sa môžu pomáhajúci profesionáli stretnúť počas svojej činnosti. Obzvlášť 

pri vzniku neočakávanej situácie.      

Pomáhajúce profesie sa často vykonávajú v podmienkach neurčitosti. To má vplyv na 

metodiku zisťovania, priebeh a konečný výsledok analýzy rizika. Metódy používane 

v procese analýzy postupov pomáhajúcej profesie sa orientujú hlavne na odhalenie 

a zhodnotenie možných strát v prípade vzniku rizika.88 Zároveň musia definovať aj cenu 

zabezpečenia bezpečnosti a  priority pri realizácii niektorých metód, techník a postupov 

pomáhajúcej profesie.    

Analýza rizika má všeobecné postupy, ktoré sú nezávislé od použitej metodiky analýzy 

v pomáhajúcich profesiách. Zároveň má špecifické postupy, ktoré sú prepojené s úlohami 

riešenými v pomáhajúcej profesii. Hlavným elementom analýzy rizika je identifikácia 

ohrozenia. Ide o odhalenie možností porušenia bezpečnosti, alebo takých možností ktoré by 

mohli viesť k negatívnym dôsledkom. Medzi tieto postupy môžeme zaradiť. 

 Určenie akceptovateľnej úrovne rizika, určenie štandardov bezpečnosti pomáhajúcich 

profesionálov a ochrany ich pracovného prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo 

súvisia s výkonom pomáhajúcej profesie. 

 Určenie akceptovateľnej úrovne rizika sa realizuje spravidla v podmienkach 

nedostatočnej alebo neoveriteľnej informácie. Týka sa to najmä výkonu pomáhajúcej 

profesie v teréne, zavádzania nových postupov a služieb, zásahov do oblasti pomoci 

alebo starostlivosti, či využívanie neoverených metód, techník a postupov pri riešení 

sociálnych problémov. Rovnako tu patrí aj využívanie metód, techník a postupov 

pomáhajúcimi profesionálmi bez potrebnej kompetencie na ich používanie. 

 V procese analýzy sa často využívajú riešenia zamerané  na pravdepodobnostné úlohy 

výkonu pomáhajúcej profesie, ktoré sú spojené s rizikom. Táto skutočnosť môže viesť 

k rozdielnym výsledkom. Dôvodom sú možnosti modifikácie obsahu a formy 

pravdepodobnostných úloh v rozsahu širokého spektra pracovných polí a klientskych 

skupín pomáhajúcich profesii. 

 Analýzu rizika je potrebné posudzovať ako proces riešenia úloh s mnohými kritériami. 

Tieto kritéria môžu vzniknúť aj ako kompromis medzi stranami, ktoré sú 

zainteresované na určitých výsledkoch analýzy konkrétnej aktivity v pomáhajúcej 
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profesii.89 Analýza by mala pracovať s viacerými perspektívami z ktorých sa vytvára 

celkový obraz skúmanej oblasti. 

Analýza rizika je proces riešenia zložitej úlohy, ktorý má ale významný dopad na výkon 

pomáhajúcich profesií. Vyžaduje prehodnotenie širokého okruhu otázok týkajúcich sa výkonu 

pomáhajúcich profesií. Až na základe ich prehodnotenia, je možné vykonanie komplexného 

skúmania a zhodnotenia sociálnych, psychologických, ekonomických, zdravotných, 

informačných, bezpečnostných a v mnohých prípadoch aj politických faktorov, ktoré sa 

týkajú realizácie pomáhajúcej profesie. Komplexné skúmanie sa zameriava najmä na tieto 

oblasti: 

 čo negatívne alebo problémové, s čím sa spája riziko pri výkone pomáhajúcej profesie, 

existuje alebo môže potenciálne vzniknúť (identifikácia nebezpečenstva), 

 ako často sa takéto nebezpečenstvo môže vyskytnúť na strane pomáhajúcich 

profesionálov a ako často na strane ich klientov, v sociálnom prostredí či verejnom 

priestore (analýza početnosti), 

 aké môžu byť závažné dôsledky pre pomáhajúcich profesionálov, ich klientov 

a sociálne prostredie (analýza následkov)90 a aký môže byť výskyt týchto ohrození. 

Proces analýzy rizika v pomáhajúcej profesii je možné interpretovať ako rad 

nasledovných udalostí: 

 plánovanie a organizácia činnosti pomáhajúceho profesionála, 

 popis systému a určenie hraníc pomáhajúcej profesie, najmä služieb, pomoci, 

starostlivosti, ochrany a pod., ktoré poskytuje, 

 identifikácia nebezpečenstva spojeného s činnosťou pomáhajúceho profesionála: 

o zistenie možného výskytu nebezpečenstva, 

o predbežná charakteristika nebezpečenstva, 

o dôsledky nebezpečenstva pre pomáhajúceho profesionála, klienta a sociálne 

prostredie, 

 odhad obsahu a formy rizika ktoré môže ovplyvniť výkon pomáhajúcej profesie na 

základe týchto kritérií: 

o analýzy hustoty elementov tvoriacich riziko, 

o analýzy následkov91. 
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Na tomto základe môžeme určiť či ide o malé, stredné alebo veľké riziko. 

 rozpracovanie odporúčaní a opatrení pre riadenie rizika pri výkone pomáhajúcej 

profesie. 

Analýza rizík je založená na integrácii jednotlivých identifikácií zdrojov rizika do 

jednotnej analýzy rizík. Identifikujú sa všetky zdroje rizika, ktoré v systéme pomáhajúcej 

profesie vznikajú, alebo ktoré daný podporný systém ohrozujú. Vytvára sa pyramída rizík 

podľa stanovených hodnotiacich kritérií. 

 

Posudzovanie rizika   

S analýzou rizika pri realizácii pomáhajúcej profesie  je spojený proces posudzovania 

rizika. Je to proces zameraný na určenie veľkosti rizika analyzovaného nebezpečenstva pre 

ochranu života, zdravia, majetku, oprávnených práv a záujmov pomáhajúcich profesionálov, 

klientov, ich prostredia a situácií spojených s existenciou nebezpečenstva. Na základe analýzy 

rizika v pomáhajúcej profesii sa hodnotí závažnosť odhadnutej veľkosti rizika a posudzuje sa 

nutnosť jeho zníženia, teda jeho zníženia na akceptovateľnú úroveň92. 

Pri posudzovaní rizika konkrétnych činností pomáhajúceho profesionála je najskôr 

potrebné získať celkový odhad rizika pri výkone pomáhajúcej profesie. K tomu dochádza 

kombináciou pravdepodobnosti rizika a jeho závažnosti v jednotlivých aktivitách, ktoré 

smerujú voči klientom v jednotlivých pracovných poliach pomáhajúcej profesie. Obdobne je 

potrebne hodnotiť aj riziko, ktoré je spojené s klientskou skupinou a riziko, ktoré súvisí s 

činnosťou pomáhajúceho profesionála v sociálnom prostredí. Na základe hodnotenia 

pravdepodobnosti rizika a jeho závažnosti môžeme postaviť maticu posudzovania rizika 

v pomáhajúcej profesii. Ich kombináciou získame škálu pravdepodobnosti a závažnosti rizika. 

Riziko  je možné vyjadriť alfanumerickou kombináciou aj keď v skutočnosti je neviditeľné 

a nehmatateľné. 

 Pravdepodobnosť výskytu rizika pri jeho hodnotení je hodnotená týmito stupňami: 

[5] Častá (Frequent): pravdepodobnosť častého výskytu (vyskytuje sa pravidelne).  

[4] Náhodná (Ocasional): pravdepodobnosť občasného (vyskytuje sa nepravidelne).  

[3] Nepatrná (Remote): nepravdepodobný, ale možný výskyt (vyskytuje sa zriedkavo). 

[2] Nepravdepodobná (Inprobable): veľmi nepravdepodobný (nevie sa o jeho výskyte). 

[1] Extrémne nepravdepodobná (Extremely improbable): takmer nemysliteľné, aby sa 

vyskytlo. 
                                                           
92 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe. 



50 

 

 
Pravdepodobnosť 
rizika 

                                       Závažnosť rizika 
Katastrofická 
(Catastrophic) 
A 

Hazardná 
(Hazardous) 
B 

Významná 
(Major) 
C 

Nepatrná 
(Minor) 
D 

Zanedbateľná 
(Negligible) 
E 

Častá  
(Frequent) 
5 

5A 5B 5C 5D 5E 

Náhodná 
(Ocasional) 
4 

4A 4B 4C 4D 4E 

Nepatrná (Remote) 
3 

3A 3B 3C 3D 3E 

Nepravdepodobná 
(Inprobable) 
2 

2A 2B 2C 2D 2E 

Extremne 
nepravdepodobná 
(Ext. improbable) 
1 

1A 1B 1C 1D 1E 

 
Obr. Matica posudzovania rizika podľa ICAO93  

 

Riadenie rizika 

Súčasťou skúmania problematiky rizika je samostatný smer činnosti, ktorým je riadenie 

rizika. Riadenie rizika na základe posúdenia rizika navrhuje prijať opatrenia, realizovať 

a monitorovať ich účinnosť94. 

Riadenie rizika v pomáhajúcej profesii je súčasťou systémového prístupu pri riešení 

prípadov a praktických opatrení zameraných na predchádzanie alebo zníženie rizika.  

Riadenie rizík je analytický proces kombinovaný s heuristickým procesom, ktorý pomáha 

pomáhajúcim profesionálom a manažmentu v oblasti pomáhajúcich profesií rozhodnúť sa, 

ktoré riziká má zmysel riešiť a znižovať ich dopad alebo ktoré riziká sa budú akceptovať. Je 

to kontinuálny proces vyznačujúci sa cirkularitou. Každým novým sledom pozorovaní, ktoré 

majú spoločné črty, postupne sa približuje analýza k ideálnemu stavu. To znamená k  stavu, 

ktorý chceme v oblasti pomáhajúcej profesie dosiahnuť alebo zabezpečiť95. 

Pod pojmom proces riadenia rizika v pomáhajúcej profesii chápeme súhrn opatrení 

určených na zníženie úrovne rôznych typov rizika, zmenšenie potenciálnych materiálnych a 

nemateriálnych strát a iných negatívnych dôsledkov z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorá 

                                                           
93 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe. 
94 ŠIMÁK,  L. Krízový manažment vo verejnej správe. 
95 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 
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vznikla ako následok nezvládnutia rizika. Jedná sa o odvrátenie vzniku mimoriadnych situácií 

pri výkone pomáhajúcej profesie, alebo v súvislosti s ňou, a lokalizáciu negatívnych 

dôsledkov v prípadoch keď došlo k škode96.  

Zvláštnosťou tohto prístupu je komplexnosť zahrňujúca rôzne sociálne, psychologické, 

právne, organizačno-riadiace, sociálno-ekonomické, zdravotnícke, biologické, technické a iné 

aspekty. 

Pomáhajúci profesionáli majú vždy možnosť rozhodnúť sa, ako budú na potencionálne 

riziko reagovať. K jednotlivým rizikám, ktoré môžu vzniknúť pri výkone pomáhajúcej 

profesie môžu pomáhajúci profesionáli pristupovať jednou zo štyroch možností: 

 znížiť riziko - minimalizovať riziko vhodnými opatreniami, 

 preniesť riziko - zdieľať riziko s inými subjektmi, 

 vyhnúť sa riziku – stratégie zamerané na obchádzania rizika, 

 akceptovať riziko - monitorovať riziko.97  

 

Jednota a odlišnosť pri posudzovaní a riadení rizika 

Pri posudzovaní a riadení rizika v pomáhajúcej profesii sa pracuje s dvomi 

samostatnými ale súvisiacimi aspektmi. Ako posudzovanie rizika, tak i riadenie rizika, sú dva 

aspekty, dve štádia jedného procesu prijatia riešenia založeného na charakteristike rizika. Ich 

jednota je podmienená hlavnou cieľovou funkciou, ktorou je určenie priorít činností 

nasmerovaných na redukciu rizika na minimum. Preto je potrebné poznať zdroje a faktory 

(analýza rizika), ako aj najefektívnejšie spôsoby jeho zníženia (riadenie rizika)98.  

Rozdiel medzi posudzovaním a riadením spočíva v tom, že posudzovanie rizika sa 

buduje na základnom predovšetkým prirodzenom štúdiu zdroja (problémové situácie, 

problémové klientske skupiny), faktorov rizika (kriminalita, látkové a nelátkové závislosti, 

násilie, radikalizácia, extrémizmus) a mechanizmu väzby medzi nimi. Riadenie rizika sa 

opiera o ekonomickú a sociálnu analýzu a tiež o právny rámec, ktorý upravuje oblasť činnosti 

pomáhajúcej profesie. Okrem obsahovej stránky pomáhajúcej profesie je potrebné vziať do 

úvahy aj formálnu stránku, teda organizačnú štruktúru a technickú vybavenosť. Hodnotenie 

rizika slúži pre sledovanie a vypracovanie opatrení pre riadenie rizika v súlade s algoritmom 

činností pomáhajúcich profesionálov.  

                                                           
96 MIKOLAJ,  J.  Terminológia bezpečnostného manažmentu. 
97 BORZUCKA-SITKIEWICZ, K. Kształtowanie zachowań zdrowotnych  w procesie socjalizacji a styl życia 
młodzieży 
98 ZUZÁK,  R. a M. KÖNIGOVÁ. Krízové řízení podniku. 
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Výstupy z hodnotenia rizika 

V konečnej fáze procesu posudzovania rizika je vypracovaná charakteristika rizika. 

Táto fáza je súčasne aj prvou fázou procedúry riadenia rizika v pomáhajúcich profesiách.      

Výstupy z hodnotenia rizík v pomáhajúcej profesii sú konečným výsledkom etapy 

riadenia rizika. Zvyčajne ide o  viaceré varianty riešenia rizika. Rozhodnutie o prijateľnosti 

resp. neprijateľnosti rizika sa opiera v pomáhajúcich profesiách o nasledujúce dve úrovne 

rizika.  

 Zanedbateľná úroveň rizika pre pomáhajúcich profesionálov a ich klientske systémy 

predstavuje spoločensky prijateľnú úroveň rizika. Pravdepodobnosť výskytu 

nežiaduceho efektu je nízka. Následky pôsobenia rizika sú mierne. Podmienkou je, že 

zisk zo situácie, ktorý môže byť skutočný alebo len vnímaný, je taký veľký, že 

pomáhajúci profesionáli, profesijné skupiny ale aj celá spoločnosť, je ochotná dané 

riziko podstúpiť. To znamená, že táto úroveň rizika si z hľadiska ochrany života 

a zdravia pomáhajúcich profesionálov, ako aj z hľadiska ochrany ostatných 

klientskych systémov nevyžaduje regulačné opatrenia na jeho zníženie. 

 Akceptovateľná úroveň rizika pre pomáhajúcich profesionálov si vyžaduje prijatie 

opatrení vo sfére zvýšenia bezpečia. Pomáhajúci profesionáli potrebujú poznať 

povahu rizika, frekvenciu jeho výskytu a možnosti prevencie, či práce v riziku. Postup 

práce v riziku má svoje špecifiká a zabraňuje tomu, aby riziko neprerástlo do 

neprijateľnej úrovni. Bezpečné správanie je základným východiskom, ktoré limituje 

ďalšiu pracovnú činnosť pomáhajúceho profesionála. Takýto charakter má terénna 

práca s adolescentmi v ich sociálnom prostredí, práca s delikventnými skupinami, 

práca v rizikovom sociálnom prostredí99 či práca s kriminalizovanými skupinami.  

 Neprijateľná úroveň rizika pre pomáhajúcich profesionálov a ich klientske systémy 

vyžaduje nevyhnutné prijatie regulačných opatrení na zníženie rizika. Pomáhajúci 

profesionáli a ďalšie ohrozené subjekty nie sú povinní takúto úroveň rizika znášať.100 

Riziko presahuje mieru akceptovateľného rizika a výsledok rizika by bol neúmerný 

k dosahovaným cieľom pomáhajúcich profesionálov. Pomáhajúci profesionáli sú 

povinní prijať opatrenia tak, aby sa riziko znížilo na akceptovateľné. Môže to byť 

vlastnými aktivitami, alebo podporou a asistenciou bezpečnostných zložiek 

(Policajného zboru, Mestskej polície, Súkromnej bezpečnostnej služby). 

                                                           
99 LEŠKOVÁ, L. Sociálna práca v teréne. 
100 BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou.  
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V prípade, že miera rizika v pomáhajúcej profesii leží v intervale medzi uvedenými 

pólmi, prípadne bola dosiahnutá prakticky najnižšia dosiahnuteľná hladina rizika, je potrebné 

doplniť ďalšie údaje, ktoré pomôžu identifikovať skutočnú mieru rizika. To umožní zváženie 

možnosti dodatočných opatrení alebo prehodnotenie miery spoločenskej prijateľnosti 

súčasného stavu. Ak je riziko nižšie ako zanedbateľná úroveň, nie je potrebné vykonať ďalšie 

opatrenia. Ale v prípade, že je riziko vyššie než neprijateľná úroveň, je treba okamžite prijať 

opatrenia na jeho zníženie101.  

I napriek rôznorodosti situácií vyvolávajúcich určitú mieru rizika v pomáhajúcich 

profesiách, každá možná alternatíva na jeho zníženie, prípadne odstránenie má byť 

vyhodnotená na základe nasledujúcich kritérií:  

 celková ochrana života, zdravia a majetku pomáhajúcich profesionálov, ich 

oprávnených práv a slobôd, 

 dlhotrvajúca účinnosť a trvácnosť pri realizácii pomáhajúcej profesie, 

 redukcia stresu, napätia, vyhorenia či iného narušenia sociálnych vzťahov, 

 efektívnosť pri predchádzaní škodlivých následkov, 

 možnosť implementácie v podmienkach výkonu pomáhajúcej profesie, 

 náklady spojené s elimináciou rizika, ktoré ohrozuje pomáhajúcich profesionálov, 

 akceptovanie aktivít zameraných na zníženie miery rizika orgánmi štátu a územnej 

samosprávy, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb, pomoci, starostlivosti a ochrany 

zo strany pomáhajúcich profesií,  

 akceptovanie aktivít zameraných na zníženie miery rizika samotnou verejnosťou.102  

Výstupom celého procesu riadenia rizika je súhrnná správa. Ide o report s podrobnými 

analýzami, kde sa nachádzajú jednotlivé heat mapy, matice rizika, grafy pravdepodobností, 

list rizikových oblastí a analýza zostatkových rizík. Celý dokument je spracovaný v 

zrozumiteľnej forme, aby mu porozumel nielen manažment ale aj pomáhajúci profesionáli 

ktorých činnosti sa týka. Jednotlivé riziká sú hodnotené v kvantitatívnom alebo kvalitatívnom 

modeli. Obvykle sa poskytuje hodnotenie rizika v obidvoch modeloch. Nemala by chýbať 

kvantitatívno-kvalitatívna analýza, ktorá spája obidva modely hodnotenia rizika. Dokument 

obsahuje aj navrhované postupy alebo smerovania, ktoré je vhodné vykonať v dohodnutom 

časovom horizonte.103  

 
                                                           
101 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 
102 CUTTER, S. Living with risk. 
103 ŠIMÁK, L. Krízový manažment vo verejnej správe.  
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Vzťah hodnotenia rizika s riadením rizika 

Hodnotenie rizika a riadenie rizika obvykle vykonávajú dva rôzne tímy expertov. Tí sa  

dohodnú na tom, aké požiadavky bude výstup hodnotenie rizika v pomáhajúcej profesii 

spĺňať. Pri hodnotení rizika sú stanovené požiadavky, ktoré je potrebné hodnotiť ako conditio 

sine quo non. Teda podmienky bez ktorých nie je možné hodnotenie vykonať. Jedná sa 

predovšetkým o tieto požiadavky:  

 vykonanie hodnotenia v požadovanej šírke a kvalite v súlade s prijatou metodikou, 

 úplnosť hodnotenia, 

 zapracovanie najnovších teoretických a praktických poznatkov, 

 odhad neistôt v prípade použitia extrapolácie, 

 jednotné vyjadrenie klasifikácie rizika v oblasti pomáhajúcej profesie, 

 zrozumiteľnosť spracovania procesu hodnotenia rizík.104  

I napriek tomu, že hodnotenie rizika a riadenie rizika v pomáhajúcej profesii sú procesy 

prebiehajúce vo väčšine prípadov samostatne, ale nemožno ich od seba odlúčiť. 

Nevyhnutnosť kvantitatívneho vyhodnotenia rizika dokazuje, že proces riadenia rizika priamo 

nadväzuje na výstupy z procesu hodnotenia rizika. Preto sa dôraz kladie na správnu 

komunikáciu medzi týmito dvoma zložkami. Počas plánovania sú hodnotitelia a manažéri, 

ktorí definujú mieru rizika pri výkone pomáhajúcej profesie, zodpovední za dohodu na: 

 cieľoch hodnotenia,  

 štruktúre a časovom trvaní hodnotenia rizík, 

  zdrojoch, ktoré sú prístupné a nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.105  

Správna informácia o limitoch vyhodnocovania rizika a o všetkých neistotách, ktoré sa 

pri vyhodnocovaní rizika v pomáhajúcej profesii môžu vyskytovať, umožní v procese riadenia 

rizík správnu interpretáciu všetkých relevantných okolností rizika. Hlavným prínosom zložky 

hodnotenia rizika pre zložku riadenia rizika je, že  identifikuje hlavné zložky celkového 

rizika. To umožňuje v diskusii o miere rizika zamerať sa na hlavné problémy, zabezpečenie 

priestoru pre vybudovanie systému prevencie a ochrany pred možným rizikom v pomáhajúcej 

profesii. Tiež predstavuje metodológiu  monitorovania sociálnych a environmentálnych 

problémov pre pomáhajúcich profesionálov a ich klientske skupiny. Výstup z procesu 

hodnotenia rizika umožňuje manažérom pomáhajúcej profesie zabezpečovať ochranu 

pomáhajúcich profesionálov a ich klientov, jednotlivých procesov, ktoré prebiehajú pri 

                                                           
104 DONELLY, J. H., J. L. GIBSON &  J. M. IVANCEVICH. Management. 
105 CUTTER, S. Living with risk. 



55 

 

realizácii pomáhajúcej profesie. Zároveň umožňuje optimalizovať metódy, techniky, postupy 

pomáhajúcej profesie a určovať i finančné náklady na ich realizáciu.  

Z hľadiska zabezpečenia funkčného prepojenia procesov hodnotenia rizika a riadenia 

rizika  sa hodnotiteľ rizika v pomáhajúcej profesii má zúčastňovať na procese hodnotenia 

rizika od začiatku. Odborným predpokladom hodnotiteľa je, že pozná formu i obsah procesov 

realizácie pomáhajúcej profesie a teda pozná aj možnosti slúžiace na redukovanie rizika. 

Dostatočná úroveň poznania môže pomôcť pri zostavovaní otázok pri formulovaní problému 

ako súčasti hodnotenia rizika v pomáhajúcej profesii. Hodnotiteľom by mohol byť aj 

supervízor, pokiaľ by bol odborne pripravený na riadenie rizika. 

Dôležitým aspektom pri komplexnom procese riadenia rizika je, aby výstupy z 

vyhodnotenia rizika boli pre proces riadenia rizika prínosné a poskytovali informácie 

nevyhnutné pre  rozhodovací proces. Jasne formulovanie možných variantov minimalizácie 

alebo úplného odstránenia rizika tvorí základ pre definovanie štruktúry zamerania a 

samotného postupu pri riešení rizika v procesoch pomáhajúcej profesie.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 BECK, U. Moc a protiváha v globálnom veku. 
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Rizikové správanie adolescentov 

 

 Adolescencia je charakteristická idealizmom, plným vyjadrovaním emócií, revoltou 

voči všetkému starému a prežitému, odhodlaním žiť inak a to aj za cenu trápenia. Je to 

obdobie turbulencií a oscilácií. Vývinovým cieľom je zmena divocha na zodpovedného člena 

modernej spoločnosti.107 Je to obdobie nachádzania zmyslu života, nadobúdania hodnôt a 

vytvárania medziľudských vzťahov. Toto obdobie je tiež sprevádzané mnohými krízami a 

konfrontáciami, či už interpersonálnymi alebo intrapersonálnymi. 

 Na vzájomnom pomere rizikových a ochranných faktorov závisí, či sa z občasného 

experimentovania u adolescenta vyvinie syndróm rizikového správania. Protektívne faktory 

môžu účinne vyvažovať pôsobenie faktorov rizikových. Pri protektívnych faktoroch môžeme 

rozlíšiť ochranný vplyv priamy, ale taktiež nepriamy. Ich základným predpokladom je, že 

oslabujú pôsobenie rizikových faktorov alebo posilňujú pôsobenie protektívnych modelov 

správania. Obvykle sa vyznačujú prosociálnosťou. 

Vo veku adolescencie majú adolescenti tendenciu posudzovať seba samých 

predovšetkým podľa reakcií druhých na nich samých a ich prejavy a podľa toho, čo si sami 

myslia o tom, ako ich iní jednotlivci vidia.108 Sebahodnotenie si adolescent utvára vnímaním 

vlastného správania a prežívania ale i sociálnym porovnávaním. Týka sa to všetkých 

charakteristík, ktoré adolescent považuje za dôležité a ktoré vzťahuje k vlastnému ja. 

Postupne s pribúdajúcim vekom sa sebahodnotenie adolescentov opiera o komplexnejšiu 

analýzu motívov a súvislostí. Jeho ohniskom sa stáva celá osobnosť.109 V dôsledku toho sa 

stáva nezávislejším na situačných zmenách, teda i stabilnejším v sebahodnotení.   

  Predmetom sebahodnotenia sa často stávajú vlastné kompetencie a na nich závislé 

prejavy a výsledky. Pre sebahodnotenie sú najdôležitejšie výkony v oblastiach, ktoré sú pre 

adolescenta nejakým spôsobom významné110. Adolescenti, ktorí čerpajú svoju sebaistotu 

predovšetkým z výkonu, majú obvykle stabilnejšie sebahodnotenie ako tí, ktorí sa zakotvujú 

predovšetkým na základe názorov druhých osôb.111 Sebahodnotenie má dosah aj na rizikové 

správanie adolescentov. Nízke a príliš vysoké sebahodnotenie adolescentov môže viesť 

k rizikovému správaniu, aj keď odlišného charakteru. 

                                                           
107 MACEK, P. Adolescence. 
108 LANGMEIER, J. a K. KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 
109 MACEK, P. Adolescence. 
110 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. 
111 MACEK, P. Adolescence. 
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V praxi pomáhajúcich profesionálov sa používa pojem rizikové správanie adolescentov, 

ktorý pokrýva rôzne typy poruchového správania od nenápadných signálov až po závažné 

patologické prejavy. K termínu rizikové správanie adolescentov sa prikláňame i z toho 

dôvodu, že obsahuje najmenšiu mieru sociálnej nevhodnosti z bežne používaných pojmov, 

ktoré označujú z určitého pohľadu problémové správanie.112   

Rizikové správanie je možné vymedziť ako správanie, ktorého výsledok nie je jasný. Je 

to správanie, ktoré prináša balansovanie medzi možnosťou negatívnych následkov (strát) a 

pozitívnymi následkami (profitom). Všetky formy rizikového správania adolescentov 

spravidla obsahujú kompromis medzi krátkodobým ziskom a potenciálnymi dlhodobými 

negatívnymi následkami.113  

Riziko je všeobecne merateľný koncept determinovaný osobnostnými, psychickými, 

sociálnymi, zdravotnými, ekonomickými a environmentálnymi faktormi. Je funkciou 

pravdepodobnosti a vážnosti negatívnych dôsledkov istej aktivity či faktorov v živote 

adolescentov. Spája sa s nedostatkom osobnej kontroly nad nasmerovaním nejakej aktivity, 

ktorá môže spôsobiť negatívne dôsledky alebo efekty114. 

Za rizikové správanie možno považovať také správanie, ktoré ohrozuje zdravie či život 

adolescenta, sťaží alebo znemožní mu separovať sa od rodičov normálnym spôsobom, 

skomplikuje dokončenie jeho profesijnej kvalifikácie, negatívne ovplyvní jeho identifikáciu 

so sexuálnou rolou, poškodí jeho sebahodnotenie a sebaocenenie v budúcnosti.115  

Existuje niekoľko klasifikácií rizikového správania u adolescentov. Primárne rozdelenie 

rizikového správania u adolescentov hovorí o piatich bazálnych kategóriách. Ide o:  

 intelektuálne riziko, ktoré je častokrát spájané s prejavmi vedomostí, schopností a 

zručností či svojho osobnostného potenciálu adolescenta pred inými. S tým je spojené 

riziko odcudzenia od skupiny do ktorej adolescent patrí;  

 sociálne riziko vychádza zo sociálneho prostredia a prejavov adolescenta v tomto 

prostredí. Zahŕňa zmenu postavenia adolescenta v sociálnej či rovesníckej skupine, 

alebo zmenu postavenia adolescenta v jeho sociálnom prostredí;  

 emocionálne riziko je spojené s nevyrovnaným emocionálnym prežívaním, najmä s  

prejavmi strachu a obáv adolescenta, že sa ostatní v sociálnej skupine dozvedia o jeho 

                                                           
112 LABÁTH, V. Riziková mládež. 
113 OROSOVÁ, O., B. GAJDOŠOVÁ, A. MADARASOVÁ – GECKOVÁ & J. P. Van DIJK. Rizikové faktory 
užívania drog dospievajúcimi. 
114 VEREŠOVÁ, M. Mediátory užívania drog: Cesta k efektívnej prevencii drogových závislostí. 
115 KOUTEK, J. a J. KOCOURKOVÁ. Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory. 
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zraniteľnosti. Emocionálne riziko je obvykle spojené s rodinným prostredím, 

prostredím rovesníckych skupín a vo vzťahoch k opačnému pohlaviu;  

 fyzické riziko zahŕňa vykonávanie nebezpečných činností, adrenalínových športov, zlý 

odhad fyzickej sily, zručnosti, alebo snahu o predvádzanie sa a to aj vtedy, keď môžu 

priniesť úspech. Fyzické riziko je spojené aj so silovým riešením konfliktov;  

 spirituálne riziko je častokrát späté so sociálnymi a emocionálnymi rizikami a zahŕňa 

hlboko individuálnu, duchovnú stránku osobnosti. Medzi tieto riziká patrí napríklad 

zmena viery, vstup do sekty, zmena životnej filozofie alebo celkového pohľadu na 

život a svoje miesto v spoločnosti.116   

V súvislosti s rizikovým správaním adolescentov možno hovoriť o rizikovej mládeži. Za 

rizikovú mládež možno považovať adolescentov, u ktorých je následkom spolupôsobenia 

viacerých faktorov zvýšená pravdepodobnosť zlyhania v osobnostnej, sociálnej, ekonomickej, 

zdravotnej alebo psychickej oblasti.  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa rizikovosť adolescentov, okrem 

nadmerného zneužívania návykových látok, prejavuje  v ďalších troch formách:  

 pasívnej forme: únikové správanie, záškoláctvo, vyhýbanie sa nárokom, v extrémnej 

podobe až samovražedné konanie;  

 agresívnej forme: delikvencia, násilie, kriminalita až extrémne formy správania v 

podobe radikalizmu a extrémizmu;  

 kompromisnej forme: prejavy instability, výkyvy v školskej príprave, osobnom živote a 

v sociálnom živote.117  

Rizikové správanie adolescentov možno rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvorí 

správanie, ktoré nejakým spôsobom priamo alebo nepriamo poškodzuje fyzické alebo 

psychické zdravie samotného adolescenta. V druhej skupine ide o správanie spojené s 

negatívnym prejavom adolescenta, ktoré spôsobuje ujmu iným subjektom, teda ohrozenie 

jednotlivcov, skupín, komunity alebo spoločnosti.118 Ide o širokú škálu konaní, ktoré môžu 

mať charakter individuálne orientovanej škody (ohováranie, spôsobenie fyzickej či 

majetkovej ujmy) alebo skupinovo orientovanej škody (radikálne orientované formy 

správania, nenávisť voči iným etnickým skupinám) alebo komunitne orientované škody 

(sprayerstvo, poškodzovanie komunitného majetku, vytváranie nepriateľskej klímy, rozvoj 
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delikventného správania) alebo spoločensky orientované škody (vstup do siekt, 

extrémistických a radikálnych zoskupení, nezáujem na vzdelaní a odbornej kvalifikácii, 

kriminalita, drogová závislosť). 

Na základe zdravotného kritéria možno rizikové správanie adolescentov rozdeliť do 

troch základných oblastí na rizikové správanie v psycho-sociálnej oblasti, v oblasti 

reprodukčného zdravia a v oblasti zneužívania návykových látok.119 Každá z týchto oblastí 

má svoje špecifiká, ktorými sa budeme zaoberať v ďalšom texte. 

Rizikové správanie je sociálnym konštruktom, zahŕňajúcim rozmanité formy správania 

adolescentov, ktoré nemusia byť nevyhnutne taxatívne vymedzené. Sú však identifikované 

ako tie, ktoré spôsobujú zdravotné, sociálne, ekonomické alebo psychologické ohrozenie 

adolescenta samotného alebo jeho sociálneho okolia, pričom ohrozenie môže byť reálne alebo 

predpokladané. Do oblasti rizikového správania adolescentov môžeme zaradiť: 

 delikventné správanie a páchanie trestnej činnosti (rôzne formy správania odporujúce 

kultúrnym, sociálnym, etickým, právnym a iným normám);  

 agresiu, násilie, šikanovanie a týranie (vrátane rasovej neznášanlivosti a diskriminácie 

niektorých skupín);  

 látkové a nelátkové závislosti (užívanie drog, alkoholu, fajčenie, patologické hráčstvo, 

poruchy príjmu potravy, závislosť na virtuálnom prostredí);  

 sexuálne rizikové správanie (vrátane prostitúcie, predčasného materstva a rodičovstva);  

 poruchy príjmu potravy (drunkorexia, mentálna bulímia, mentálna anorexia, 

diétovanie);  

 sebapoškodzovanie, samovražedné pokusy a dokonané samovraždy.120  

V niektorých štúdiách k týmto formám rizikového správania zaraďuje aj nebezpečné 

riadenie motorových vozidiel alebo rizikové športové či adrenalínové aktivity. Za rizikovú 

formu je možno považovať u adolescentov aj priamy opak a to dlhodobo trvajúcu sociálnu 

apatiu a vyhýbanie sa sociálnym kontaktom. Osamelosť, ktorá vzniká na tomto základe je 

u adolescentov významným rizikovým prediktorom.  

V súčasnosti je rizikové správanie v adolescencii považované za normatívnu súčasť ich 

vývinu. Tento názor sa opiera o skutočnosť, že rizikové správanie v adolescencii je veľmi 
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120 MACEK, P. Adolescence. 



60 

 

rozšírené.121 Z výskumov vyplýva, že predstavuje až 50 % adolescentov, ktorí sa v priebehu 

dospievania zapoja aspoň do jednej z foriem rizikového správania. 

V konaní adolescentov je možno identifikovať nestabilitu. Nestabilita je zdrojom 

celkovej lability sústavy a tým aj narušenia schopnosti plniť plánované úlohy. To môže viesť 

až k vzniku kríz, ktoré adolescenti by mali byť schopní zvládnuť. Nestabilita sa prejavuje 

rôznou mierou úspešnosti riešenia jednotlivých úloh. Miera nestability je rozptyl skutočného 

cieľového výsledku, výkonu alebo efektu od predpokladaného alebo plánovaného výsledku. 

Pri definovaní rizika v konaní adolescentov, sa v prevažnej väčšine prípadov vychádza z 

dvoch základných skutočností: 

 výskytu nežiaduceho dôsledku, 

 pravdepodobnosti, s akou tieto dôsledky môžu nastať (t. j. neistota, že bude dosiahnutý 

plánovaný výsledok prebiehajúcich dejov). 

Na tomto základe je možno vymedziť dve rovnice, ktoré sa na riziko pozerajú z dvoch 

pohľadov: 

                                      Riziko = neistota  x  nežiaduci dôsledok 
 
                                                     nebezpečenstvo (ohrozenie) 
                                    Riziko = ---------------------------------------- 
                                                     preventívne opatrenia (ochrana) 
 
Z uvedeného vyplýva, že: 

 riziko je možné znižovať aktivitou pomáhajúcich profesionálov najmä prostredníctvom 

preventívnych opatrení, prípadne rôznych foriem ochrany pred reálnym ohrozením, 

 riziko v konaní adolescentov nikdy nemôže byť nulové, 

 samotné uvedomenie si rizika, zo strany adolescentov, znižuje samotné riziko.122  

Riziko u adolescentov sa obvykle spája so zmenou vonkajších podmienok a vnútorných 

podmienok v konkrétnom priestore a  čase. Spravidla je založené na matematickej kalkulácii 

pravdepodobnosti. Výpočet pravdepodobnosti je reálny v prípadoch, keď ide o relatívne sa 

opakujúce ohrozenia (zlyhávanie v sociálnych vzťahoch, požívanie alkoholu alebo drog). Na 

druhej strane sa komplikovanejšie určuje pravdepodobnosť takého rizika u adolescentov, s 

ktorým nie sú skúsenosti a preto nie je o ňom vytvorený dostatočný štatisticky hodnoverný 

súbor údajov (napr. riziko výtržností pri futbalových a hokejových zápasoch, agresivita na 

                                                           
121 DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. ONDREJKOVIČ, P. et. al. 
Sociálna patológia. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese.  
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verejných zhromaždeniach, vstup do sekty, miera radikalizácie a pod.). Riziko je vždy 

spojené s objektívnou existenciou ohrozenia, hrozby a subjektívnou pripravenosťou 

(zraniteľnosťou) adolescenta túto hrozbu znášať.123  

S nástupom adolescencie úroveň sebahodnotenie u väčšiny dospievajúcich prudko klesá 

a opäť začína pozvoľne narastať okolo 15-16 roku. Na začiatku tohto obdobia je veľmi 

dôležité hodnotenie vlastného vzhľadu. Adolescenti začínajú dôkladne skúmať svoj 

zovňajšok a v súlade s tým sa o svoj vzhľad začínajú starať. Adolescenti s celkovým nízkym 

sebahodnotením často nachádzajú najrôznejšie vady a odchýlky, kvôli ktorým sa neprimerane 

trápia.124 Dospievajúce dievčatá sú menej spokojné s vlastným telom, čo má ďalej vplyv i na 

ich celkové sebahodnotenie. Dievčatá celkovo vnímajú adolescenciu a dospievanie ako 

reštriktívny zásah so svojho života, zatiaľ čo chlapci vítajú pubertálne zmeny svojho vzhľadu 

pozitívne. Nižšie sebahodnotenie je charakteristické pre adolescentky, ktoré dospievajú skôr 

ako ich rovesníčky. Okrem toho majú viac problémov v škole, menej si rozumejú s rodičmi a 

sú náchylnejšie k rizikovému správaniu.125    

Pomáhajúci profesionáli musia byť pripravení reagovať na také krízové situácie, ktoré 

vznikajú, resp. môžu vzniknúť v sociálnom systéme adolescentov. Predvídanie rizík môžeme 

zaradiť do prevencie. Oproti tomu známe riziká predstavujú polia na ktoré sú zamerané rôzne 

opatrenia, techniky, metódy ale i komplexné opatrenia. Medzi rizikové situácie, ktoré sa 

vyskytujú u adolescentov a ktoré sú v kompetencii pomáhajúcich profesionálov môžeme 

zaradiť najmä: 

 kriminalitu, delikvenciu, agresivitu, vandalizmus,  

 dôsledky alkoholizmu, fajčenia, drogovej a inej látkovej alebo nelátkovej závislosti,  

 národnostnú, rasovú, náboženskú, názorovú a inú neznášanlivosť,  

 radikalizmus a extrémizmus, 

 dôsledky dlhodobej nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie,  

 úpadok hodnôt, vzdelanosti a kultúry, 

  vznik nových subkultúr a siekt, 

 zdravotné riziká, pandémie a šírenie nákazlivých chorôb, 

 poruchy príjmu potravy a závislosti spojené s kultom tela, 
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 sociálne konflikty, sociálne nepokoje a iné.126 

Na základe týchto rizikových situácií, ktoré ohrozujú adolescentov je možno postaviť 

modely rizikového správania adolescentov. Ide najmä o tieto modely rizikového správania 

adolescentov: 

Kumulatívne modely rizikového správania adolescentov sú založené na tom, že čím je 

vyšší počet rizikových faktorov, tým viac sa zvyšuje riziko a tým skôr sa objaví rizikové 

správanie. Tieto modely sú založené na princípe rovnocennosti, čo znamená, že rovnaké 

antisociálne dôsledky môžu vznikať z rôznorodých zdrojov. Stupeň rizika je lineárne spojený 

s počtom rizikových faktorov prítomných v jednom alebo vo viacerých zdrojoch. Tento 

model akceptuje aj aspekt individuálnej odlišnosti fungovania rizikových faktorov u 

jednotlivých adolescentov vo vzťahu k zvyšovaniu rizika a ich rizikovému správaniu. 

Biopsychosociálny model chronických problémov správania adolescentov predpokladá, 

že biologické dispozície (pohlavie, prenatálne prostredie a vývin, temperament, atď.) a 

sociokultúrne faktory (sociálnoekonomický status, vzdelanie rodičov, rozvod rodičov, kultúra 

a subkultúra, susedia a komunita, atď.) v ranom vývine ohrozujú viac určitých adolescentov. 

Ale skúsenosti v priebehu vývinu v rámci interakcie s rodičmi (vzťah rodič – dieťa, výchovný 

štýl, atď.), interakcie s rovesníkmi (agresívni rovesníci, odmietnutie rovesníkmi, atď.), 

školské prostredie a mimoškolské aktivity (školská neúspešnosť a zlyhanie, trávenie voľného 

času, sledovanie nevhodných programov sýtených agresívnym a násilným správaním v 

televízii) zvyšujú a sprostredkovávajú riziko a rizikové správanie. Tento transakčný vývinový 

model popisuje vznik chronického antisociálneho správania v priebehu ontogenézy. 

Recipročné vplyvy medzi dispozíciami, kontextami a životnými skúsenosťami vedú k 

rekurzívnym interakciám v čase, v ktorom pôsobia rizikovo alebo naopak protektívne na 

antisociálny vývin.  

Kognitívny a emocionálny model, ktorý sa orientuje na kognitívne a emocionálne 

procesy adolescenta vrátane získania poznatkov a modelov spracovania sociálnych informácií 

sprostredkovávajú vzťah medzi životnými skúsenosťami a výsledkami problémov. Podľa 

tohto modelu biologické rizikové faktory a sociokultúrne rizikové faktory podporujú 

utváranie kognitívnych a emocionálnych procesov, ktoré určujú pravdepodobnosť rozvinutia 

problémového správania.127 Preto podľa modelu sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví 

agresívne správanie u adolescentov agresívnych rodičov, u adolescentov, ktorých odmietajú 
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rovesníci alebo tí, ktorí sú najmenej pripravení na efektívne zvládnutie situácií (t.j. 

predchádzajúce skúsenosti a biologické predispozície neformovali efektívne kognitívne a 

copingové stratégie).128 

Každý systém je tvorený premennými, ktoré môžu pôsobiť buď ako spúšťače alebo ako 

kontrola problémového správania. Spúšťače zodpovedajú rizikovým faktorom a kontrola 

protektívnym faktorom.   

 

Protektívne a rizikové faktory 

Koncept protektívnych a rizikových faktorov je súčasťou teórie problémového 

správania (problem-behavior theory), ktorá zahŕňa tri nezávislé, ale vzájomne prepojené, 

psychosociálne systémy: osobnostný systém, percipovaný environmentálny systém a systém 

správania.129 Teória problémového správania (Problem Behavior Theory) je jedným 

z teoretických konceptov, ktoré sa zaoberajú rizikovým správaním adolescentov.  

Za vývinom problémového správania adolescentov sú sociálno-štrukturálne premenné, 

ako napríklad vzdelanie rodičov, povolanie rodičov, náboženstvo, ideológia, rodinná 

štruktúra, klíma v rodine, zapojenie rovesníkov a médií. Tieto sociálne faktory vzájomne 

interagujú a podieľajú sa na systémovom rozvoji tých súčastí osobnosti, ktoré sú známe ako 

sebaregulačné faktory, motivačné faktory, očakávania a na systémovom vnímaní prostredia, 

ktoré zahrňuje vnímanie rodičovskej opory, opory zo strany rovesníkov, vzájomnej interakcie 

rodič – dieťa.130 Tieto systémy sú konceptualizované ako rizikové faktory a protektívne 

faktory pre problematické a potenciálne rizikové správanie. Vývinový rámec tejto teórie 

zvýrazňuje fakt, že rizikové správanie sa počas dospievania zvyšuje najmä preto, že sa 

angažovanosť dospievajúcich zameriava na svoju nezávislosť. V tomto zmysle uvedené 

sociálne štrukturálne faktory nielen produkujú systémy, ale sú aj spúšťačom pre nástup 

rizikového správania.131  

Rizikové správanie je, rovnako ako každé iné správanie, podmienené komplexne. Na 

jeho vzniku sa podieľajú mnohé faktory najrôznejšej povahy (individuálne, kultúrne, sociálne, 

atď.). Podľa ich vplyvu na rozvoj rizikového správania ich môžeme rozdeliť na faktory 

rizikové a faktory protektívne.  
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Rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť vzniku rizikového správania tým, že 

poskytujú modely rizikového správania, príležitosť a väčšiu osobnú náchylnosť pre zapojenie 

sa do rizikového správania. Oproti tomu protektívne faktory znižujú pravdepodobnosť 

rozvoja rizikového správania tým, že adolescentovi poskytujú modely pozitívneho a 

prosociálneho správania, osobnú alebo sociálnu kontrolu namierenú proti rizikovému 

správaniu a poskytujú prosociálnosť podporujúce prostredie. Dôležitú úlohu zohrávajú 

protektívne faktory aj preto, že zmierňujú vplyv rizikových faktorov pri vzniku rizikového 

správania alebo posilňujú pôsobenie iných protektívnych faktorov.   

Priame pôsobenie protektívnych a rizikových faktorov na vznik problémového 

správania a taktiež nepriamy zmierňujúci účinok protektívnych faktorov možno vyjadriť 

formou modelu.132 Model predpokladá systematizáciu práce pomáhajúcich profesionálov v 

tejto oblasti a je tvorený tromi typmi protekcie a tromi typmi rizika, ktoré sa samostatne, ale 

najmä vo vzájomných interakciách podieľajú na vzniku rizikového správania. Medzi 

protektívne faktory môžeme zaradiť modely prevencie, sociálnu kontrolu a sociálnu oporu. 

Medzi rizikové faktory môžeme zaradiť modely rizikového správania, príležitosť 

a náchylnosť na rizikové správanie. Každé rizikové správanie má určitý spúšťač, ktorý patrí 

medzi rizikové faktory. Na druhej strane je to kontrola, ktorá pôsobí ako protektívny faktor. 

Rizikové správanie je, rovnako ako každé iné správanie adolescenta, podmienené 

komplexne. Na jeho vzniku sa podieľajú mnohé faktory najrôznejšej povahy (individuálne, 

kultúrne, sociálne, atď.). Podľa vplyvu na rozvoj rizikového správania ich môžeme rozdeliť 

na faktory rizikové a faktory protektívne. Problémom takéhoto delenia je skutočnosť, že ten 

istý faktor môže byť za určitých podmienok protektívne a pri zmene týchto podmienok sa 

faktor stane rizikovým. Preto okrem pomenovania faktoru ako protektívneho či rizikového je 

potrebné vymedziť aj podmienky za ktorých je možné očakávať jeden alebo druhý typ 

pôsobenia. 

  Rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť vzniku rizikového správania tým, že 

poskytujú modely rizikového správania, príležitosť a väčšiu osobnú náchylnosť pre zapojenie 

sa do rizikového správania. Oproti tomu protektívne faktory znižujú pravdepodobnosť rozvoja 

rizikového správania tým, že adolescentovi poskytujú modely pozitívneho a prosociálneho 

správania, osobnú alebo sociálnu kontrolu namierenú proti rizikovému správaniu a poskytujú 

podporujúce prostredie. Z najvýznamnejších protektívnych, ale zároveň rizikových faktorov 

vyberáme len niektoré, ktoré podľa nášho názoru majú najväčší vplyv na adolescentov.  

                                                           
132 KONČEKOVÁ, Ľ. Patopsychológia. 
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 Rodina, ako najstaršia ľudská sociálna inštitúcia, vznikla z potreby svojich potomkov 

chrániť, učiť, pripravovať ich pre život a tieto potreby sú aktuálne dodnes133. Rodina 

poskytuje priestor pre významné procesy vo vývine adolescenta. V rodinnom prostredí sa 

utvára dôvera v seba samého ale i dôvera v iných ľudí, formujú sa modely správania, tvoria sa 

postoje k spoločnosti, osvojujú sa rôzne formy komunikácie a vzťahov v sociálnom 

priestore.134 Mimoriadny význam pre rozvoj osobnosti dospievajúceho má výchova v detstve. 

Rodičia kladú na adolescentov požiadavky, aby dodržiavali určité sociálne normy, zmysel pre 

poriadok, rituály, stereotypy. Zároveň kontrolujú ich dodržiavanie, poukazujú na žiaduce a 

nežiaduce formy správania. Odmeňujú adolescenta za dodržiavanie noriem a trestajú, keď ich 

adolescent nedodržiava.135 Rodina umožňuje adolescentovi základnú orientáciu v okolitom 

svete a úspešné zaradenie sa do spoločnosti. Rodina znamená pre adolescenta základnú 

životnú istotu. Poskytuje mu zázemie, oporu a pomoc a je to práve ona, ktorá pôsobí ako 

regulátor nežiaducich činností, ako sú rôzne závislosti, či sociálna patológia136.   

Rodina je najdôležitejšou sociálnou štruktúrou pre predikciu rizikového správania137. 

Medzi faktory rodinného prostredia, ktoré súvisia s rizikovým správaním je možné zaradiť 

štruktúru rodiny, socioekonomický status, osobnostné charakteristiky členov rodiny, štýl 

výchovy, vzťahy medzi členmi rodiny.138 Emocionálny vzťah rodičov a adolescentov úzko 

súvisí s prístupom rodičov k udržiavaniu disciplíny, kontrolou a riadením. Tieto dve dimenzie 

výchovného štýlu by sa mali navzájom vhodne dopĺňať a vytvárať pozitívnu rodinnú klímu. 

Postupom času si adolescent vytvára vlastné vnútorné regulatívy správania ako reakciu na 

výchovné metódy rodičov. Cieľom rodinnej výchovy je vychovať z adolescenta mravného a 

charakterného človeka, ktorý sa bude vedieť pozitívne uplatniť v osobnom, rodinnom a 

spoločenskom živote, i v spoločensky prospešnej pracovnej oblasti139.  

V rámci individuálnej psychológie boli sformulované empirické vzťahy medzi 

výchovnou atmosférou a pomerne častým, ale len pravdepodobným vznikom špecifických 

behaviorálnych a osobnostných charakteristík u adolescentov v nasledovných tézach.  

 Ak adolescent žije v ovzduší kritiky, učí sa odsudzovať druhých.  

 Ak adolescent žije v ovzduší nevraživosti, učí sa nenávidieť.  

                                                           
133 MATĚJČEK, Z. a Z.  DYTRYCH.  Krizové situace v rodine očima dítěte. 
134 ŠATÁNEK, J. Rodinné prostredie ako faktor socializácie a personalizácie osobnosti dieťaťa. 
135 MILGRAM, S. Poslušnosť voči autorite. Experiment odhaľujúci časť ľudskej prirodzenosti. 
136 VÝROST, J. a I. SLAMĚNÍK. Sociální psychologie  Sociálna psychológia. 
137 MACEK, P. Adolescence. 
138 SMÉKAL, V. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. 
139 KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. 
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 Ak adolescent žije v ovzduší výsmechu, učí sa neistote.  

 Ak adolescent žije v ovzduší výčitiek, učí sa pociťovať vinu140.  

Adolescent chápe nevhodne prejavovaný záujem ako obmedzovanie, kontrolovanie, 

ktoré ho dráždi a preto sa mu bráni. Neverí, že to rodičia myslia dobre, vníma ich ako 

obmedzujúcich, nechápajúcich a nespokojných. Rodičia zasa vnímajú adolescenta ako 

protivného a nevďačného a vo vzájomných interakciách pokračuje proces odcudzovania.141   

Ďalším parametrom, ktorý má vzťah k rizikovému správaniu adolescentov, je 

monitoring, teda rodičovský dohľad. Možno ho vymedziť ako mieru informovanosti rodičov 

o tom, čo adolescent robí vo voľnom čase, s akými kamarátmi sa stretáva, kde sa zdržiava 

keď nie je doma, kedy a v akom stave sa vracia domov. Viaceré výskumy ukázali, že vysoká 

miera monitoringu znižuje riziko fajčenia, konzumácie alkoholu a taktiež ďalších foriem 

rizikového správania v adolescencii.142 Pri monitoringu sa otec voči adolescentovi prejavuje 

ako riadiaci činiteľ, ktorý je súčasne autoritou pripravujúcou adolescenta na rešpekt voči 

normám. Monitoring umožňuje včasné upozornenie na rôzne obmedzenia s ktorými sa 

adolescent stretáva. 

Socioekonomická situácia rodiny má určitú súvislosť s rizikovým správaním 

adolescentov. Základným predpokladom je, že sa rizikové správanie adolescenta spája so 

socioekonomickým statusom rodiny v ktorej vyrastá.143 Väčšina mladých delikventov 

pochádzala z najchudobnejších a najmenej vzdelaných rodín. V súčasnosti nárast 

kriminálnych činov adolescentov z ekonomicky dobre situovaných vrstiev ukazuje, že vzťah 

socioekonomického statusu a problémového správania adolescentov, je výrazne slabší ako sa 

predpokladalo. Viac ako vzdelanie a ekonomické možnosti rodiny je dôležitá kvalita vzťahu 

medzi rodičmi a adolescentmi.144  

Medzi základné podmienky kladnej výchovy patria najmä rodičovská láska, kladné 

citové vzťahy, rodičovská autorita, harmonické vzťahy medzi členmi rodiny, realistické 

výchovné postoje rodičov voči adolescentom a správne rodičovské roly vo výchovnom 

pôsobení, pozitívny príklad rodičov, ale aj súrodencov, poriadok rodinného života a 

primerané požiadavky na konanie a správanie adolescenta.145   

                                                           
140 SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. 
141 PREKOPOVÁ, J. Jak být dobrým rodičem. 
142 MATOUŠEK, O. & A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvencia. 
143 PREKOPOVÁ, J. Jak být dobrým rodičem. 
144 MATOUŠEK, O. & A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvencia. 
145 HAVRAN, J. Pedagogika. Úvod do štúdia. 
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Rodina môže byť zdrojom šťastia, spokojnosti a lásky, ale aj zdrojom nespokojnosti, 

konfliktov a utrpenia. V klinických rodinách majú adolescenti s rodičmi a súrodencami 

záporné vzťahy.146 Následkom sú úzkosť, anxiozita, negativistické črty osobnosti a iné 

patologické javy. Čím je výchova striktnejšia a adolescent nemá v rodine žiadne slovo, tým 

skôr sa z adolescenta stane uzavretý, menej sebavedomý a nešťastný jednotlivec.147  

Výchovný štýl. Korene výchovných problémov, zapríčinené rodičovským správaním sa, 

možno nájsť vo viacerých aspektoch rodinnej výchovy za ktoré môžeme považovať 

perfekcionizmus, ľahostajnosť rodičov, jednostrannosť, neprimeranosť výchovných 

nástrojov, neprimeranosť výchovných postupov k veku adolescenta, neprimeranosť 

výchovných postupov k schopnostiam adolescenta, preťažovanie, zanedbávanie a ďalšie 

negatívne vplyvy.148 Priblížime základný opis jednotlivých typov výchovných štýlov a ich 

vplyv na osobnostnú perspektívu adolescenta.  

Autoritatívny výchovný štýl. Rodič vyžaduje od adolescenta, aby sa správal rozumne a 

spoločensky na úrovni, ktorý zodpovedá jeho veku a schopnostiam149. Rodič je vrelý, 

starostlivý a zvedavý na názory a city adolescenta. Rodič svoje rozhodnutia adolescentovi 

rozumne zdôvodní, zohľadňujúc jeho vývinové špecifiká. Autoritatívny výchovný štýl sa 

považuje za ten najvhodnejší, čo sa aj následne pozitívne odrazí v správaní adolescenta. 

Správanie adolescentov pri tomto výchovnom štýle je nezávislé, sebapresadzujúce, 

kamarátske voči vrstovníkom, vnútorne uspokojujúce a obohacujúce, usilujúce sa o čo 

najlepší výkon a úspešnosť.150   

Autoritársky výchovný štýl. Tento výchovný štýl má, ako aj väčšina výchovných 

štýlov, svoje pozitíva (autorita nevyhnutná pri prekonávaní Elektrinho a Oidipovho 

komplexu) a svoje negatíva151. Rodičia presadzujú moc a chýba obojstranná komunikácia s 

adolescentom. V rodine sa stanovujú absolútne nároky. Vyžaduje sa poslušnosť, úcta k 

autorite, k tradíciám a tvrdá práca. Takéto správanie rodičov u adolescentov zanecháva črty 

osobnosti adolescenta a spôsoby správania, ktoré sa prejavujú najmä tým, že adolescenti majú 

sklon k sociálnej izolácií, osamelosti a chýba im spontánnosť. Adolescentky bývajú často 

                                                           
146 NOVOTNÝ, P. S. a P. OKRAJEK. Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 
15tiletých adolescentov 
147 VIŠŇOVSKÝ, Ľ. Teória výchovy. 
148 VEREŠOVÁ, M. a J. HUŠVÉTYOVÁ. Štýly rodinnej výchovy a rizikové správanie dievčat a chlapcov v 
období puberty. 
149 ŠTURÁK, P.  Výchovné činitele rozvoja osobnosti. 
150 PREKOPOVÁ, J. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. 
151 TOMÁNEK, P. Teoretické východiská rodinnej výchovy. 
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závislé a bez snahy o dobrý výkon. Adolescenti mávajú sklon k agresivite voči 

vrstovníkom.152   

Zhovievavý výchovný štýl. Rodičia od adolescenta žiadajú málo. Rodičia prijímajú 

stav, ktorý existuje a v minimálnej miere reagujú na adolescenta. Na druhej strane sú 

orientovaní na adolescenta, ale len v minimálnej miere zasahujú do jeho výchovy. Takýto 

výchovný štýl má za následok, že u adolescenta síce prevláda pozitívne a živé citové ladenie, 

ale je nezrelé. Adolescent neovláda svoje impulzy, chýba mu primeraná spoločenská 

zodpovednosť a nedokáže sa spoliehať sám na seba. Občas sa ako následok tohto typu 

výchovy prejavuje aj sklon k agresivite153.   

Zanedbávajúci štýl výchovy. Pri tomto výchovnom štýle môžeme rodičov 

charakterizovať ako príliš zaneprázdnených, nezúčastňujúcich sa na živote adolescenta. 

Neprejavujú záujem o to, čím sa adolescent zaoberá. Medzi členmi rodiny chýba obojstranná 

komunikácia alebo sa jej skôr vyhýbajú. Rodičia si málo všímajú názory a city adolescenta. 

Tento štýl výchovy spôsobuje u adolescenta rôzne problémy v správaní. Adolescent má sklon 

k náladovosti a nesústredenosti. Často neovláda svoje city, impulzy a nezaujíma sa o školské 

vyučovanie a aktivity späté so školou. Často sa objavujú medzi záškolákmi. Majú sklon k 

užívaniu drog a iných návykových látok154.  

Škola je prostredím, kde adolescenti trávia značnú časť svojho času. Je prostredím, ktorý 

má veľký protektívny ale aj rizikový charakter. Má veľký význam ako miesto pre stretávanie 

sa s rovesníkmi, ale i ako sprostredkovateľ rôznych záujmových aktivít.155 Základným 

nástrojom je učenie ako nástroj socializácie ale aj nástroj osvojovania si vedomostí, zručností, 

kompetencií či postojov a hodnôt, je viazané aj na to, ako adolescent percipuje riziko, ako ho 

hodnotí a prijíma, akými zručnosťami disponuje na jeho zvládnutie, ako využíva a postupne 

mení svoje skúsenosti s rizikom, riskovaním či rizikovou situáciou.  

Škola zároveň dáva aj priestor pre rozvoj rizikového správania ako je násilie medzi 

rovesníkmi, vznik problémových skupín, šikanovanie a pod.. Spúšťačom šikanovania môže 

byť správanie samotného adolescenta, ktorý svojim nezáujmom či agresivitou upozorní na 

iného rovesníka, ktorý je v nejakom ohľade problémový a môže sa tak stať terčom 

agresívneho správania spolužiakov.156   

                                                           
152 TRELAṺN, B.  Prekonávanie konfliktov v rodine. 
153 FONTANA, D. Psychológie ve školní praxi. 
154 ŠTURÁK, P.  Výchovné činitele rozvoja osobnosti. 
155 FRANC, D.,  D. ZOUNKOVÁ a A. MARTIN. Učení zážitkem a hrou. Praktická příručka pro instruktory. 
156 MATOUŠEK, O. & A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvencia. 
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Rovesnícka skupina patrí medzi významné faktory rizikového alebo protektívneho 

správania. V priebehu adolescencie sa adolescenti čoraz viac odpútavajú zo závislosti na 

rodine a orientujú sa na vzťahy s rovesníkmi.157 Prostredníctvom nich napĺňajú svoju potrebu 

niekam patriť, získavajú určitý sociálny status a pocit vlastnej hodnoty. Rovesníci u 

adolescentov sú zdrojom najrozličnejších informácií, majú vplyv na formovanie názorov, 

postojov a taktiež na správanie adolescenta. Rovesníci majú vplyv na rozvoj rizikového 

správania, ktorý môže byť dvojaký. V prvom prípade pôsobia ako brzda rizikového 

správania, prípadne majú priamy vplyv na to, že k rizikovému správaniu vôbec nedôjde. V 

druhom prípade iniciujú a podporujú rizikové správanie.158 Pravdepodobnosť, že sa u 

adolescenta rozvinie rizikové správanie, je tým väčšia, čím viac jeho priateľov sa takéhoto 

správania zúčastňuje. Adolescenti, ktorí sú odmietaní svojimi rovesníkmi, vykazujú vyššiu 

mieru rizikového správania.159 

Osobnosť adolescenta patrí tiež medzi faktory, ktoré ovplyvňujú rizikové správanie, 

ktoré patrí do oblasti osobnostných premenných.160 Model vzťahu problémového správania k 

jeho determinantom zahŕňa hodnoty, očakávania, presvedčenia a postoje k sebe i k druhým. 

Jednotlivé determinanty modelu môžeme rozdeliť na tie, ktoré rizikové správanie spúšťajú a 

tie, ktoré jeho rozvoju bránia.161  

Osobnostnú náchylnosť adolescenta k rizikovému správaniu podporuje vysoká hodnota 

osobnej nezávislosti, nízke očakávanie úspechu, väčšia sociálna kritika, vyšší pocit 

odcudzenia, nízke sebahodnotenie a vyššia tolerancia k deviantnemu správaniu. Oproti tomu 

ako ochrana proti rizikovému správaniu adolescenta pôsobí pozitívna orientácia na školu, 

vysoká hodnota školského výkonu, pozitívna orientácia na vlastné zdravie, presvedčenie o 

vplyve na vlastný život (locus of control) a vysoká náboženská viera.162   

 Rizikovosť ako jeden zo základných rysov osobnosti adolescenta je prezentovaná 

nasledujúcimi charakteristikami. Adolescent je nerozvážny, nedomýšľa dôsledky svojho 

správania, činy sú realizované so značnou energiou a bez zábran. Častejšie sa u týchto 

adolescentov objavuje zloba, hnev a hádavosť. Adolescent podozrieva svoje blízke a 

vzdialené okolie, nadväzuje deštruktívne vzťahy a je v konflikte s druhými. V komunikácii s 

                                                           
157 BRUNO, F. J. Nebuďte sami aneb jak získat přítele. 
158 ŠIRŮČEK, J., M. ŠIRŮČKOVÁ & P. MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj 
problémového chování v adolescenci. 
159 OLŠAVSKÁ, M. Niektoré základné informácie k prevencii sociálno-patologických javov. 
160 JESSOR, R. Problem Behavior Theory: A half century of research on adolescent behavior and development. 
161 CANFIELD, J. & F. SICCONE. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. 
162 MATOUŠEK, O. a H. PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítete a rodiny. 
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ľuďmi je agresívnejší, bezcitný a cynický. Nerád spolupracuje s ostatnými pri realizácii 

dlhodobých úloh. Adolescent trpí zníženou sebakontrolou, impulzivitou a poruchami 

pozornosti. Adolescent sa vyhýba povinnostiam, zlyháva pri dosahovaní cieľov, revoltuje 

proti normám a snaží sa byť nezávislý na rodičoch.163 Jedná sa o adolescentov, ktorí sú 

svojrázni, nepoddajní a vyžadujú obdiv. 

V priebehu života sa naše sebahodnotenie mení, niekedy stúpa, inokedy klesá. Tieto 

výkyvy sú spôsobené zmenami v našom sociálnom prostredí a taktiež vývinovými zmenami 

napríklad v adolescencii či starobe. Keďže tieto zmeny v sebahodnotení sa prejavujú u ľudí 

rovnakého veku približne rovnakým spôsobom, znamená to, že sebahodnotenie prechádza 

rôznymi vývinovými stupňami, podobne ako ľudský jedinec.  

Sociálna izolácia a sociálna a emocionálna osamelosť patria tiež k významným 

rizikovým ale aj protektívnym faktorom.164 Sociálna osamelosť súvisí s absenciou, alebo 

nedostatočnosťou sociálnej siete ktorú má adolescent vybudovanú. Na druhej strane je to aj 

aktivita adolescenta voči rovesníkom a iným osobám, ktoré vytvárajú sociálne zázemie 

adolescenta.165 Emocionálna osamelosť sa prejavuje najmä chýbajúcim špecifickým typom 

blízkeho vzťahu v sociálnej sieti adolescenta. Ide najmä o absenciu emocionálnej istoty 

a bezpečia. Osamelí ľudia môžu mať sociálnu sieť, ktorá svojou početnosťou vzbudzuje 

dojem adekvátnosti, ale zároveň táto sieť neposkytuje dostatok blízkych vzťahov.166 

Osamelosť môže byť dôsledkom neschopnosti formovať a udržiavať blízke vzťahy, málo 

efektívnych komunikačných zručností, nízkeho sebavedomia či neadekvátnych sociálnych 

kompetencií. 
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Adolescencia ako špecifické vývinové obdobie 

 

Dospievanie je vývinové obdobie medzi detstvom a dospelosťou, prekrývajúce sa 

približne s druhou dekádou života. Je charakterizované výraznými zmenami vo všetkých 

zložkách osobnosti. Mení sa telesný vzhľad, vyvíjajú sa mentálne schopnosti, často dochádza 

k búrlivým citovým prejavom. Iný rozmer nadobúdajú vzťahy k rodičom. Významné sa 

stávajú vzťahy k iným osobám a postupne dochádza k osamostatňovaniu adolescenta. V 

súčasnej rozvinutej spoločnosti ide o dôležité obdobie prípravy na samostatný život v 

dospelosti.  

V prírodných, jednoducho organizovaných spoločenstvách neexistuje samostatné 

obdobie dospievania. Prechod z detstva do dospelosti je tu bezprostredný. Často je takýto 

prechod určený okamihom iniciačného rituálu, pri ktorom má adolescent dokázať svoju 

odolnosť a odvahu a pri ktorom sú mu odovzdávané symboly dospelosti. Od konca minulého 

a najmä od začiatku tohto storočia sa stále častejšie vyhraňuje zvláštny životný úsek so 

samostatným sociálnym určením. Poskytnúť čas a ochranu k postupnému zvládnutiu všetkých 

zložitých spoločenských úloh. Dospievajúci sa začínajú líšiť od detí, ale aj od dospelých. 

Vytvárajú si zvláštne znaky i špecifickú subkultúru s odlišným vyjadrovaním, oblečením 

a úpravou. Niekedy zakladajú i zvláštne neformálne či formálne zoskupenia, rôzne hnutia a 

subkultúry mládeže.167   

U adolescentov sa vyskytujú protichodné pudové tendencie, ktoré sa často menia. 

Týmto tendenciám adolescenti často nerozumejú a hľadajú spôsoby ako ich mať pod 

kontrolou. Okrem sexuálnych tendencií tu patria aj potreby byť s druhými ľuďmi, potreba byť 

sám alebo potreba hľadania odpovedí na otázky ohľadom vlastného bytia. 

Adolescencia tak získala zvláštny význam. Má svoj sociálny, ekonomický, 

pedagogický, zdravotný i kultúrny rozmer. Má taktiež svoju sociálnu reprezentáciu a 

subjektívnu hodnotu.168   

V základnom, biologickom zmysle môžeme obdobie adolescencie vymedziť široko ako 

životný úsek ohraničený na jednej strane prvými známkami pohlavného dozrievania a 

zreteľnou akceleráciou rastu, na druhej strane dovŕšením plnej pohlavnej zrelosti a 

dokončením telesného rastu. V európskej literatúre sa tradične rozlišuje obdobie pubescencie 

a adolescencie. Pubescencia sa lokalizuje medzi 11. a 15. rokom a adolescencia medzi 15. a 

                                                           
167 LANGMEIER, J. a K. KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 
168 MACEK, P. Adolescence. 
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20. rokom života.169 V anglosaskej literatúre sa termínom adolescencia začalo označovať celé 

obdobie dospievania, ktoré sa rozdeľuje na včasnú, strednú a neskorú adolescenciu. 

 Včasná adolescencia: Táto fáza trvá zhruba od 10 (11) do 13 rokov veku. Táto fáza je  

charakteristická pubertálnymi zmenami.  

 Stredná adolescencia: Je datovaná od 14 do 16 rokov. Dochádza k premene dieťaťa na 

biologicky zrelého dospelého, schopného sexuálnej reprodukcie. Dospievajúci sa 

snažia nejakým spôsobom odlíšiť od svojho okolia, byť jedineční, hľadajú si svoj 

životný štýl a spôsob svojej existencie v spoločnosti rovesníkov.  

 Neskorá adolescencia: Začína približne vo veku 17 rokov a jej ukončenie je 

individuálne, niekde  vo veku 20 - 22 rokov. Dochádza ku komplexnejším zmenám v 

psychickej i sociálnej oblasti. Adolescenti sa snažia porozumieť sami sebe, aktívne si 

hľadajú svoje miesto v spoločnosti, premýšľajú o svojej budúcnosti.170 Vytvárajú si 

stabilnejšie vzťahy. Adolescent sa pomaly odkláňa od rodiny s cieľom vytvoriť si 

vlastnú rodinu. Na druhej strane vzniká snaha udržať sa v pôvodnej rodine, aj keď sú 

obetované nové vzťahy. „Mamičkin hotel sa stáva tým najlepším hotelom pre 

budúcnosť adolescenta.“171 

Obdobie adolescencie možno definovať najmä týmito dôležitými premenami:  

 V období adolescencie dochádza k prvému pohlavnému styku a niekedy aj počatiu 

dieťaťa, ktoré je často krát predčasné.  

 Toto obdobie zahŕňa dva medzníky. Prvým je ukončenie povinnej školskej dochádzky a 

druhým dovŕšenie prípravného profesijného obdobia, ktoré je nasledované nástupom 

do zamestnania pri ktorom dochádza k ekonomickej nezávislosti. V našej spoločnosti 

je ekonomická nezávislosť považovaná za jeden zo znakov dospelosti.  

 Adolescent dovŕšením  18-teho roku veku dosahuje plnoletosť, ktorá je považovaná za 

právny aj sociálny medzník vo vývine jednotlivca v spoločnosti, kedy sa adolescent 

stáva plne zodpovedným za svoje správanie a činy.172  

V industriálne rozvinutých spoločnostiach sa požiadavky na dosiahnutie dospelosti 

prehodnocujú a postupne sa stanovujú  náročnejšie požiadavky, medzi ktoré patrí aj 

posúvanie hranice dospelosti na vyšší vek, predlžovanie obdobia odbornej prípravy na 

povolanie, ale tým aj na samostatný osobný život. Dôraz sa kladie na vymedzenie povinností, 

                                                           
169 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. 
170 MACEK, P. Adolescence. 
171 KABÍČEK, J., L. CSÉMY a J. HAMANOVÁ. Rizikové chování v dospívaní a jeho vztah ke zdraví. 
172 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. 
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ktoré má adolescent plniť, aby sa optimálne zaradil do spoločnosti. Identifikuje sa miera jeho 

nárokov na dospelých, ktoré sa týkajú vytvárania priestoru pre rozvoj jeho osobnostných 

predpokladov.   

Na prijatie statusu dospelosti pôsobia viaceré faktory.  Ide najmä o faktor právny, 

vzťahujúci sa k dovŕšeniu 18teho roku života a s ním súvisiaci faktor právnej zodpovednosti. 

Ďalším faktorom je faktor priestorovej nezávislosti, keď sa adolescent osamostatní od  svojej 

rodiny, odchádza z domova, začína sám bývať. S ním úzko súvisí samostatný faktor 

ekonomickej nezávislosti na vlastnej rodine, kedy si adolescent nájde vlastné zamestnanie, 

resp. svoj zdroj príjmu, ktorý je nezávislý na zdrojoch rodičov. 

Vytvorenie hodnotového systému má pre adolescentov veľký význam, ktorý sa týka 

správneho rozhodovania. Preto adolescenti potrebujú pri vytváraní hodnôt pomoc od 

dospelých, rodičov a rovesníkov. Hodnotové orientácie nie sú objektívne dané, teda nespadajú 

pod sociálnu statiku ako variabilné hodnoty, ale spadajú pod sociálnu dynamiku. Pre tieto 

objektívne dôvody je neoprávnené vtláčať tradičné, moderné či žiaduce hodnoty rodičov ako 

jediné správne aj pre adolescentov. Je náročné porozumieť dôležitosti hodnôt a hodnotových 

systémov, najmä keď vezmeme do úvahy, že hodnoty sa v spoločnosti menia a každý si môže 

vybrať z plurality hodnôt, ktoré spoločnosť akceptuje.  To, či budú hodnoty akceptované 

a osvojené adolescentmi záleží od mnohých faktorov. Vytvorenie systému hodnôt 

adolescentmi závisí od charakteristík spoločnosti v konkrétnej dobe a tiež od druhu hodnoty, 

statusu a vplyvu rodičov, od osobnostných vlastností adolescenta, vplyvu školy a sociálnej 

skupiny, ktorej je adolescent členom, médií, literatúry a sociálneho prostredia.  
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Niektoré formy rizikového správania adolescentov 

 

Rizikové správanie adolescentov, nepredstavuje žiadnu homogénnu kategóriu, ale 

zahŕňa rôzne typy správania od spoločensky prijateľného, ako sú napríklad extrémne športy, 

až po spoločensky neprijateľné, prevažne závažné prejavy porušujúce normy spoločnosti, ako 

napríklad delikvencia, či kriminalita. Toto správanie sa považuje za normálnu súčasť 

adolescencie a veľká časť dospievajúcich s ním má vlastnú skúsenosť. Preto si podrobnejšie 

popíšeme niektoré formy rizikového správania, ktoré sa objavujú v adolescencii, ale často 

pretrvávajú aj v dospelosti.  

S jednotlivými fázami adolescencie možno spojiť vznik špecifických prejavov 

rizikového správania. Pre účely tejto monografie vyberáme len typické prejavy rizikového 

správania, bez ich priradzovania k jednotlivým fázam adolescencie. Zaoberáme sa len tými 

prejavmi, ktoré ohrozujú sociálne fungovanie adolescentov v období adolescencie, ale aj 

neskôr v dospelosti. 

V ďalšej časti monografie konkretizujeme jednotlivé formy rizikového správania 

a sociálnu patológiu, ktorá sa s rizikovým správania spája. V prvom rade ide o 

sebapoškodzovanie a samovražednosť adolescentov. Druhou formou rizikového aprávania 

ktorej sa monografia venuje je delikvencia a kriminalita adolescentov. S delikvenciou 

a kriminalitou úzko súvisia aj adolescenti, ktorí sa stali obeťou. Rizikové správanie týchto 

adolescentov ich zaradilo do špecifickej skupiny adolescentov, ktorá sa vyznačuje osobitnými 

potrebami. V ďalšej časti predstavujeme látkové závislosti a nelátkové závislosti, ktoré 

ovplyvňujú adolescentov a patria medzi rizikové formy správania. Z nepriateľských prejavov 

adolescentov sme vybrali agresivitu, vandalizmus a násilie v ktorom má špecifické postavenie 

radikalizmus a extrémizmus adolescentov. 

Zo špecifických problémov adolescentov vyberáme poruchy príjmu potravy z ktorých 

špecifikujeme drunkorexiu, mentálnu anorexiu, mentálnu bulímiu, záchvatovité prejedanie, 

bigorexiu, ortorexiu nervosa a diétovanie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u adolescentov. 

Záver monografie patrí sexuálnemu rizikovému správaniu  a prostitúcii. 

Teoretické rozpracovanie je doplnené tromi výskumami, ktoré sú orientované na 

problematiku rizikového správania adolescentov. Získané výsledky ponúkajú obraz o reálnom 

výskyte rozpracovaných foriem rizikového správania v Slovenskej republike.  
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Sebapoškodzovanie a samovražednosť adolescentov 

 

Sebapoškodzovanie (automutilácia) je vedomé, zámerné autodeštruktívne správanie, pri 

ktorom dochádza k poškodeniu telesnej integrity, ale na rozdiel od samovražedného správania 

nemá suicidálny cieľ. Najčastejšie sú používané ostré predmety (nože, sklo, žiletky), ktorými 

si adolescenti spôsobujú rezné zranenia na rôznych častiach tela.173 Často sa objavujú aj 

popáleniny od zapaľovača či cigarety. Zaraďuje sa tu i predávkovanie sa liekmi, u ktorého ale 

nesmie byť zrejmý úmysel zomrieť. Najčastejším motívom sebapoškodzovania býva hnev na 

seba samého či úľava od napätia. Sebapoškodzovanie sa často vyskytuje u adolescentov 

závislých na návykových látkach.174 

Sebapoškodzovanie, je často adolescentmi využívané, ako adaptačný mechanizmus na 

vyrovnávanie sa so situáciou. V prípadoch keď adolescent trpí silnou depresiou alebo 

bipolárnou poruchou osobnosti, môže predstavovať sebapoškodzovanie jediný spôsob, ako 

zostať nažive. Lieky nie vždy zaberajú a tak sa adolescenti uchyľujú k jedinej veci, ktorá 

v ich predstavách pomáha. Mnohí so sebapoškodzovaním vedia prestať a prestanú, keď si 

nájdu iný spôsob relaxácie. Niektorí adolescenti neprestanú, resp. niektorí to ani nedokážu. 

Tým sa zo sebapoškodzovania stáva súčasť ich života. 

Sebapoškodzovanie rovnako ako sebevražda predstavuje stále v našej spoločnosti 

tabuizovanú tému. Mnohí adolescenti, ktorí sa sebapoškodzujú, to držia v tajnosti, lebo sa 

cítia byť choromyseľnými, šialenými alebo zlými. Boja sa, že ak o tom niekomu povedia, 

alebo to niekto zistí, tak budú navždy odpísaní. Pravda je, že adolescenti ktorí sa zámerne 

poškodzujú sú inak veľmi normálni a príčetní, no trpia množstvom emocionálnej bolesti. 

Používajú sebapoškodzovanie, lebo ich pravdepodobne nik nenaučil iným, racionálnym 

spôsobom prekonávania intenzívnej bolesti. Nanešťastie ľudia, ktorí sa o tom dozvedia, majú 

sklon onálepkovať takto postihnutých adolescentov ako duševne chorých, bláznivých, 

psychotických, čo zapríčiňuje strach zo zverejnenia a obavy požiadať o pomoc.175 Kým 

spoločnosť neodtabuizuje túto formu správania a nezačne šíriť v tomto smere osvetu, zostane 

sebapoškodzovanie ešte veľmi dlho temným tajomstvom trpiacich adolescentov. 

Sebapoškodzovanie je charakterizované:  

 stratou kontroly nad vlastným správaním, 
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 opakovaným sebapoškodzovaním napriek negatívnym následkom, 

 jasnou dysreguláciou myšlienok a emócií. 

Pocity hanby a viny však môžu byť spúšťacím mechanizmom sebapoškodzovania. 

Veľmi často sa sebapoškodzovanie objavuje ako dôsledok zneužívania či iných tráum z 

detstva. Sebapoškodzujúci sa adolescent si neuvedomuje, že to nie je jeho vina. 

Sebapoškodzovanie patrí medzi tajomstvá adolescenta. Mnohí adolescenti sa to snažia tajiť, 

lebo sa za to hanbia a boja sa odsúdenia a straty pozície v rovesníckej skupine, či sociálnom 

prostredí. Medzi najčastejšie známe spôsoby sebapoškodzovania môžeme zaradiť.  

 Psychotické sebapoškodzovanie, ktoré je zvyčajne spojené s dôsledkami zrakových 

alebo sluchových halucinácií. Tento typ je ľahko identifikovateľný.  

 Organické sebapoškodzovanie je najčastejšie zapríčiňované vývinovými chybami.  

 Typické sebapoškodzovanie je dôsledkom psychologických a emocionálnych príčin, 

nesúvisiacich s psychotickými (zrakovými alebo sluchovými halucináciami) alebo 

organickými (fyzickými) prejavmi. Väčšina adolescentov, ktorí si fyzicky ubližujú 

spadá do tejto kategórie. Tento typ sebapoškodzovania je spojený s vyrovnávaním sa 

so životom, vylepšovanie svojich emočných stavov.176 

Samovražedné konanie v adolescencii tiež predstavuje závažný problém, pretože pri 

ňom dochádza k porušeniu zdravia, ohrozeniu vývinu, prípadne až k smrti. Ohrozuje časť 

adolescentov a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v tomto veku. Rozlišujeme tieto formy: 

suicidálne myšlienky, suicidálne tendencie, suicidálny pokus a dokonané suícidum.177   

Samovražda je konanie, ktoré vyvoláva strach, obavu, zúfalstvo, pocit nebezpečenstva, 

ale aj beznádej. Mnohí z adolescentov sa vo svojom živote zaoberali myšlienkami na smrť 

a mnohí z nich už iné smerovanie svojho života ani nenašli. Sú to adolescenti neschopní riešiť 

svoje problémy, ktorí do svojho okolia vysielajú varovné signály, ale tie zostávajú často 

nepostrehnuté.178 Práve títo adolescenti, ktorí potrebujú našu pomoc. Ak varovným signálom 

pomáhajúci profesionál porozumie a včas poskytne odbornú pomoc, skutočne môžu 

ohrozeným adolescentom zachrániť život. 
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Základné pojmy 

Samovražda (suícidum) je vedomé, chcené ukončenie života, ktorému spravidla predchádza 

suicidálny vývin. Suícidum je každý zámerný, časovo ohraničený akt, pre ktorý je príznačné, 

že samovrah nemôže s určitosťou vedieť či takéto jednanie prežije alebo nie.179 Označenie 

„časovo ohraničený akt“ predstavuje adolescentovu túžbu zomrieť, ktorá je prítomná v danom 

okamžiku, v konkrétnej chvíli. Táto chvíľa môže trvať niekoľko minút až hodín, no nanajvýš 

niekoľko dní. 

Samovražedný pokus predstavuje samovražedné konanie s úmyslom zomrieť, ale k úmrtiu 

nedôjde. Napríklad preto, že zvolený spôsob ukončenia života nebol dostatočný, alebo 

prebiehajúcu samovraždu prerušil zásah z okolia. Suicidálny pokus predstavuje seriózne 

samovražedné jednanie s jasným úmyslom zomrieť, pričom k smrti adolescenta nedochádza 

obvykle z dôvodu, že dôjde k prerušenia samovražedného konania inou osobou.180 

Parasuícidium je niekedy označované aj ako „demonštratívna“ samovražda. V tomto prípade 

nie je úmysel zomrieť úplne pevný, skôr ide o východisko zo stresujúcej situácie, ktorá je 

subjektívne vnímaná ako neriešiteľná, alebo o citové vydieranie rodičov či inej blízkej osoby. 

Väčšinou chýba príprava samovraždy a rozhodovanie je impulzívne. Alebo príprava je taká 

aby zamedzila vzniku škodlivého následku, teda smrti. Adolescent sa obvykle snaží takýmto 

konaním získať pozornosť okolia. V podstate ide o volanie o pomoc, čo nie je možné nikdy 

podceňovať.  

Sebazabitie sa vyznačuje tým, že chýba úmysel zomrieť a napriek tomu dôjde k ukončeniu 

života adolescenta. Stretávame sa s tým u adolescentov s duševnou poruchou, s halucináciami 

alebo bludmi, keď pod vplyvom chorobných vnemov dôjde k smrteľnému zraneniu.  

Rozšírená samovražda je špecifiká tým, že samovrah prehovorí k samovražde inú osobu, 

alebo viaceré osoby. Z právneho hľadiska ide vlastne o vraždu a samovraždu.181 Samovrah 

nechce zo sveta odísť sám. Chce aby spolu s ním odišli aj ďalšie osoby. 

 

Štádia suicidálneho vývoja u adolescentov 

Rozhodnutie spáchať samovraždu obvykle prechádza určitým vývojom. Okrem 

prípadov skratových rozhodnutí, ide o proces, ktorý má svoju časovo-priestorovú rovinu. 

Teda ide o časový úsek, ktorý prebieha v určitom priestore. Ako čas, tak i priestor tu 
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predstavujú významný faktor.  Suicidálny vývoj, tak ako u dospelých, tak aj u adolescentov, 

pri rozhodovaní o spáchaní samovraždy obvykle pozostáva z troch štádií: 

 prvé štádium: vznik myšlienky na samovraždu ako možnosti úniku z 

existujúcich relatívne neriešiteľných alebo veľmi zaťažujúcich problémov, 

 druhé štádium ambivalencie: v tomto štádiu ide o boj protichodných, sebazničujúcich 

(autodeštruktívnych) a sebazachovávajúcich tendencií. V tomto štádiu sa môžu objaviť 

aj samovražedné vyhrážky, volanie o pomoc, kontakty s lekárom alebo 

s poradenskými linkami alebo zariadeniami, telefonáty na tiesňové linky a pod.. Ak 

prevážia sebazničujúce tendencie, končí sa konfrontácia s rozhodnutím, že netreba 

zostávať medzi živými, 

 tretie štádium upokojenia: buď je samovražda úplne vylúčená, alebo aspoň na nejaké 

obdobie odložená, prípadne je upokojenie len zdanlivé a subjekt je rozhodnutý 

ukončiť svoj život.182 V tomto štádiu môže dôjsť aj k prijatiu rozhodnutia, ktoré 

adolescent považuje za jediné správne a to ukončiť život. 

Rizikom adolescentného veku sú najmä skratové samovražedné pokusy, ktorých cieľom 

je napr. vyhnúť sa potrestaniu v škole, nevhodné riešenie osobných problémov alebo 

zabránenie rozvodu rodičov. Vo veku 15 - 18 rokov sa motívy samovrážd začínajú odlišovať 

podľa pohlavia. U adolescentov sú to väčšinou pracovné konflikty a konflikty s autoritami, u 

adolescentiek rodinné, sexuálne problémy či problémy v erotických vzťahoch. Samovražda je 

dlhodobo uvádzaná ako druhá či tretia najčastejšia príčina smrti adolescentov183. 

Najčastejšie aspekty rodinnej dysfunkcie a nestability, ako aj negatívnych životných 

udalostí, ktoré môžeme vidieť u suicidálnych adolescentov, sú nasledovné: 

 rodičovská psychopatológia so zjavnými afektívnymi, alebo inými psychiatrickými 

poruchami, 

 zneužívanie návykových látok alebo alkoholizmus, antisociálne správanie v rodine, 

 výskyt samovraždy alebo pokusu o samovraždu v rodine, 

 násilnícka rodina so sklonmi k zneužívaniu a týraniu (vrátane psychického, 

sexuálneho a fyzického zneužívania dieťaťa),184 

 nedostatočná starostlivosť rodičov o adolescenta a zlá komunikácia členov rodiny, 

 časté hádky rodičov s prítomnosťou napätia a agresie, 

 rozvod, odlúčenie alebo smrť rodičov, 
                                                           
182 HERETIK, A. a A. HERETIK. Klinická psychológia. 
183 IZDENCZYOVÁ, N. Základy všeobecnej a sociálnej psychológie. 
184 MÁTEL, A., L. JANECHOVÁ, L. ROMAN. eds. Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. 
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 časté sťahovanie,  

 príliš vysoké alebo príliš nízke očakávania zo strany rodičov, 

 neprimeraná, alebo prehnaná autorita rodičov, nedostatok času rodičov, aby si všímali 

a riešili emocionálne problémy adolescenta, 

 prísne pravidlá v rodine, negatívne emocionálne prostredie, v ktorom prevláda 

odmietanie a zanedbávanie, 

 adoptívna alebo pestúnska rodina.185 

U suicidálnych adolescentov je často pozorovaná výrazná náchylnosť na stres. 

Najčastejšie je táto náchylnosť spájaná so zdedenými genetickými faktormi, rodinnými 

vzormi a negatívnymi životnými stresormi zažitými počas detstva. Táto náchylnosť sťažuje 

primerané zvládnutie negatívnych a zaťažujúcich udalostí v živote, a preto samovražedné 

správanie je často dôsledkom prežitých stresových situácií. Tieto udalosti vyvolávajú pocit 

bezmocnosti, beznádeje a zúfalstva, čo môže oživiť myšlienky na samovraždu a viesť k 

pokusu o samovraždu alebo jej spáchaniu.186 

Niektoré povahové črty môžeme síce často pozorovať u adolescentov, ale tiež sa spájajú 

s rizikom pokusu o samovraždu alebo so spáchaním samovraždy. Povahové črty sú často 

spojené s duševnou poruchou. Možnosť predvídania samovražedného správania na ich 

základe je ohraničená. Ide najmä o tieto povahové črty: 

• nestála nálada; 

• nahnevané alebo agresívne správanie; 

• antisociálne správanie; 

• provokatívne správanie; 

• vysoká popudlivosť; 

• podráždenosť; 

• neústupné myslenie a vzorce na zvládanie problémov; 

• nízka schopnosť riešiť problémy, najmä pri vzniku ťažkosti; 

• neschopnosť pochopiť realitu; 

• tendencia žiť v iluzórnom svete; 

• predstavy o svojej významnosti, ktoré sa striedajú s pocitom  bezcennosti; 

• častý pocit rozčarovania; 

• úzkosť obzvlášť pri náznakoch miernej telesnej choroby alebo  menšieho sklamania; 

                                                           
185 ELLIOTT, J. a M. PLACE. Dítě v nesnázích: prevence, príčiny, terapie.  
186 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. 
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• presvedčenie o svojej pravde; 

• pocit menejcennosti  a  neistoty, ktoré  môžu byť  maskované prehnanými prejavmi 

nadradenosti, odmietania alebo provokatívneho správania voči rovesníkom, 

spolužiakom a dospelým,  vrátane rodičov; 

• neistota týkajúca sa sexuálnej identity alebo sexuálnej orientácie; 

• kolísavé vzťahy s rodičmi, inými dospelými a priateľmi.187      

Aj keď sa viaceré výskumy zaujímajú o vzťah medzi celým radom osobnostných či 

kognitívnych faktorov a rizikom samovražedného správania u adolescentov, dôkaz z 

výskumu, platný pre ktorúkoľvek špecifickú črtu, je celkove zriedkavý a viac menej 

sporný.188 

 

Štatistika samovražednosti adolescentov 

Údaje o počtoch samovrážd adolescentov na základe oficiálnych štatistických údajov 

možno považovať za objektívne, pretože každé úmrtie v tomto veku sa intenzívne vyšetruje. 

Nemôže napríklad dôjsť k vykázaniu samovraždy pri jazde autom ako dopravnej nehody.  

V roku 2019 vo vekovej skupine maloletých detí do 14 rokov spáchali samovraždu 2 

chlapci a žiadne dievča, u adolescentov vo veku 15 – 19 rokov spáchalo samovraždu 11 

adolescentov a 3 adolescentky. U detí do 14 rokov bolo zaznamenaných 41 pokusov o 

samovraždu (34 dievčat a 7 chlapcov ) a 89 pokusov vo veku 15 - 19 rokov (59 adolescentiek 

a 30 adolescentov). 

V rokoch 2008 až 2017 sa adolescenti dopúšťali samovražedných pokusov i 

dokonaných samovrážd. Možno konštatovať, že samovraždy vo vekovej kategórii do 14 

rokov boli zaznamenané v rokoch 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 i 2017. Celkovo za desať 

rokov spáchalo samovraždu 14 adolescentov vo veku do 14 rokov. Najviac ich bolo v roku 

2015. Z hľadiska pohlavia dominovali chlapci. Vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov je 

počet samovrážd vyšší, za sledované obdobie spáchalo samovraždu celkovo 154 adolescentov 

vo veku 15 až 19 rokov. Najnižší počet je v roku 2015 (11 dokonaných samovrážd) a najviac 

v roku 2008 (25 samovrážd). Z hľadiska pohlavia opäť dominuje pohlavie mužské, ale 

                                                           
187 VAILLANT, G. E. & J. S. BLUMENTHAL. Introduction – Suicide over the Life Cycle: Risk Factors and 
Life-Span Development. 
188 SMOLÍK, P. Duševní a behaviorální poruchy. 
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vyskytujú sa aj samovraždy adolescentiek. V roku 2008 to bolo až 6 dokonaných samovrážd 

adolescentiek a v roku 2010 spáchalo 5 adolescentiek dokonanú samovraždu.189 

Počty samovražedných pokusov sú oproti dokonaným samovraždám vyššie. Je nutné 

poznamenať, že reálne počty samovražedných pokusov sú ešte vyššie, nakoľko sa časť 

samovražedných pokusov do štatistiky nedostane. Samovražedné pokusy sa vyskytujú 

každoročne aj vo vekovej kategórii do 14 rokov. Najviac samovražedných pokusov bolo 

v rokoch 2019 (až 41 pokusov), 2017 (35 pokusov), 2016 (26 pokusov), 2014 (23 pokusov) a 

najmenej v rokoch 2013 (10 pokusov), 2009 a 2010 (po 11 pokusov).  

Pri samovražedných pokusoch výrazne dominujú dievčatá. Vo vekovej kategórii od 15 

do 19 rokov bolo nahlásených najviac samovražedných pokusov v roku 2008 (96 pokusov), 

nad 90 pokusov bolo aj v rokoch 2011 (91 pokusov), 2016 (95 pokusov), 2017 (94 pokusov), 

2019 (89 pokusov) a najmenej v rokoch 2013 a 2014 (po 68 pokusov). Tiež dominujú 

dievčatá, ale menej výrazne ako vo vekovej kategórii do 14 rokov.  

Samovražda má rozmanité motívy, ale najčastejšie je to reakcia na ťažkú a zdanlivo 

bezvýchodiskovú životnú situáciu. Suicidálne správanie adolescentov predstavuje často 

výsledok multifaktorálneho procesu, na ktorého priebehu i vyústení sa obvykle podieľa viac 

vplyvov. U adolescentov dominuje samovražda ako skratová reakcia. Rizikové situácie a 

udalosti, ktoré môžu byť impulzom pre pokus o samovraždu alebo jej spáchanie, sú rôzne. 

Zväčša sú to situácie, ktoré adolescenti prežívajú ako zraňujúce, ďalej sú to medziľudské 

konflikty alebo straty. Dôležitú úlohu zohráva rodina, najmä hádky a násilie v rodine. V 

období adolescencie to môže byť aj koniec ľúbostného vzťahu, tlak skupiny rovesníkov alebo 

sebazničujúce vzory u kamarátov.190 Čo sa dôvody týkajú školy, v ktorej sú to často obete 

šikanovania, ďalej ide o nespokojnosť s výsledkami dosiahnutými v škole a neprospech v 

štúdiu, vysoké požiadavky v škole počas skúškového obdobia alebo zo strany rodičov. Ďalším 

rizikovým faktorom môže byť sebapoškodzovanie. Riziko dokonanej samovraždy 

u sebapoškodzujúcich adolescentov je výrazne vyššie než v bežnej populácii. Aj keď pri 

sebapoškodzovaní nie je priamo samovražedný úmysel, prítomnosť tohto správania v 

anamnéze je rizikovým faktorom pre samovraždu.191  

Pri analýze motívov hlásených samovrážd a samovražedných pokusov u osôb do 19 

rokov v období 2008 až 2019 možno konštatovať, že u dokonaných samovrážd dominuje 

                                                           
189 KOUTEK, J. a J. KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování: současné poznatky o suicidalitě a její specifika u 
dětí a dospívajících. 
190 KOUTEK, J. a J. KOCOURKOVÁ. Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory. 
191 KOUTEK, J. a J. KOCOURKOVÁ. Suicidální pokus u dětí a dospívajících – motivy a rizikové faktory. 
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neznámy motív činu. Pri samovražedných pokusoch sú najčastejšími motívmi problémy a 

konflikty v rodine a v škole. Vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov sa častejšie vyskytujú aj 

osobnostné konflikty a erotické problémy. Väčšina samovražedných pokusov u mladších 

adolescentov je výrazom strachu a pokusom uniknúť nejakému druhu ohrozenia, napr. trestu. 

S tým súvisia častejšie pokusy o samovraždy v období odovzdávania vysvedčení. Rizikovými 

faktormi v tomto veku sú problémy v škole a v rodine. Impulzom k samovražednému konaniu 

adolescentov býva pocit sklamania a zúfalstva, keď sa prvýkrát v živote stretávajú s väčším 

problémom alebo neúspechom. V tomto vekovom období sú časté suicidálne pokusy, ktoré 

možno interpretovať ako emocionálne vypätý spôsob volania o pomoc. Samovraždy i 

samovražedné pokusy sú závažnými javmi, ktoré sa vyskytujú u adolescentov a preto je 

nevyhnutné venovať pozornosť aj ich prevencii.192 Prevencia samovrážd vyžaduje najmä 

interdisciplinárny prístup. Úzko špecializovaná prevencia je v týchto prípadoch neefektívna. 

Pri prevencii zohráva dôležitú úlohu škola. Pri samovraždách obvykle existujú určité 

príznaky, ktoré možno zaznamenať vopred. 

U suicidálnych adolescentov je často pozorovaná výrazná náchylnosť na stres súvisiaca 

s kognitívnym štýlom a povahovými črtami. Najmä kvôli zdedeným genetickým faktorom, ale 

aj kvôli rodinným vzorom a negatívnym životným stresorom zažitým počas mladosti. Táto 

náchylnosť sťažuje primerané zvládnutie negatívnych udalostí v živote, a preto samovražedné 

správanie je často dôsledkom prežitých stresových situácií. Tieto udalosti vyvolávajú pocit 

bezmocnosti, beznádeje a zúfalstva, čo môže oživiť myšlienky na samovraždu a viesť  k 

pokusu o samovraždu alebo jej spáchaniu.193               

Rizikové situácie a udalosti, ktoré môžu byť impulzom pre pokus o samovraždu alebo 

jej spáchanie pre adolescentov, sú: 

 situácie, ktoré sa prežívajú ako zraňujúce aj keď nemusia byť  takými, ak sa zhodnotia 

objektívne. Obzvlášť senzitívni adolescenti  môžu dokonca aj bezvýznamné udalosti 

vnímať ako veľmi zraňujúce a reagovať  úzkostným  a chaotickým správaním, kým 

suicidálni  adolescenti vnímajú takéto situácie ako hrozby namierené voči ich  

predstave o sebe a trpieť kvôli  pocitu zranenej osobnej dôstojnosti;  

 hádky v rodine ktoré adolescenti vnímajú ako obzvlášť zaťažujúce a ohrozujúce situácie 

a pre nich ohrozujúce situácie; 

                                                           
192 STILLION, J. M. & E. E. McDOWELL. Suicide across the life span. 
193 PELLMAR, T. C., A. M. KLEINMAN, W. E. BUNNEY.  Reducing Suicide: A National Imperative. 
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 odlúčenie od priateľov, partnerov alebo spolužiakov ktorí sa dostávajú mimo záujmu 

adolescenta;    

 smrť milovanej, blízkej osoby alebo inej, pre adolescenta osobitne významnej  osoby; 

 nežiadúci koniec ľúbostného vzťahu alebo nevysporiadané ukončenie veľmi blízkeho 

vzťahu s vysokou osobnou angažovanosťou; 

 medziľudské konflikty alebo straty ktoré sa adolescenta osobitným spôsobom dotýkajú; 

 problémy so zákonom alebo disciplínou ak adolescentovi hrozí osobitná ujma, najmä 

odlúčenie od rodiny a jeho sociálneho prostredia; 

 tlak skupiny rovesníkov alebo sebazničujúce vzory u kamarátov ktorí sú pre adolescenta 

osobitne významní; 

 šikanovanie a prenasledovanie ktoré presahuje tolerančný rámec adolescenta; 

 nespokojnosť s výsledkami dosiahnutými v škole a neprospech  v štúdiu; 

 vysoké požiadavky v škole, alebo časovo obmedzené požiadavky počas skúškového 

obdobia ktoré spôsobujú dlhodobé zlyhanie adolescenta; 

 nezamestnanosť a zlá finančná situácia ktorá dlhodobo negatívne ovplyvňuje štandardy 

života adolescenta oproti jeho bežnému štandardu, alebo voči jeho sociálnej skupine;  

 nechcené tehotenstvo, bez presvedčenia o chcení dieťaťa alebo potrat bez vnútorného 

presvedčenia o jeho nevyhnutnosti; 

 infekcia HIV vírusom alebo inými pohlavnými chorobami, ktoré blokujú sexuálny život 

adolescenta dlhodobo či celoživotne;    

 vážna telesná choroba ktorá ovplyvňuje život adolescenta alebo ho ohrozuje na 

živote.194 

 

Varovné príznaky samovražedného správania u adolescentov 

 Obvykle samovražde predchádza určité obdobie v ktorom adolescent prehodnocuje 

možnosť spáchania samovraždy. Prehodnocuje svoju situáciu a zvažuje možnosti, ktoré podľa 

jeho uvažovania má. V tomto období sa objavujú v správaní adolescenta niektoré odlišnosti, 

ktoré môžeme považovať za varovné signály.195 Medzi základné varovné príznaky 

u adolescentov, ktoré môžu naznačovať možnosť suicidálneho správania, môžeme zaradiť 

najmä 

 depresívne príznaky (zmeny v nálade, stravovaní, spánku, aktivite), 

                                                           
194 KOCOURKOVÁ, J. a J. KOUTEK. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. 
195 BERTOLOTE, J. M. et al. Prevencia samovraždy. 
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 izolovanie sa od okolia, 

 reči o samovražde, beznádeji, bezmocnosti, 

 zvýšené vyhľadávanie rizika, 

 časté nehody zdanlivo z nedbanlivosti, 

 zneužívanie návykových látok, 

 zameranie sa na morbídne a pesimistické témy, 

 hovorenie o smrti a umieraní, 

 nadmerná plačlivosť alebo neschopnosť vyjadriť emócie, 

 rozdávanie obľúbených vecí.196 

Samovražedné správanie môže byť dôsledkom mnohých psychických porúch. Medzi 

psychické poruchy, ktoré môžu ovplyvniť adolescenta pri rozhodovaní o samovražde patria 

najmä bipolárne poruchy, depresie, schizofrénia, zneužívanie drog a alkoholu alebo akútna 

intoxikácia drogami či rôznymi psychoaktívnymi látkami.197 Pri riešení problému 

samovražedných tendencií u adolescenta zo strany pomáhajúcich profesií je vždy nutné 

zapojiť do spolupráce príbuzných adolescenta a kontaktovať sa s psychiatrom. 

 

Ochranné faktory pred samovraždou 

Za hlavné faktory, ktoré poskytujú ochranu pred samovražedným správaním sa 

adolescentov môžeme považovať najmä rodinu, kultúrne a sociálno-demografické faktory 

sociálneho prostredia. 

Rodina vo všeobecnosti patrí medzi významné protektívne sociálne prostredia, ktoré 

poskytujú adolescentovi bezpečné prostredie aj pri tých najväčších problémoch. Medzi 

ochranné faktory, ktoré sú osobitne významné pre adolescenta v rodinnom systéme môžeme 

zaradiť: 

Rodinnú výchovu a vzory v rodine: 

 výchovný štýl v rodine, 

 komunikáciu v rodine, 

 dobré vzťahy s členmi rodiny, 

 spoločné aktivity, 

 vzájomnú podporu všetkým členom rodiny.198 

                                                           
196 HAWTON, K. The Treatment of Suicidal Behaviour in the Context of the Suicidal Process. 
197 MARIS, R. W., A. L. BERMAN, M. M. SILVERMAN. Comprehensive Textbook of Suicidology. 
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Kognitívny štýl a povahové črty adolescenta: 

 dobré spoločenské zručnosti,  

 sebadôveru, dôveru vo svoju situáciu a úspechy, 

 vyhľadanie  pomoci,  keď  sa  objavia ťažkosti  napr. v školskej práci, 

 vyhľadanie poradenstva, keď je potrebné prijať dôležité rozhodnutia, 

 otvorenosť voči skúsenostiam iných ľudí a iným riešeniam, 

 otvorenosť pre nové poznatky.199 

Medzi kultúrne a socio-demografické faktory sociálneho prostredia v ktorom sa 

adolescent nachádza môžeme zaradiť najmä: 

 spoločenskú  integráciu adolescenta cez záujmovú činnosť v športe, kultúrnych, 

záujmových či cirkevných  združeniach, kluboch, mimovládnych organizáciách a 

iných aktivitách,  

 dobré vzťahy so spolužiakmi a rovesníkmi,  

 dobré vzťahy s učiteľmi a inými dospelými, 

 podpora ľudí, ktorí sú pre adolescentov dôležití.200 

 

Samovražedné správanie a psychické poruchy 

U starších osôb sa usudzuje, že vyše 80 % osôb, ktoré spáchali samovraždu trpelo 

preukázateľne akútnou duševnou poruchou a psychickou krízou.201 U mladších adolescentov 

sa toto číslo odhaduje až na 90 %. Samovražedné správanie sa najčastejšie objavuje u detí a 

adolescentov s nasledovnými psychickými poruchami: 

Depresia. Depresívne symptómy spojené s antisociálnym správaním sa opisujú ako 

najčastejší faktor predchádzajúci samovraždám adolescentov. Niekoľko výskumov potvrdilo, 

že až tri štvrtiny z adolescentov, ktorí si siahnu na život, majú jeden alebo viac symptómov 

depresie a mnohí z nich trpia naplno rozvinutou depresiou.202 Adolescenti, keď sa rozhodnú 

vyhľadať pomoc lekára, sa často sťažujú na telesné symptómy, pričom jediná choroba ktorou 

trpia, je depresia. 

Veľmi časté sú telesné ťažkosti, ako bolesť hlavy, bolesti žalúdka ale tiež aj bolesť v 

nohách alebo v hrudi. Depresívne adolescentky sa stávajú tichými, nečinnými a skľúčenými, 

                                                           
199 HEERINGEN. ed. Understanding Suicidal Behaviour: The Suicidal Process Approach to Reasearch, 
Treatment and Prevention. 
200 HARWOOD, D. M. J. et al. Suicide in Older People without Psychiatric Disorder. 
201 HARWOOD, D. & R. JACOBY. Suicidal Beahaviour among the Elderly. 
202 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 
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majú tendenciu utiahnuť sa. Depresívni adolescenti zase naopak majú sklon k agresívnemu a 

rušiacemu správaniu. Pri identifikácií týchto príznakov si adolescenti vyžadujú pozornosť od 

svojich učiteľov a rodičov. Agresivita pritom môže viesť k osamelosti,203 ktorá je sama o sebe 

rizikovým faktorom. Stanoviť diagnózu depresie je náročné z toho dôvodu, že prirodzené 

prechodné štádiá adolescencie majú niektoré črty rovnaké ako črty depresie. Adolescencia je 

prirodzený stav a počas jej priebehu sú také črty ako nízka sebaúcta, skleslosť, problémy s 

koncentráciou, vyčerpanosť a poruchy spánku bežné. Dôvod k znepokojeniu ale je, ak sú tieto 

príznaky dlhodobé a zhoršujú sa. Pri porovnaní s depresívnou dospelou osobou, adolescent 

má tendenciu správať sa provokatívne a viac jesť a spať.204 

Úzkostné poruchy. Výskumy preukázali stály vzájomný vzťah medzi úzkostnými 

poruchami a pokusmi o samovraždu u adolescentov, kým u adolescentiek sa zistila slabšia 

súvislosť. Úzkosť je normálna reakcia na stres, obavy alebo ohrozenie. Ak je však veľmi 

silná, trvá dlhé obdobie, alebo je neúmerná okolnostiam, je považovaná za úzkostnú poruchu. 

Existuje niekoľko rôznych typov úzkostnej poruchy. Patrí sem generalizovaná úzkostná 

porucha, sociálna úzkostná porucha, panická porucha a obsedantne-kompulzívna porucha. 

Tým, že ovplyvňuje náladu, myšlienky a správanie, môže úzkostná porucha spôsobovať 

problémy so zvládaním každodenných situácií doma, v práci, v škole a v spoločenskom styku. 

Príčina úzkostných porúch nie je známa. Existujú však určité zmeny v mozgových funkciách, 

ktoré sú spájané s úzkostnými poruchami. Ak sa k nim pridajú spoločenské a stresové faktory, 

môžu vzniknúť podmienky pre vznik úzkostných porúch. 

Príznaky úzkostných porúch u jednotlivých adolescentov môžu líšiť. Medzi typické 

príznaky patrí strach, vnútorné napätie, podráždenosť a slabá schopnosť sústrediť sa, ale aj 

suchosť v ústach, závraty, svalové napätie, potenie a búšenie srdca. Každý z týchto príznakov 

negatívne ovplyvňuje každodenný život. Adolescent môže trpieť viacerými úzkostnými 

poruchami súčasne a niekedy ešte v kombinácii s inými poruchami nálady (napr. depresiou). 

Vtedy ide o takzvanú komorbiditu (súčasný výskyt dvoch alebo viacerých chorobných 

procesov bez vzájomného vzťahu). Úzkosť a depresia sa často vyskytujú spoločne. Úzkosť sa 

zdá relatívne nezávislou od depresie vo svojom vplyve na riziko samovražedného správania. 

To znamená, že je potrebné zistiť a liečiť úzkosť adolescentov, ktorí sú rizikoví z pohľadu 

samovražedného správania.205  

                                                           
203 ŽIAKOVÁ, E. et al. Osamelosť ako sociálny a psychologický jav. 
204 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. 
205 TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí: jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. 
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Psychotické poruchy. Hoci len menší počet adolescentov trpí na vážne psychiatrické 

poruchy, ako sú schizofrénia a manio – depresívna porucha, riziko samovraždy je u nich 

veľmi vysoké. Psychotické poruchy sa vyznačujú skresleným sabaobrazom, sebahodnotením 

a myslením. Dva z najčastejších príznakov psychotických porúch sú halucinácie – dojmy z 

obrázkov alebo zvukov, ktoré nie sú skutočné, bludy, ktoré chorý človek berie ako pravdivé, 

aj napriek dôkazom o tom, že to tak nie je. Pre väčšinu psychotických adolescentov je 

charakteristických aj niekoľko ďalších rizikových faktorov, ako pitie alkoholu, nadmerné 

fajčenie a zneužívanie drog. Reálny svet prestáva byť pre postihnutého adolescenta 

zrozumiteľný. Hranica, ktorú tvorí doterajšia skúsenosť adolescenta a  ktorá až doposiaľ 

formovala adolescentove „Ja“ a oddeľovala ho od vonkajšieho sveta, sa rozplýva. Vnútorná 

prezentácia okolitého sveta doposiaľ pevne ukotvená sa stáva neistou, prípadne mizne. Tým 

začína byť význam vecí nejasný, prípadne mnohoznačný. Čím ďalej tým viac je pre 

adolescenta ťažšie rozlíšiť podstatné od nepodstatného. Asocializácie sa uvoľňujú, všetko 

súvisí so všetkým, myslenie adolescenta stráca svoju logickú kontinuitu, v najzávažnejšom 

prípade sa stáva celkom nesúvislým. 

Alkohol a zneužívanie drog. Veľkú časť skupiny adolescentov, ktorí sú ohrození 

samovraždou, predstavujú adolescenti závislí od alkoholu a nepovolených drog. V tejto 

vekovej skupine sa u každého štvrtého suicidálneho adolescenta zistila konzumácia alkoholu 

alebo užitie drogy pred samovražedným činom.206 

Poruchy príjmu potravy. Kvôli nespokojnosti so svojím telom sa veľa adolescentov 

pokúša schudnúť a zaoberajú sa tým, čo by mali, alebo nemali jesť. 1-2 % adolescentiek trpí 

anorexiou alebo bulímiou.207 Anorektické adolescentky často podľahnú depresii a riziko 

samovraždy u anorektických adolescentiek je dvadsaťkrát väčšie ako všeobecne u 

adolescentov. Novšie výskumy ukazujú, že aj adolescenti môžu trpieť anorexiou a bulímiou. 

Všetky varovné signály svedčiace pre možnosť samovraždy treba brať vždy vážne. 

Samovražde môže najlepšie zabrániť najbližšie okolie, ktoré ohrozeného adolescenta 

najlepšie pozná. Nemusia to byť však len najbližší rodinní príslušníci, pred ktorými ohrozený 

adolescent svoje úmysly zvyčajne tají, ale aj rovesníci, pomáhajúci profesionáli a ďalšie pre 

adolescenta významné osoby. Viacerí odborníci sa zhodujú v názore, že nie je múdre 

                                                           
206 NEŠPOR, K. & L. CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je 
zvládat. 
207 KRCH, F. D. Poruchy příjmu potravy: Vymezení a terapie. 
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explicitne poučovať adolescentov o samovražde. Odporúčajú, aby sa témy spojené so 

samovraždou boli radšej nahradené pozitívnym prístupom k duševnému zdraviu.208 

Aj keď sa samovražda v konečnom dôsledku týka konkrétneho jednotlivca, opatrenia 

musia smerovať nielen k pôsobeniu na individuálnej úrovni, ale mimoriadne dôležité sú na 

úrovni rodiny, rovesníckych skupín, komunity a celej spoločnosti. Je potrebné vytvárať 

podmienky na ochranu a podporu duševného zdravia, mať mechanizmy na včasné 

odhaľovanie prvých príznakov vedúcich k samovražde.  

Na sociálnej a politickej úrovni, je pre oblasť účinnej prevencie v tejto oblasti, prvým 

predpokladom prijatie národnej stratégie prevencie samovrážd. Na základe takto prijatej 

stratégie je možné na lokálnej úrovni konkretizovať prípravu a organizáciu programov 

špecificky orientovaných na jednotlivé cieľové skupiny. 

 

Mýty spojené so samovraždou 

S problémom samovraždy sú spojené viaceré mýty, ktoré sú dôsledkom 

neinformovanosti a neznalosti verejnosti. Medzi hlavné mýty patria nasledovné výroky. 

 Ak má adolescent sklon k samovražde, bude to tak navždy. Väčšina adolescentov 

ohrozených samovraždou je v takom stave len v určitom, časovo ohraničenom období. 

 Pokusy o samovraždu sa u adolescentov zriedkakedy opakujú. Štatistiky hovoria, že 

12 % neúspešných samovrahov svoj pokus zopakuje a v priebehu nasledujúcich dvoch 

rokov zomierajú. 

 Náznaky zlepšenia po kríze naznačujú, že riziko samovraždy u adolescenta pominulo. 

Ale je to práve naopak. Nápadné a náhle upokojenie je znakom, že adolescent prijal 

rozhodnutie o vykonaní samovraždy a je s ňou vyrovnaný. Pokus o samovraždu sa 

často zopakuje do troch mesiacov od prvých náznakov zlepšenia.  

 Samovražde adolescenta nemožno predísť. Tento mýtus má korene v názore, že 

adolescenti, ktorí plánujú samovraždu, sú úplne rozhodnutí zomrieť. Pritom väčšina 

ohrozených adolescentov váha medzi životom a smrťou. Ich postoj k samovražde je 

obyčajne protichodný.  

 Ak začneme s ohrozeným adolescentom hovoriť o samovražde, dávame adolescentovi 

tým vlastne návod, ako samovraždu spáchať. Naopak, pri rozhovore s adolescentom 

zistíme závažnosť nebezpečenstva, či získame šancu odhaliť iné možnosti riešenia.209 

                                                           
208 HARWOOD, D. M. J. et al. Life Problems and Physical Illness as Risk Factors for Suicide in Older People: A 
Descriptive and Case Control Study. 
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Odporúčania pre pomáhajúcich profesionálov 

Varovné signály svedčiace o možnosti samovraždy treba brať vážne. Samovražde môže 

najlepšie zabrániť najbližšie okolie, ktoré ohrozeného adolescenta najviac pozná. Nemusia to 

byť len najbližší rodinní príslušníci, ale aj rovesníci či pomáhajúci profesionáli. Osobitné 

miesto tu majú svojpomocné skupiny v ktorých sa stretávajú adolescenti so skúsenosťou so 

samovražedným pokusom alebo ktorí o samovražde uvažovali, či sa na ňu pripravovali. 

Užitočné zásady pre pomáhajúcich profesionálov: 

 odstrániť z dosahu ohrozeného adolescenta prostriedky, ktorými by si mohol ublížiť, 

 mať pozitívny prístup a upriamiť myseľ ohrozeného adolescenta na pozitívne 

možnosti, prediskutovať s ním iné možnosti riešenia ako samovraždu. Používať 

pokojný a chápavý tón hlasu, počúvať ho, snažiť sa, aby ohrozený adolescent hovoril 

o probléme. Byť empatický, vyjadriť mu snahu pomôcť pri riešení problému, snažiť sa 

získať čas, 

 dávať nevtieravé otázky konštruktívnym spôsobom, ale zároveň pri podozrení sa 

priamo spýtať na samovražedné myšlienky, na konkrétne plány na uskutočnenie 

samovraždy, 

 snažiť sa oslabiť pocity zmätku a beznádeje, ktoré adolescent prežíva, 

 ak je kríza akútna, vyhľadať profesionálnu pomoc prostredníctvom linky dôvery, 

lekárskej záchrannej pomoci, psychiatrického vyšetrenia, 

 nenechať sa odhovoriť od pomoci adolescentovi. Depresívny adolescent často svoj 

stav nedokáže posúdiť, alebo sa snaží možnosť samovraždy pred inými zapierať, 

 hľadať iné zdroje pomoci, najmä prostredníctvom sieťovania s inými pomáhajúcimi 

profesionálmi, 

 pri pomoci používať širokú škálu komunikačných metód i metód pozitívneho prístupu 

k problémom, aby ohrozený adolescent pochopil vzniknutú situáciu, 

 identifikovať záchytné body z ktorých vyvodiť čo ohrozenému adolescentovi ešte 

ostalo v jeho situácii. Ide najmä o koníčky, prácu, domáce zviera, kamarátov a ďalšie 

osoby a veci, ktoré majú pre adolescenta určitú hodnotu.210 

                                                                                                                                                                                     
209 DOLEJŠ, M., O. SKOPAL, J. SUCHÁ a kol.  Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 
210 DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. 
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Práca pomáhajúcich profesionálov so suicídnym adolescentom často predstavuje pohyb 

po tenkom ľade. Odvolávanie sa na logiku adolescenta často neprináša žiadny úžitok. Práca 

s emóciami adolescenta ponúka ešte horšie východiská. Jediným riešením je snaha o obnovu 

pudu sebazáchovy. Preto ide skôr o sprevádzanie a oporu ako o poradenstvo. Z prejavov, 

ktorým by sa mal pomáhajúci profesionál vyvarovať vyberáme: 

 prejavy, že sa cíti trápne alebo pohoršene, bez ohľadu na to, čokoľvek by mu 

adolescent povedal, 

 hovoriť o tom, akým otrasom by bola adolescentova smrť pre rodinu a priateľov, 

dokiaľ si nie je istý, že práve preto to je motívom samovraždy, 

 zľahčovať adolescentov problém, hádať sa s ním, 

 nemal by ignorovať situáciu, v ktorej sa adolescent nachádza,  

 nemal by sľubovať, že zachová tajomstvo o jeho samovražedných úmysloch, 

 nemal by adolescenta nechávať samého,  

 nemal by adolescenta presviedčať, že situáciu musí prekonať, alebo že všetko bude 

zase v poriadku.211 
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Delikventné a kriminálne správanie  

  

Sociálna deviácia predstavuje porušenie alebo podstatnú odchýlku od niektorej sociálnej 

normy alebo skupiny noriem. Je charakteristická nedodržiavaním požiadaviek, ktoré na 

jednotlivca alebo skupinu kladie určitá norma. Podstatné pri sociálnej deviácii je, že ide o 

porušenie akejkoľvek normy. Môže ísť o spoločenskú, právnu, náboženskú, mravnú, etickú či 

inú normu. 

Pod pojmom delikventné správanie možno chápať všetky typy konania, ktoré porušujú 

sociálne normy chránené právnymi predpismi vrátane priestupkov. Samotný pojem 

delikvencia pochádza z latinského slova delinquere, čo znamená previniť sa, dopustiť sa 

chyby. Pôvodne bol tento termín využívaný v právnej teórii a praxi. Postupne našiel 

uplatnenie nielen v sociálnych vedách, ale i v psychopatológii. Označuje sa ním antisociálne 

správanie, ktoré môže, ale nemusí, byť spojené s právnymi dôsledkami.  

Delikvenciou sa spravidla rozumie miernejšie porušenie právnych alebo morálnych 

noriem, najmä adolescentmi. Oproti tomu termín kriminalita sa používa pre závažné 

previnenia, prečiny a trestné činy, u mladistvých a dospelých osôb.212 Do delikvencie 

zaradzujeme aj konania, ktoré majú charakter trestného činu, ale boli spáchané osobou, ktorá 

ešte nie je trestne zodpovedná. V takom prípade hovoríme o činoch inak trestných. 

Adolescenti sa dopúšťajú trestnej činnosti takmer v takom rozsahu a spektre ako dospelí 

páchatelia. 

Pri každom deviantnom správaní ide o interakciu troch skupín javov:  

 sociálnej normy,  

 vlastností osobnosti (skupiny),  

 zvláštnosti konkrétnej situácie.  

Každá z týchto skupín je ovplyvňovaná ďalšími vnútornými a vonkajšími okolnosťami. 

Rôzna kombinácia týchto skupín javov zapríčiňuje rôzne formy deviantného správania 

(všeobecne správania ako takého). Ich disharmónia zapríčiňuje deviáciu. Medzi základné 

príčiny deviácie vo všeobecnosti zaraďujeme: 

 nesúlad medzi normou a požiadavkami života a  

 nesúlad medzi požiadavkami spoločnosti a záujmami jednotlivca.  

                                                           
212 MATOUŠEK, O. & A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvencia. 
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Pod mechanizmom deviantného správania rozumieme interakciu všetkých vnútorných 

a vonkajších faktorov, ktoré určujú vznik cieľov, motívov a rozhodnutí uskutočniť 

antinormatívny čin. Tieto faktory k deviantnemu správaniu prispievajú a robia ho 

uskutočniteľným. Sú to všetky sociálne, ekonomické, kultúrne, osobnostné, psychologické, 

zdravotné a mnohé iné okolnosti a podmienky, ktoré determinujú mechanizmus vzniku 

sociálnej deviácie u konkrétneho adolescenta.213 

Jedným zo základných predpokladov deviantného správania je vznik problémovej 

situácie, ktorá je istým spôsobom netypická. Ak by boli situácie v živote adolescenta vždy 

v súlade s predpokladmi stanovenými sociálnou normou, problémové situácie by nevznikali. 

Často však dochádza k rôznym druhom situácií, ktoré na správanie adolescenta kladú 

netypické požiadavky a spravidla vyvolávajú problémy. Charakteristickou črtou problémovej 

situácie je situačnosť postoja adolescenta k norme v konkrétnej situácii. Adolescent sa musí 

v konkrétnej chvíli rozhodnúť po zvážení všetkých pre a proti ako bude orientovať svoje 

správanie. Môže sa správať konformne alebo normu porušiť. Spravidla ide o konflikt medzi 

vlastnými individuálnymi potrebami a záujmami a tým, čo vyžaduje spoločnosť 

prostredníctvom normatívneho systému. Deviácia obvykle vzniká vtedy, keď adolescent 

v konkrétnej situácii musí riešiť rozpor medzi životnou situáciou a sociálnou normou (ktorá 

predpisuje alebo zakazuje isté správanie) a adolescent nedokáže riešiť situáciu inak než 

porušením normy. Životná situácia, ktorá je určitým spôsobom problémová, je dôležitým 

faktorom ovplyvňujúcim správanie adolescenta. 

Problémová situácia vyžaduje od adolescenta riešenie, ktoré je pre neho nové a často 

robené v časovej tiesni. Toto riešenie je konkrétnym správaním, na ktoré je z rôznych príčin 

ťažké aplikovať normu. Príkladom obzvlášť problémovej a napätej situácie je konflikt. Môže 

byť rôzneho druhu a mať rôzne príčiny, ale jeho podstatnou črtou je, že v prípade neriešenia 

konfliktu, ten sa stáva zdrojom agresívneho až trestného správania. 

Problémová situácia môže vyvolávať sociálnu deviáciu. Často sa spája so vznikom 

nových úloh, ktoré adolescent nemôže vyriešiť obvyklými a sociálnou normou 

schvaľovanými spôsobmi. K základným druhom problémových situácií z hľadiska obťažnosti 

problému a možností jeho riešenia zaraďujeme:  

 situáciu, keď problém neexistuje a od adolescenta sa nevyžaduje prijatie rozhodnutia, 

 problém existuje, ale dá sa riešiť v rámci normy,  

                                                           
213 NOVOTNÝ. O.,  J. ZAPLETAL a kol. Kriminológia. 
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 problém existuje, a v danom momente nie je pre adolescenta riešiteľný obvyklými 

spôsobmi v rámci normy,  

 problém existuje a nie je pre adolescenta riešiteľný žiadnymi prostriedkami, teda ani 

v rámci normy, ale ani mimo normy.214  

Pri hodnotení vplyvu situácie na správanie adolescenta je potrebné rozlišovať 

objektívny a subjektívny význam situácie. Nie je ani tak dôležitá skutočná situácia a jej obsah, 

ako predstavy, ktoré o tejto situácii adolescent má. Tieto predstavy môžu byť rôznym 

spôsobom deformované. K základným faktorom a okolnostiam, ktoré spôsobujú deformované 

vnímanie situácie a tak napomáhajú antinormatívnemu riešeniu situácie zaraďujeme: 

 napätosť situácie, ktorá je adolescentom často vnímaná ako bezvýchodisková, 

 rýchly priebeh situácie nedáva adolescentovi možnosť pri rovnakých podmienkach 

prijať rozhodnutie v súlade s normou, 

 zdanlivá jednoduchosť a bezkonfliktnosť situácie, ktorá uľahčuje antinormatívny čin 

adolescenta.215 

Psychologické a kriminologické výskumy potvrdzujú dve základné tézy, ktoré sa týkajú 

riešenia problémovej situácie adolescentom: 

 čím je situácia náročnejšia, tým pravdepodobnejšie adolescent poruší sociálnu normu, 

 divergencia objektívneho obsahu situácie je mimo predmet záujmu adolescenta, ktorý sa 

orientuje na jej subjektívny význam, ktorý je pre adolescenta nosný. Každý adolescent 

väčšinou koná v súlade so subjektívnym významom, ktorý situácii prikladá. To, čo si 

adolescent o situácii myslí, je preňho dôležitejšie než to, čo je skutočným obsahom 

situácie.216 

Z týchto téz možno odvodiť, že vo väčšine prípadov deviantných konaní, je čin 

adolescenta neadekvátny reálnej životnej situácii. Spôsobuje to skutočnosť, že hodnotenie 

situácie adolescentom je deformované a subjektivizované. Pre adolescenta je snaha 

o dosiahnutie cieľa často silnejšia a dôležitejšia ako nebezpečenstvo, ktoré plynie zo 

zodpovednosti za porušenie sociálnej normy. To v mnohých prípadoch vysvetľuje, prečo 

adolescent volí a preferuje porušenie sociálnej normy, aj keď situáciu vidí dostatočne 

objektívne. Sociálne správne východisko je možné nájsť takmer v každej situácii, no nie vždy 

                                                           
214 ONDREJKOVIČ, P. Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a sociológie 
mládeže. 
215 FISCHER, S. a J. ŠKODA. Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 
možnosti řešení. 
216 MATOUŠEK, O. & A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvencia. 
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sa to dá bez skúseností s riešením obdobných situácií a námahy spojenej s využitím 

doterajších skúseností pri riešení novej situácie.  

Porušovanie noriem adolescentom vedie k osvojeniu si modelov správania a riešenia 

problémov, ktoré je spojené s porušovaním noriem. Pri pretrvávaní takéhoto stavu, postupne 

dochádza k rozvoju deviantnej kariéry u adolescenta. Celkovo možno zhrnúť, že rozvoj 

deviantnej kariéry adolescentov má dve základné zákonitosti:  

 obvykle ide o zhoršovanie celkového správania adolescenta, ktoré sa prejavuje najmä 

zvyšovaním intenzity, závažnosti a častosti deviantného správania, 

 jeden druh deviácie u adolescenta uľahčuje vznik inej deviácie.  

Tieto zákonitosti je potrebné poznať najmä z dôvodu predchádzania a preventívneho 

pôsobenia na rozvoj deviantného správania u adolescenta. Prehliadanie či opomínanie 

deviantného správania u adolescentov vedie k závažnejším formám s ktorými sú spôsobené aj 

závažnejšie následky. 

Pojmom antisociálne správanie sa označuje také správanie, ktoré je namierené proti 

normám spoločnosti, ktorej je adolescent členom. Zo psychologického hľadiska sú všetky 

jeho formy rovnako závažné, no z hľadiska dopadov na spoločnosť môžeme rozlíšiť dve 

oblasti.  

 Menej závažná forma antisociálneho správania je charakterizovaná najmä 

nedodržiavaním dohôd, porušovaním pravidiel, priestupkami proti školskému 

poriadku. Do tejto skupiny často býva zaradzované i klamanie. Priestupky 

adolescentov, ktoré mali za následok, že sa adolescent dostal minimálne k 

priestupkovému konaniu, sa označujú termínom juvenilná delikvencia. Výskumy 

realizované od konca osemdesiatych rokov minulého storočia poskytli rad dôkazov 

podporujúcich poňatie antisociálneho správania v adolescencii ako samostatnej 

psychologickej kategórie významovo odlišnej od juvenilnej delikvencie.217  Takéto 

konanie sa obvykle spája s adolescenciou, ako znak vzbury, snahy odlíšiť sa od 

dospelých či upútať na seba pozornosť. 

 Spoločensky závažnejšia forma antisociálneho správania je charakterizovaná činmi, 

ktoré môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu. K tejto forme antisociálneho 

správania patrí majetková trestná činnosť, násilná trestná činnosť, všeobecne 

                                                           
217 BLATNÝ, M., V. A. POLIŠENSKÁ, V. BALAŠTÍKOVÁ, M HRDLIČKA. Problematika rizikového 
chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum. 
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nebezpečné správanie218. Táto závažnejšia forma presahuje rámec adolescentnej 

vzbury. Obvykle sa spája už so závažnejšími problémami sociálno-osobnostného 

charakteru. 

K tomuto poňatiu prispeli i zistenia vývinovej kriminológie, ktorá prišla s tézou o 

existencii dvoch odlišných typoch mladistvých páchateľov219. U prvej skupiny adolescentov 

je ich antisociálne správanie limitované obdobím adolescencie (adolescence-limited antisocial 

behavior) a u druhej skupiny adolescentov antisociálne správanie pretrváva celoživotne (life-

course-persistent antisocial behavior).  

Do prvej skupiny patria adolescenti, ktorí sa v detstve prejavovali nenápadne.220 K 

zlomu dochádza medzi 11. až 13. rokom, kedy sa dostávajú do konfliktu s normami. Na 

rozdiel od druhej skupiny sa dopúšťajú predovšetkým príležitostnej kriminality, typické sú 

krádeže v obchodoch, výtržníctvo, poškodzovanie cudzích vecí. Okolo 18. až 21. roku 

dochádza k postupnému vymiznutiu delikventného správania. U prvej skupiny sú prejavy 

antisociálneho správania dávané do súvislosti s riešením vývinových úloh a sú preto 

považované za normatívnu súčasť vývinu.   

Adolescenti v druhej skupine sú už od útleho veku nápadní pre svoje ťažko ovládateľné 

správanie. Sporadicky sa objavujú epizódy problematického správania. Už medzi 6. až 12. 

rokom dochádza často ku kontaktu s políciou. Agresivita sa rýchlo stupňuje, okolo 16. až 18. 

roku sa adolescenti dopúšťajú majetkovej i násilnej kriminality, pričom toto správanie 

pretrváva až do dospelosti.221  

Antisociálne správanie nie je celkom jednoznačný pojem, pretože sa netýka jasne 

ohraničeného okruhu správania a vždy závisí na sociokultúrnom kontexte, v ktorom sa 

objavilo. K antisociálnemu správaniu zaradzujeme najmä bitky, záškoláctvo, krádeže, 

klamanie, vandalizmus, zakladanie požiarov, úteky, týranie. Tieto konania sa môžu 

vyskytovať spolu a vytvárať určitý syndróm.222   

Kriminalita pochádza z latinského slova „crimen“, ktorý možno preložiť ako zločin. 

Pod pojmom kriminalita sa rozumie súhrn trestných činov spáchaných na určitom území za 

určité časové obdobie. Ide o legálne chápanie kriminality.223 

                                                           
218 BLATNÝ, M., V. A. POLIŠENSKÁ, V. BALAŠTÍKOVÁ, M HRDLIČKA. Problematika rizikového 
chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum. 
219 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní Psychologie. 
220 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní Psychologie. 
221 GŘIVNA, T., M. SCHEINOST, I. ZOUBKOVÁ a kol. Kriminologie. 
222 ONDREJKOVIČ, P. Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov.  
223 ONDREJKOVIČ, P. et. al. Sociálna patológia. 
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U adolescentov je možné vymedziť psychické charakteristiky, ktoré môžu byť typickým 

predpokladom pre páchanie delikventných alebo trestných činov:  

 prežívanie – obvykle u adolescentov, ktorí sa dopúšťajú trestnej činnosti býva extrémne 

emocionálne nestabilné so sklonom k afektívnemu reagovaniu, typická je neschopnosť 

empatie, 

 uvažovanie – medzi delikventnými recidivistami možno nájsť viac ľudí s nižšou úrovňou 

intelektu, ktorí nie sú schopní si pripustiť riziká svojho správania. Výrazná je orientácia 

adolescentov na prítomnosť. Adolescenti sú veľmi ľahko ovplyvniteľní, 

 motivácia – potreby adolescentov, ktorí sa dopúšťajú trestnej činnosti sa výrazne nelíšia 

od populačného priemeru adolescentov. Rozdiel je v tom, že sú uspokojované 

spoločensky neprijateľnými prostriedkami. Typická je nezdržanlivosť a dôraz na 

neodkladné uspokojenie potreby. Častým motívom hlavne u adolescentov je uspokojenie 

potreby silných zážitkov, 

 nápadnosti v správaní – u adolescentov, ktorí sa dopúšťajú trestnej činnosti je typická 

bezohľadnosť, agresivita, sklon reagovať impulzívne, bez zábran.224 

Do kriminality, ako súhrnu trestných činov, sa zaradzujú trestné činy ktoré spáchali či 

už úmyselne, alebo z nedbanlivosti trestnoprávne zodpovední jednotlivci na istom mieste a za 

určité obdobie. Priestupkové právo a trestné právo nepracuje s pojmom adolescent. Vekové 

hranice, ktoré spadajú do adolescencie môžeme z pohľadu práva rozdeliť na osoby 

neplnoleté, osoby mladistvé a osoby dospelé. 

Osoby neplnoleté sú osoby do 14 rokov. Maloleté osoby nie sú postihnuteľné za 

spáchanie takého konania, ktoré je podľa trestného práva trestné.  

Osoba mladistvá je v zmysle Trestného zákona osoba, ktorá v čase spáchania trestného 

činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.225 Tým sa začiatok 

trestnej zodpovednosti adolescenta stanovil dosiahnutím 14. roku fyzického veku (okrem 

trestného činu pohlavného zneužívania, kde hranica trestnej zodpovednosti je 15. rokov). 

Okrem veku trestný zákon žiada aby mladistvá osoba bola v čase spáchania trestného činu 

príčetná. Príčetnosť je postavená na zložke schopnosti ovládať svoje konanie a na zložke 

rozpoznať protiprávnosť svojho konania. Pri pochybnosti o príčetnosti adolescenta musia 

rozhodnúť dvaja súdni znalci z odboru psychiatria.226 

                                                           
224 FISCHER, S. a J. ŠKODA. Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 
možnosti řešení. 
225 KOPP, P. Kapitoly z forenznej (súdnej) psychológie. 
226 MAREŠOVÁ, A. Sociálně patologické projevy. 
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Osoba dospelá je osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Je plne trestne zodpovedná za 

všetky trestné činy ktoré svojim správaním spáchala. 

Kriminálne správanie adolescentov ovplyvňujú vnútorné aj vonkajšie determinanty. 

Z vonkajších determinantov možno uviesť rodinné prostredie, rovesnícke prostredie, médiá 

alebo školu. Niet pochýb, že rodina má kľúčový vplyv na vývin adolescenta, formovanie jeho 

hodnotového rebríčka, životných postojov a jeho mravnostnú vyspelosť. Medzi rodičmi a 

adolescentmi vznikajú rôzne sociálne interakcie, pri ktorých adolescent preberá od svojich 

rodičov aj vzory správania. Rodina teda do značnej miery ovplyvňuje kvalitu osobnosti 

adolescenta. Páchanie trestnej činnosti adolescentom môže nastať aj v rodine, kde navonok sa 

neprejavujú žiadne významnejšie problémy. Možno sa domnievať, že v týchto prípadoch  

motívom na páchanie trestnej činnosti býva predovšetkým nuda, snaha vyniknúť a presadiť sa 

v skupine, demonštrácia fyzickej sily alebo pomsta. Jednotlivé druhy páchanej trestnej 

činnosti adolescentov sa menia aj v závislosti od aktuálneho stavu spoločnosti a technického 

pokroku. Na zmeny spoločnosti a technický pokrok reaguje aj trestný zákon, ktorý uvádza 

nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré tieto zmeny priniesli. 

Medzi charakteristické znaky trestnej činnosti adolescentov sú obvykle zaradzované 

tieto znaky: 

 trestnú činnosť adolescenti páchajú väčšinou v skupinách, 

 príprava trestného činu u adolescentov obvykle absentuje alebo je nedokonalá (to isté 

platí o zahladzovaní stôp a utajení spáchaného trestného činu), 

 spôsob prekonávania prekážok je jednoduchý až primitívny, často za použitia 

zbytočného násilia, 

 objavuje sa zbytočná agresivita, často umocnená užitím alkoholu či iných návykových 

látok, 

 trestnú činnosť adolescenti páchajú obvykle rovnakým spôsobom na pomerne malom 

teritoriálnom území, 

 predmety útoku i predmety záujmu sú primerané veku adolescenta, 

 trestná činnosť je páchaná spravidla živelne pod vplyvom konkrétnej kriminogénnej 

situácie, 

 svoju rolu hrá túžba po dobrodružstve a súťaživosti, ako aj snaha preveriť svoje sily 

a schopnosti.227 

                                                           
227 KONRÁD, Z. a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhú trestních činú. 
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Adolescent ako obeť  

 

Oproti delikvencii a kriminalite, ako dvoch foriem rizikového správania  adolescentov, 

sa objavuje aj druhý protipól, do ktorého môžeme zaradiť adolescentov, ktorí sa stali obeťami. 

Obete sa prejavujú špecifickým správaním. Závažnosť činu, ktorý adolescent prežil, vytvára 

charakteristiku obete. Obvykle je charakteristika spojená s následkami, ktoré adolescent 

pociťuje. Z určitého pohľadu aj samotní adolescenti, ktorí sa dopúšťajú trestnej činnosti 

a delikvencie je možné zaradiť medzi obete vlastného konania. Najmä z pohľadu ich ďalšieho 

uplatnenia v spoločnosti. Ak sa adolescent nedokáže vysporiadať s ujmou, ktorá mu bola 

spôsobená, môže sa odhodlať ku konaniam charakteru odvety (agresia smerovaná voči iným), 

či samovraždy (agresia smerovaná voči sebe).228  Vzhľadom na špecifické charakteristiky 

obetí z radov adolescentov venujeme pozornosť aj tomuto fenoménu ako rizikovému. 

Platnú právnu úpravu obete trestného činu v Slovenskej republike v súčasnosti nájdeme 

v zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov (v znení zákona č. 231/2019 Z. z.). 

Zákon definuje obeť ako 

 fyzickú osobu, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, 

spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené 

jej zákonom chránené práva alebo slobody, 

 príbuzného v priamom rade, osvojiteľa, osvojenca, súrodenca, manžela a osobu, ktorá 

žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom 

spôsobená smrť. Obeťou je aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom 

spôsobená smrť, ak utrpela v dôsledku smrti tejto osoby škodu. Fyzická osoba nie je 

obeťou, ak fyzickej osobe spôsobila trestným činom smrť. Ak je týchto osôb viac, 

považuje sa za obeť každá z nich.229 

Zákon o obetiach trestných činov okrem vymedzenia pojmu obeť ako ústredného 

pojmu  zákona, zaviedol aj novú kategóriu obete, a to obzvlášť zraniteľnú obeť. Obzvlášť 

zraniteľnou obeťou je dieťa. Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, a ak 

nie je vek osoby známy a existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom, považuje sa za dieťa, 

až kým sa nepreukáže opak. Z nášho pohľadu je dôležité, že adolescenta do 18 roku veku je 

potrebné považovať za obzvlášť zraniteľnú obeť. 

                                                           
228 LOVAŠ, L. Sociálne normy a spravodlivosť v sociálnej psychológii. 
229 Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov v znení zákona č. 231/2019 Z. z.. 



99 

 

U adolescentov, ako u skupiny s osobitnou psycho-sociálnou charakteristikou, možno 

identifikovať vysokú miera viktimity. Viktimita je náchylnosť adolescenta stáť sa obeťou. Ide 

o súhrn vlastností adolescenta, ktoré zvyšujú riziko možnosti, že daná osoba sa skutočne 

stane obeťou trestného alebo iného činu. Medzi vlastnosti adolescentov, ktoré nepochybne 

ovplyvňujú ich viktímnosť môžeme zaradiť vek, niektoré sociálne prejavy či ich psychické 

vlastnosti.230 Je všeobecne známe, že adolescenti sa často vďaka svojmu životnému štýlu 

dostávajú jednoduchšie do rizikových situácií a sú tak náchylnejší stať sa obeťami.231  

Z typológie obetí, v tomto prípade vyberáme rozdelenie obetí podľa kritéria viny. Z 

pohľadu viktimológie delíme obete na: 

 Zúčastňujúce sa obete – páchateľ a obeť sa zvyčajne vzájomne poznajú, čo zjavne 

ovplyvňuje motiváciu páchateľa. Obeť prispieva svojim konaním k tomu, že dôjde 

k spáchaniu trestného činu. Trestnému činu predchádza vzťah medzi obeťou 

a páchateľom. 

 Nezúčastňujúce sa obete – v tomto prípade sa obeť a páchateľ nepoznajú, čo znamená, 

že pred spáchaním trestného činu neexistuje interakcia medzi obeťou a páchateľom. 

Obeť v tomto prípade páchateľa vníma až pri útoku, pretože doposiaľ nevnímala 

nástupové ukazovatele, alebo im nevenovala dostatočnú pozornosť. 

 Provokujúce obete – obeť sa sama vystavuje nebezpečným situáciám a to tým, že ich 

vedome alebo nevedome podceňuje, alebo nemá dostatočný odhad páchateľa. U tohto 

druhu obete sú viditeľné takmer všetky faktory viktimity. 

 Obete latentné – v tomto prípade nie je obeť všeobecne známa či už formálne alebo 

neformálne. Väčšinou sa jedná o obete domáceho násilia, trestných činov medzi 

príbuznými či sexuálneho zneužívania. 

 Obete nepravé – pri tomto druhu obete nastáva omyl na strane páchateľa, ktorý 

zaútočil na nepravý objekt. Vo vzťahu k obeti teda hovoríme, že ide o súhru náhod, 

alebo to môžeme vyjadriť výrokom, že obeť bola v nesprávnom čase na nesprávnom 

mieste.232  

Trestný čin z pohľadu obete znamená svojvoľnú udalosť, ktorú si obeť nedokáže dosť 

dobre a rozumne vysvetliť. Alebo ide o náhodnú udalosť, ktorá obeť zaskočí a zastihne ju 

nepripravenú, či krízovú udalosť, ktorej riešenie a zvládnutie si vyžaduje od obete veľa 

                                                           
230 SOCHŮREK, J. Nástin vybraných problémů viktimologie. 
231 HERETIK, A.  Forenzná psychológia. 
232 FATTAH In: A. HERETIK. Forenzná psychológia. 
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fyzických a psychických síl.233  Trestný čin ovplyvňuje štruktúru hodnôt adolescentnej obete 

a pripravuje ju o vlastné životné ideály. Adolescent sa veľmi často cíti oklamaný 

a podvedený, pričom vo svojom vnútri pociťuje prázdnotu, zlosť a v jej psychike sa prelínajú 

mnohé emócie. V pamäti sa adolescentovi stále dokola premieta obraz zažitého, čo nedokáže 

potlačiť.234 Ako utkvená myšlienka sa mu vracia to čo prežil. Adolescent sa nedokáže 

vysporiadať s tým, že sa stal obeťou. 

Vzniknutú ujmu spôsobenú primárnou viktimizáciou môžeme rozdeliť do týchto troch 

oblastí: 

 fyzická ujma – predstavuje poškodenie zdravia adolescenta a to od ľahších zranení až 

po veľmi ťažké ublíženie na zdraví či dokonca aj smrť, 

 finančná ujma – môže byť chápaná ako poškodenie, alebo škoda na majetku 

adolescenta, strata zisku, ale patria tu aj náklady na liečenie, 

 emocionálna ujma – prezentuje sa najmä emocionálnymi ranami, ktoré je obvykle u 

adolescenta veľmi ťažké zaceliť, pretože ich vznik úzko súvisí s tým ako samotná 

obeť vníma a prežíva situáciu. Ujma vytvorila úzke prepojenie s špecifickou 

psychickou štruktúrou adolescenta. Z toho možno odvodiť, že každá adolescentná 

obeť si vyžaduje vysoko individuálny prístup. Závažnosť emocionálnej ujmy obvykle 

nesúvisí priamo úmerne s fyzickou či hmotnou ujmou. I zdanlivo menšie ublíženie na 

zdraví, alebo majetková škoda môže mať ďalekosiahle psychické následky.235 

Strach z útočníka alebo obava, že sa samotný incident bude znova opakovať sú bežné 

prejavy primárnej viktimizácie. Adolescentná obeť je určitým spôsobom psychicky prepojená 

s nepríjemnou udalosťou. V mysli sa jej opakovane vybavujú nepríjemné spomienky, zároveň 

ale na niektoré konkrétne detaily sa jej ani pri väčšej snahe nepodarí spomenúť.236 

Adolescentné obete začínajú trpieť strachom z okolia a nedôverou k ľuďom v tomto okolí. 

Trestný čin spravidla pohne štruktúrou ľudských hodnôt a zbierkou vlastných životných 

ideálov adolescenta. Dochádza k psychickej fragmentarizácii. Znovu poskladanie a hlavne 

preskladanie je vlastne jadrom psychického procesu vyrovnávania sa adolescenta s 

viktimizáciou.237 Za kľúčovú sa považuje skutočnosť, že trestný čin poškodí dve životne 

dôležité ilúzie. V bežnom živote si ich príliš neuvedomujeme, ale patria k základným 

                                                           
233 ČÍRTKOVÁ, L. a P. VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činu. 
234 PRAŠKO, J. Jak vybudovat a posílit sebvedůvěru.  
235 JELÍNEK, J. a T. GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 
236 HERETIK, A.  Forenzná psychológia. 
237 ČÍRTKOVÁ, L. a P. VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činu. 
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predpokladom duševného zdravia a psychickej pohody. Prvá ilúzia vychádza zo základnej 

ľudskej potreby bezpečia, druhá ilúzia z potreby seba presadzovania a sebarealizácie.238 

Trestný čin spôsobuje na kratšiu, alebo dlhšiu dobu: 

 stratu ilúzie dobrého sveta, ktorá sa prejavuje najmä pocitom dusivého strachu, straty 

dôvery k ľudom a v ľudí. Adolescenti veria, že svet je spravodlivý a nikto nezasiahne 

do ich života bez ich súhlasu. Tým, že sa stanú obeťou, vyčleňujú sa z rovesníckych 

skupín a cítia sa zneuctení. Adolescentné obete tak súčasne získavajú dojem, že svet je 

choré a smutné miesto plné nepredstaviteľných nástrah, 

 stratu ilúzie kontroly, ktorú obeť chápe ako situáciu mimo svojej kontroly. Adolescent 

sa do takej situácie dostáva po spáchanom trestnom čine, ktorý z nej urobil obeť. Ide 

o porušenie presvedčenia, že svoj život má adolescent pod kontrolou. Teda nikto mu 

nemôže urobiť to, čo si sám nepraje. Ďalej sú to predovšetkým následky, ktoré 

adolescentná obeť musí niesť s pochybnosťou, či si ich nezavinila sama. Z toho 

dôvodu adolescent nevidí zmysel v ďalšom plánovaní svojho života. Zlyhanie pri 

kontrole svojho života vyvoláva stratu tak životného entuziazmu ako i vôle meniť veci 

okolo seba a to i tie, ktoré bezprostredne súvisia s existenciou adolescenta.239 

Psychologickým základom sekundárnej viktimizácie je zbytočná frustrácia určitých 

potrieb adolescentnej obete. V podstate ide o nezáujem o potreby obete a jej dôstojnosť.240  

Medzi hlavné potreby adolescentnej obete môžeme zaradiť najmä: potrebu primeranej dôvery, 

potrebu informácií, potrebu bezpečia, potrebu dôvery a rešpektu.  

 Potreba primeranej dôvery. Svoju povinnosť podať svedectvo o prežitom trestnom 

čine adolescentná obeť obvykle chápe a akceptuje. Samotný priebeh výsluchu ju môže 

zaskočiť, pretože nemá žiadne skúsenosti s tým, ako výsluch prebieha.241  Za svoje 

svedectvo a to všetko čo si pamätá, adolescent čaká skôr uznanie a nie množstvo 

ďalších doplňujúcich otázok, ktoré na adolescenta pôsobia ako prejav nedôvery zo 

strany vyšetrovateľov a ako taký môže vzbudzovať pocit nespravodlivosti. Obeť sa 

často mylne domnieva, že policajti majú vystupovať v jej prospech a v neprospech 

páchateľa. Preto jej rovné postavenie s páchateľom v trestnom konaní môže byť pre 

adolescentnú obeť vysoko frustrujúce. Obdobne nedôvera v rodinnom prostredí 

vyvoláva pocit nespravodlivosti. 

                                                           
238 LEVINE, P. a M. KLINEOVÁ. Trauma očima dítete. 
239 MAREŠOVÁ, A. a M. MARTINKOVÁ. O významu poznávaní obetí trestné činnosti. 
240 HOLOMEK, J. Viktimológia. 
241 PRAŠKO, J. Jak vybudovat a posílit sebvedůvěru. 
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 Potreba získať informácie. Trestný čin na kratšiu, alebo dlhšiu dobu podstatne zmení 

každodenný charakter života nie len adolescentnej obete, ale i jej príbuzných. Obeť 

získava procesné postavenie poškodeného, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti, 

ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Málokto z adolescentov je podrobne 

oboznámený čo ho v trestnom procese očakáva. Policajtov, obeť v tomto procese 

vníma, ako kompetentné osoby a tak od nich očakáva informácie, ktoré niekedy 

presahujú súvislosť s daným prípadom.242 Ak obeť tieto informácie nedostane, začne 

si v procese vyšetrovania pripadať skôr ako predmet (dôkazný prostriedok) a nie ako 

ten, kto bol poškodený páchateľom trestného činu. Začína sa tak objavovať pocit 

nedôstojnosti. 

 Potreba bezpečia. Obete často trpia narušenou potrebou pocitu bezpečia. Adolescenti 

majú strach z opakovanej viktimizácie. Keďže všetko čo im pripomína zločin v nich 

vyvoláva strach a obavy, komplikuje im to styk s rovesníkmi a inými osobami.243 Je tu 

aj obava z pomsty za podané trestné oznámenie ale aj strach, že sa obeťou môžu stať 

opakovane.  

 

Práca pomáhajúceho profesionála s obeťou 

 Pri práci pomáhajúceho profesionála s adolescentnými obeťami je potrebné dodržiavať 

nasledujúce zásady: 

 ku každej obeti je potrebné pristupovať rovným prístupom, ktorý zohľadňuje jej  

špecifiká; 

 byť dobrým poslucháčom a pozorovateľom; 

 zdieľať pocity obete a byť empatický; 

 byť priateľský, trpezlivý, pozorný a dôverovať si; 

 poskytovať morálnu oporu obeti a dôverovať si; 

 otázky klásť priateľsky primeraným spôsobom a neklásť príliš osobné otázky; 

 nezaujímať povýšenecký postoj k obeti a k jej pocitom; 

 nevnucovať sa, nerobiť si poznámky bez súhlasu obete; 

 nesľubovať obeti to, čo nie je možné splniť; 

 nediskriminovať a nebyť príliš zvedavý; 

                                                           
242 NOVOTNÝ, O.,  J. ZAPLETAL a kol. Kriminológia. 
243 SOCHŮREK, J. Nástin vybraných problémů viktimologie. 
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 nezaťažovať obeť svojimi starosťami; 

 nepoužívať dvojzmyselnú komunikáciu; 

 obeť najlepšie vie, čo potrebuje, nie je vhodné preberať za obeť jej zodpovednosť; 

 ak obeť nechce hovoriť, nie je vhodné ju k tomu nútiť; 

 pokiaľ sa pomáhajúci profesionál potrebuje o prípade poradiť s kolegom, je 

potrebné požiadať najskôr obeť o jeho súhlas; 

 zrozumiteľne obeti vysvetliť jej možnosti a prípadne prekážky, nič neskrývať;   

 nenútiť obeť do podania trestného oznámenia.244 

Pre pomáhajúcich profesionálov, ale aj pre laickú pomoc adolescentnej obeti a konanie 

rodinných príslušníkov alebo iných blízkych osôb sa odporúča: 

 pomôcť obeti spracovať pocit viny – niektoré adolescentné obete sa vracajú k priebehu 

trestného činu a vyčítajú si, že sa mali zachovať inak. Nie je vhodné tieto sebavýčitky 

u adolescentov zľahčovať.  Je potrebné oceniť akékoľvek správanie, ktoré umožnilo 

obeti prežiť a vydržať krízové okamžiky; 

 pomôcť pri normalizácii následkov viktimizácie – viktimizácia môže u adolescentnej 

obete naštartovať rôzne poruchy v prežívaní a správaní sa. Ide najmä o poruchy 

spánku, poruchy príjmu potravy, nutkavé a vtieravé myšlienky a spomienky, 

podráždenosť alebo únavu. Dôležité je uvedomiť si, že takéto správanie adolescenta je 

normálnou reakciou na nenormálnu situáciu; 

 pomôcť pri obnove pocitu bezpečia a podporiť schopnosť dôvery – pocit dôvery býva 

u adolescentnej obete ochromený a svet ľudí sa jej javí ako nepredvídateľný, 

nezrozumiteľný a schopný bezdôvodne škodiť. Následkom toho sa obeť uzatvára do 

seba, obmedzuje každodenné vychádzky a aj svoje kontakty. Stráca dôveru v seba 

samú, ale aj dôveru v iných ľudí. Preto je potrebné postupne budovať dôveru 

adolescenta, ale pri rešpektovaní všetkých rizík, ktoré s tým súvisia; 

 podporovať vyjadrovanie emócií – viktimizácia je pre väčšinu adolescentných obetí 

silný emocionálny zážitok, ktorý vyvoláva zmiešané ale najmä negatívne pocity. Len 

cez otvorenie sa a prejavovanie svojich emócií je možné pripravovať postupnú zmenu. 

Základom je smerovanie negatívnych emócií. Ak smerujú voči samotnej obeti, je 

potrebné mať na zreteli aj sebapoškodzujúce a samovražedné tendencie. Ventilovanie 

prežitého má za následok spotrebovanie nahromadenej negatívnej energie; 
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 pomôcť pri obnove viery vo vlastné schopnosti – adolescentná obeť stráca istotu, že 

môže svoj osud sama a do akej miery regulovať. K obnove viery vo vlastné schopnosti 

prispieva podnecovanie k aktivite a podpora týchto aktivít, do ktorých obeť nemá chuť 

sa púšťať; 

 podporovať riešenie hlavných problémov obete – pozitívnu úlohu tu zohrávajú 

príbuzní, alebo priatelia tým, že obeť podporujú v riešení tých problémov, ktoré 

momentálne vníma ako hlavné a neúmerne zaťažujúce.245 Obete obvykle nie sú 

schopné identifikovať hlavné problémy, ktoré je potrebné postupne riešiť. Preto je 

vhodná analýza z rôznych perspektív tak, aby sa vytvorila jasná štruktúra a hierarchia 

problémov obete. To umožňuje do riešenia problémov zapojiť pomáhajúcich 

profesionálov tak, aby bola zachovaná ich odborná špecializácia. 

 Adolescenti, ktorí sa stali obeťami, si vyžadujú zo strany pomáhajúcich profesionálov 

osobitnú pozornosť. To, že sa stali obeťou, ich z dlhodobého pohľadu vyradzuje zo 

sociálneho života a mení ich postavenie v rovesníckych skupinách. Tendencia opakovane 

hovoriť každému o prežitej traume vedie k tomu, že sa mu rovesníci začínajú vyhýbať. Nikto 

nechce počúvať desiaty krát čo sa obeti stalo. Obeť tomuto vyhýbaniu sa začína prikladať 

osobný význam a spája to s tým, že je obeťou a preto sa jej ostatní vyhýbajú. Tým sa 

postavenie obete výrazne mení v negatívnom zmysle slova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 KVĚTENSKÁ, D. Situační intolerance u obětí násilních trestních činů. 
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Látkové závislosti 

 

Osobnostné zmeny, ktoré prebiehajú počas obdobia adolescencie, sociálne vplyvy 

širšieho a bližšieho sociálneho prostredia a rovesníkov ako i oslabujúci sa vplyv primárnych 

sociálnych skupín a formálnych autorít nepriamo predikujú, že adolescenti pod rôznymi 

vplyvmi častokrát experimentujú s užívaním návykových látok, menia svoje správanie, 

identifikujú sa v čoraz väčšej miere s rôznymi subkultúrami, čím sa radia medzi 

najrizikovejšiu skupinu.246 Adolescencia je obdobím, v ktorom významná časť dospievajúcich 

experimentuje s alkoholom a cigaretami, prípadne nelegálnymi drogami. 

Adolescenti prichádzajú do kontaktu s rôznymi kombináciami drog. Najčastejšími 

drogami sú alkohol, cigarety a marihuana. Práve tieto drogy sú adolescentmi najviac užívané a 

vyhľadávané a to najmä pre ich relatívne ľahkú dostupnosť a nízku obstarávaciu cenu.247 

Požívanie drog u adolescentov má oveľa závažnejší účinok ako ich požívanie dospelými 

jednotlivcami. Keďže adolescenti sú ešte len vo fáze fyzického a psychického vývinu, môžu 

drogy, a to i legálne, vážne ovplyvniť ich zdravý vývin. 

Látková závislosť, definovaná ako syndróm závislosti, je jeden z najzávažnejších 

dôsledkov užívania jednej alebo viacerých psychoaktívnych látok. Syndróm závislosti od 

akejkoľvek psychoaktívnej látky je v slovenských podmienkach kodifikovaný v MKCH-10-

SK-2016 (2018). Spomedzi všetkých psychoaktívnych látok v Slovenskej republike sú len 

alkohol, tabak a kofeín legálnymi drogami. 

Medzi látky, spôsobujúce látkové závislosti, zaradzujeme látky, ktoré ovplyvňujú 

ľudskú psychiku. Vo všeobecnosti tieto látky označujeme ako drogy. Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) drogou je taká látka, ktorá, ak je vpravená do živého 

organizmu môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií. Rozlišujeme legálne drogy (napr. 

alkohol, tabak, kofeín) a nelegálne drogy (napr. marihuana, kokaín, pervitín). Drogy, a to aj 

legálne (okrem kofeínu), sú u adolescentov zakázané právnymi normami. Tento zákaz 

vyplýva z toho, že užívanie drog vo veku adolescencie má svoje negatívne špecifiká, medzi 

ktoré môžeme zaradiť najmä vyššie riziko ťažkých otráv, rýchlejší vznik závislosti, 

zaostávanie v psychosociálnom vývine, vyššie riziko nebezpečného konania pod vplyvom 

návykovej látky248.  

                                                           
246 MILLER, R.W. & S. ROLLNICK. Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. 
247 TURČEK, K. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. 
248 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 
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Pojem drogová závislosť nahradzuje staršie termíny ako narkománia a toxikománia. 

Označuje stav charakterizovaný nutkavou potrebou užívať návykovú látku buď sústavne 

alebo periodicky s cieľom prežívať psychické účinky jej pôsobenia. Jej znakmi je ďalej: 

 výrazná snaha a aktivita smerujúca k zaobstaraniu si drogy, 

 objavenie sa abstinenčného syndrómu po prerušení jej pravidelného užívania, 

 tendencia zvyšovať dávku látky.249 

Medzi najčastejšie faktory, ktoré ovplyvňujú adolescentov, pri rozhodovaní či užiť 

alebo neužiť drogu patrí najmä tieto. 

 Zvedavosť: adolescenti často len pre pocit ochutnania niečoho nového siahnu aj po 

úplne neznámych, zatiaľ nevyskúšaných látkach najmä preto aby zistili na vlastnej 

koži ich účinok. Vplyv drogy sa objavuje ako niečo nové, doposiaľ pre adolescenta 

nepoznané.250    

 Problémy: adolescentov môže trápiť široká škála problémov, ktoré sa týkajú ich miesta 

v rovesníckych skupinách, problémov v rodine, škole, či úniku zo všednosti života. 

Adolescent sa ešte nedokáže postaviť všetkým problémom, ktoré prináša život v 

plnom rozsahu. Často vidí len neriešiteľnosť situácie a riešenie prebieha pokusom 

a omylom, čo často vedie k prehlbovaniu najmä na riešenie náročnejších 

problémov.251  

 Vplyv referenčnej skupiny a rovesníkov: tento fakt výrazne vplýva na adolescenta, 

keďže v referenčnej skupine trávi pomerne veľkú časť svojho času a často sa snaží 

zapadnúť do skupiny a zotrvať v nej za každú cenu. Potrebuje udržať svoje vzťahy a 

pozitívny kontakt s priateľmi.252 

 Zmysel života: adolescenti často hľadajú seba samého, svoje miesto v sociálnom 

priestore, pokúšajú sa zistiť zmysel vlastného života, hľadajú odpovede k existenčným 

otázkam, najmä ako a prečo žiť. Tento faktor je v úzkej spojitosti s osobnými 

problémami adolescenta, ktoré ho existenčne trápia.253  

 Stres: tento faktor je následkom problémov, ktoré sú pre adolescentov osobitne 

zaťažujúce alebo ťažko riešiteľné. Pocity stresu, strachu, sociálneho tlaku a neistoty 

                                                           
249 VÝROST, J., A. ZEĽOVÁ a L. LOVAŠ. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III. 
Sociálnopsychologická analýza osobných vzťahov, interpersonálna agresia, makrosiociálne javy a procesy. 
250 HUPKOVÁ, I. Niektoré nové fenomény závislostného správania nelátkovej povahy a tzv. new addiction. 
251 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 
252 HUPKOVÁ, I. a K. LIBERČANOVÁ. ed. Drogové závislostí a ich prevencia. 
253 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese.  
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často sprevádzajú život adolescentov. Stresujúce situácie podnecujú adolescentov aby 

hľadali únik zo zaťažujúcich situácií alebo si privodili taký stav, v ktorom sa od 

problémov dokážu odpútať.  

 Depresia: jej vznik možno okrem iných príčin spojiť aj s neriešiteľným problémom a 

dlhodobým stresom. Práve takáto kombinácia môže zapríčiniť rôzne depresívne stavy 

u adolescentov. Depresívne stavy vedú adolescentov k tomu, aby útechu hľadali 

v úniku z reality, teda v drogách.254  Je to cesta z čiernej reality do rúžového sveta. 

Drogovú závislosť možno charakterizovať ako chorobný vzťah k drogám. Adolescent, 

ktorý podľahol závislosti, má neustále nutkanie a potrebu drogu znovu užiť. Ide mu len o to, 

aby dostal svoju dávku do tela a to za akúkoľvek cenu. Znižuje sa jeho schopnosť  ovládať sa 

a kontrolovať svoje konanie. Adolescentovi je jedno, ako dosiahne na svoju drogu a či 

niekomu nespôsobí svojim nekontrolovaným správaním škodu. V tej chvíli adolescentovi ide 

len o seba a svoj momentálny neutíchajúci pocit uspokojenia.255 

So vznikom drogovej závislosti adolescentov sa spravidla spájajú typické rizikové 

faktory.256 Celkovo bolo špecifikovaných 11 rizikových oblastí vzniku drogových závislostí u 

adolescentov. V každej z týchto oblasti sú identifikované rizikové faktory, ktoré do danej 

oblasti spadajú. Medzi jednotlivé rizikové oblasti u adolescentov môžeme zaradiť:  

 oblasť kvality trávenia voľného času, rekreácie a životného štýlu – rizikové je pasívne 

trávenie voľného času, bez spoluúčasti rodinných príslušníkov (súrodencov, rodičov, 

príbuzných), jeho trávenie s negatívnym obsahovým a programovým zameraním, 

chýbajúca záujmová činnosť, nevhodný životný štýl adolescentov,   

 oblasť problémov v správaní – medzi rizikové patria najmä neadekvátne emocionálne 

reakcie, neregulovaná vonkajšia reaktivita, vyhľadávanie dynamizmu, adaptačné 

problémy, neregulované prispôsobivé správanie, risk-taking,  

 oblasť problémov v zdravotnom stave – nízka úroveň záujmu o svoj zdravotný stav, 

výskyt vážnych ochorení (žltačka, anorexia, ochorenia orgánov a iné), nevyužívanie 

vhodných metód liečby bolesti (relaxácia, rehabilitácia, psychoterapia a iné), 

nevhodné stravovacie návyky a nízka fyzická aktivita, 

 oblasť problémov v duševnom zdraví – prežívanie tenzií a úzkosti, prehnaná 

emocionálna vzrušivosť, citová kolísavosť, prehnané robenie si starostí,   

                                                           
254 HUPKOVÁ, I. Niektoré poruchy príjmu potravy ako rizikové správanie. 
255 ONDREJKOVIČ, P. Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov. 
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 oblasť sociálnej spôsobilosti – problémy v zdatnosti úspešne interagovať s druhými 

adolescentmi v rovesníckych skupinách, komunikačné spôsobilosti, 

 oblasť problémov v rodine – užívanie drog rodinnými príslušníkmi a príbuznými, 

hádky s rodičmi, autoritatívna alebo liberálna výchova, chýbajúci pocit bezpečia v 

rodine, sexuálne traumy spôsobené rodičmi alebo príbuznými,  

 oblasť problémov škole – záškoláctvo, negatívny postoj k škole a učeniu, slabý 

prospech, nedochviľnosť dochádzky na vyučovanie, pocit ohrozenia a šikanovania v 

škole, užívanie drog na škole,  

 oblasť pracovnej adaptácie – prepustenie (vylúčenie) z brigády alebo práce, nezáujem o 

prácu, problémy s ukončením práce (neschopnosť dokončiť začaté), problémy s 

nadriadenými (autoritami), tendencia zarobiť peniaze len kvôli rozkoši pri následnom 

míňaní peňazí napríklad na drogy alebo zábavu, nedostatok ašpirácií,  

 oblasť problémov vo vzťahoch s rovesníkmi – priatelia a rovesníci užívajúci drogy 

(legálne aj ilegálne), neschopnosť odolať tlaku partie, vysoká frekvencia drog na 

večierkoch usporiadaných partiou, poškodzovanie majetku v partii alebo nezákonné 

konanie iného charakteru, absencia priateľov medzi vrstovníkmi,  

 oblasť problémov s návykovými látkami – prehnaná túžba (zvedavosť) užiť drogu, 

potreba zvyšovať dávku alkoholu alebo iných drog na dosiahnutie toho istého účinku, 

vnútorný pocit vedúci k neschopnosti zriecť sa drogy, míňanie peňazí na alkohol, 

drogy alebo hranie hazardných hier, zmeny nálad vplyvom alkoholu a drog, agresívne 

správanie po užití drog, neadekvátne reakcie po užití alkoholu alebo iných drog, 

neschopnosť odmietnuť drogu alebo si zahrať hazardnú hru,  

 oblasť frekvencie užívania návykových látok – spoločensky tolerovaných (alkohol, 

tabak), liekov, ilegálnych drog (marihuana, pervitín, amfetamin, efedrín, LSD, tripy, 

extáza, opiáty, tlmivé látky, kokaín, hazardná hra a iné).257   

Nadobudnutá závislosť na rôznych druhoch drog je typická chronickým charakterom. 

Dôsledkom toho závislosť predstavuje už ochorenie človeka, ktoré má neustály sklon k 

pokračujúcej a zväčšujúcej sa progresii. Závislosť sa prejavuje aj tak, že adolescent nejaví 

záujem o svoje záľuby či koníčky, pri ktorých predtým trávil svoj voľný čas. Naďalej 

pokračuje v užívaní drogy, aj keď u seba pozoruje zmeny zdravotného či psychického 

stavu.258  

                                                           
257 HAJNÝ, M. O rodičích, dětech a drogách. 
258 HUPKOVÁ, I. Niektoré poruchy príjmu potravy ako rizikové správanie. 
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Vznik drogovej závislosti u adolescentov je individuálny a závisí od druhu užívanej 

látky a od špecifických podmienok organizmu. Je možné rozlíšiť dve formy drogovej 

závislosti u adolescentov: 

 psychickú závislosť, ktorá sa prejavuje zmenami duševného stavu. Jej vznik je viazaný 

na psychické zážitky, ktoré droga adolescentovi poskytuje. Môže sa viazať i na 

špecifické podmienky ktorými môže byť hudba, prostredie, skupina či iné rituály, 

 somatickú závislosť, ktorá sa prejavuje abstinenčnými príznakmi po prerušení prívodu 

drogy do organizmu. Prejavuje sa najmä nevoľnosťou, slzením, potením, zvýšením 

alebo kolísaním telesnej teploty, zmenami krvného tlaku, psychomotorickým 

nepokojom, úzkosťou a bolesťou. 

 U drogovo závislého adolescenta je možné pozorovať syndróm závislosti, ktorý 

predstavuje skupinu odchýlok v jeho správaní a fyziologických funkciách, ktoré sa objavujú 

po opakovanom užívaní návykovej látky. Sú to najmä tieto odchýlky: 

 silný nutkavý pocit užiť drogu, 

 znížená kontrola nad užívaním drogy, 

 pretrvávanie užívania drogy aj napriek škodlivým následkom, 

 uprednostňovanie drogy pred inými aktivitami a povinnosťami, 

 zvýšená tolerancia organizmu voči užívanej droge, 

 prítomnosť abstinenčného syndrómu.259 

 V správaní drogovo závislého adolescenta môžeme pozorovať zmeny, ktoré nazývame 

systémom ochraňovania drogy. Takéto správanie má tieto charakteristiky: 

 všetky aktivity smerujú k bezproblémovému kontaktu s drogou (klamanie, krádeže, 

podvody...), 

 vyhľadávanie a konštruovanie vzorcov správania (aj únikových) pre získanie drogy a 

úniku k nej ako vyhrážky, odvrátenie sa od rodiny, priateľov, spolupracovníkov..., 

 obhajovanie, racionalizácia a bagatelizovanie užívania drog, 

 vykonštruované seba ospravedlňovanie a zároveň zneužívanie sociálneho cítenia, 

 egocentrizmus na získanie a konzum drogy smerujúci a často napĺňajúci 

protispoločenské správanie (odchod zo známeho prostredia...).260 

                                                           
259 ŽIAKOVÁ, E. a kol. Sociálna práca. Teoretické východiská a praktické kontexty. 
260 OROSOVÁ, O. Prevencia – pomoc – rovesníci alebo „Preventívne nie nepoškodí“ (Inovatívne metódy 
pomoci v prevencii drogových závislostí v školskej praxi). 
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Medzi najčastejšie miesta, kde sa rôzne formy drogy vyskytujú patria najmä diskotéky, 

kluby, bary, parky, technopárty. Drogy sa objavujú aj v školách. Z výskumov zameraných na 

rizikové správanie adolescentov vyplýva, že legálne i nelegálne drogy medzi adolescentmi nie 

sú ojedinelým prípadom. Preto rôzne programy na prevenciu drogových závislostí u 

adolescentov majú v tejto vekovej skupine svoje opodstatnenie.261  

Medzi drogy, s ktorými podľa výskumov majú adolescenti skúsenosť, môžeme zaradiť. 

 

Alkohol  

Názov alkohol pochádza z arabského Al-ka-hal, čo znamená jemnú zvláštnu látku. 

Alkohol odstraňuje zábrany, sebakritiku, rešpekt, znižuje rozumové schopnosti akútne a 

neskôr aj chronicky. Viac je narušená presnosť, než rýchlosť. Rozoznávame nasledovné tri 

štádiá opitosti u adolescentov: 

 Stav uvoľnenia. Prejavuje sa najmä veselosťou, výrečnosťou, smiechom, stratou zábran, 

zvýšením sebavedomia, zabúdaním na problémy. Práve tento stav dôležitosti, 

neobmedzených schopností je najsilnejším podnetom na to, že adolescenti siahajú po 

alkohole. Práve pre toho, komu alkohol dáva viac, je riziko vysoké (v krvi je 1,0 -1,5 

‰).  

 Činnosť alkoholu postihuje už aj podkôrové centrá a mozoček. Adolescent sa stáva 

nekritický, netaktný, hlučný, neohľaduplný, výbušný, reč je nesúvislá, tep nad 100, 

pohyby nekoordinované, chôdza narušená (v krvi je 1,5 -3,0 ‰).  

 Otrava alkoholom - intoxikácia, únava, spavosť, blednutie, vracanie, pokles tlaku, 

bezvedomie, necitlivosť, pošpinenie, spomalené dýchanie, rozšírené zrenice, blúznenie, 

tep sa stáva nehmatateľný (v krvi je 3,0 – 4,0 ‰). 

Alkoholizmus je chronická porucha správania, prejavujúca sa opakovaným, nadmerným 

požívaním alkoholických nápojov mimo rámca zvyklostí dietetických či sociálne 

akceptovaných danou spoločnosťou, a to v takom rozsahu, že to ohrozuje pijanovo zdravie a 

jeho sociálne funkcie. Závislosť na alkohole ale i na iných drogách rozlišujeme v dvoch 

formách: 

 fyzickej závislosti, keď prerušenie prísunu drogy do organizmu je sprevádzané 

u adolescentov nepríjemným fyzickým stavom. Podstatou vzniku fyzickej závislosti je 

                                                           
261 MIOVSKÝ, M. et al. eds. Primární prevence rizikového chování ve školství. 
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prispôsobovanie sa organizmu adolescenta droge a vyžadovanie stále vyššej dávky na 

dosiahnutie želateľného efektu opojenia. Narastá tolerancia na drogu. 

 psychickej závislosti, ktorú predstavuje neodolateľné nutkanie a potreba pokračovať 

v konzumácii drogy. V správaní závislého adolescenta sa prejavuje najmä používaním 

rôznorodých stratégií, ktorých jediným cieľom je dostať sa k droge. Psychická 

závislosť nastupuje spravidla skôr ako fyzická závislosť a nemusí do nej prerásť.262 

Adolescenti používajú rôzne spôsoby (modusy) pitia. Tieto spôsoby sa od seba odlišujú. 

V zásade rozlišujeme u adolescentov tri základné modusy pitia alkoholu263: 

 úzus: spoločensky tolerované občasné pitie alkoholu v malých dávkach, 

 misúzus: zneužívanie alkoholu pri riešení osobných problémov, pri bolestiach, nude, 

trávení voľného času v rovesníckych skupinách a pod., 

 abúzus: nadmerné pitie alkoholu týkajúce sa častosti a množstva s rizikom vzniku 

závislosti.264 Nadmernosť pitia alkoholu je potrebné vždy posudzovať vo vzťahu 

k niečomu. Napr. ako na konzumáciu alkoholu reagujú rodičia adolescenta, učitelia 

v škole, priatelia, nadriadení, alebo sociálne prostredie.  

 Hranica, od ktorej je povolené podávať alebo predávať adolescentom alkohol, je 

v Slovenskej republike stanovená na 18 rokov fyzického veku. Mnohé výskumy (napríklad 

rozsiahly medzinárodný výskum ESPAD) však ukazujú, že táto legálna hranica nie je pre 

konzumáciu alkoholu žiadnou významnou prekážkou. Výsledky výskumu ukázali, že veľká 

väčšina adolescentov (90 %), ktorí sa do tohto výskumu v Slovenskej republike zapojili v 

roku 2017, konzumovali alkohol v posledných 12 mesiacoch a viac ako polovica (57 %) bola 

opitých. V Českej republike je tento trend u adolescentov ešte o niečo vyšší, 95 % v prípade 

konzumácie alkoholu a 68 % v prípade opitosti.   

 Alkohol môže byť adolescentmi vnímaný ako jedno z privilégií dospelosti a jeho 

požívaním si môžu zvyšovať pocit nezávislosti na rodičoch. V skupine rovesníkov môže 

alkohol uľahčovať nadväzovanie kontaktov a taktiež pomáhať pri relaxovaní a trávení 

voľného času. Na konzumáciu alkoholu adolescentmi má vplyv i reklama, ktorá ho spája s 

kamarátstvom, sexuálnou príťažlivosťou, dobrodružstvom a množstvom zážitkov. Málokedy 

                                                           
262 ŽIAKOVÁ, E., D. ŠLOSÁR, A. FABIAN, A. KOČIŠOVÁ, S. LOVAŠOVÁ, D. ROSOVÁ, K. ŠIŇANSKÁ 
a S. HULÍNOVÁ.  Zmysel života adolescentov. 
263 KREDÁTUS, J. Abstinent v záťažových životných situáciách. 
264 YOUNG, R., H. SWEETING & P. WEST. A longitudinal study of alcohol use and antisocial behavior in 
young people. Alcohol and Alcoholism. 
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médiá zverejňujú negatívne dôsledky požívania alkoholu, ako sú rôzne nehody, zranenia, 

poškodenie zdravia, či násilie265.  

Alkohol je pre adolescentov oveľa nebezpečnejší ako pre dospelých. Vzhľadom k nižšej 

telesnej hmotnosti a pomalšiemu odbúravaniu alkoholu v krvi, môžu už malé dávky spôsobiť 

nebezpečné otravy. Takisto i návyk na alkohol sa vytvára rýchlejšie a častejšie ako u 

dospelých. Okrem toho alkoholické nápoje u adolescentov zvyšujú riziko rôznych ochorení, 

ako napríklad vysoký krvný tlak, ochorenia pečene, prípadne duševné choroby.266  

Dôsledky alkoholizmu majú širší ako len osobný, zdravotný, psychický a rodinný 

dopad.267 Predstavujú vážne nebezpečenstvo nabaľovania ďalších deviácií za ktoré môžeme 

považovať spáchané priestupky, trestné činy, násilie, celkový sociálny úpadok adolescenta až 

podiel na samovraždách.  

Adolescentní alkoholici sa v dôsledku svojho pitia dostávajú často do konfliktov so 

svojím okolím i sebou samými (výčitky, pocit viny, nesplnené sľuby). Pitie spôsobuje 

množstvo problémov adolescentom, ich rodinám ale aj ich širšiemu okoliu. V triezvych 

chvíľach si to adolescenti plne uvedomujú. Vyčítajú si to, sú podráždení, skleslí, veľakrát 

nevidia perspektívu života s alkoholom, ale nedokážu žiť bez alkoholu.  

  

Cigarety  

Väčšina adolescentov si uvedomuje, aké riziká prináša fajčenie. No i napriek tomu 

podceňujú škodlivosť jeho vplyvu na svoje zdravie. Keďže okamžitý účinok fajčenia je 

vnímaný pozitívne, nezamýšľajú sa nad jeho negatívnym pôsobením z dlhodobej perspektívy.   

Podľa medzinárodnej štúdie ESPAD viac ako polovica (74%) slovenských 

respondentov zo skupiny adolescentov už niekedy fajčila cigarety, pričom tento trend medzi 

jednotlivými meraniami mierne stúpa. Za posledný mesiac fajčilo cigarety 37% adolescentov.  

Následky fajčenia nepostihujú len samotných fajčiarov. Okrem priameho vplyvu 

cigaretového dymu na fajčiara nesmieme zabudnúť ani na nepriame poškodzovanie 

nefajčiarov, ktorí sa zdržiavajú s fajčiarmi v jednej miestnosti. Toto nebezpečenstvo sa 

zvyšuje najmä vtedy, ak ide o adolescentov. Pasívne fajčenie či environmentálne fajčenie je 

pre nefajčiarov a najmä adolescentov vážna zdravotná hrozba. Aj pri pasívnom fajčení je 

adolescent vystavený škodlivému vplyvu viac než 4 000 chemikálií z ktorých najmenej 40 

                                                           
265 ONDREJKOVIČ, P. et. al. Sociálna patológia. 
266 NEŠPOR, K. & L. CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je 
zvládat. 
267 KREDÁTUS, J. Abstinent v záťažových životných situáciách. 
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známych chemických agensov spôsobuje rakovinu. Pasívne fajčenie spôsobuje desaťkrát viac 

úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ako je počet úmrtí na následky rakoviny. Štúdie 

dokazujú, že riziko úmrtí na následky kardiovaskulárnych ochorení je približne 30-krát vyššie 

u ľudí, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu. 

Čím skôr adolescent začne fajčiť, tým viac ohrozuje svoje zdravie do budúcnosti. 

Adolescentom sa zdá riziko srdcového infarktu v neskoršej etape života príliš vzdialené. Ale 

práve adolescenti môžu trpieť kašľom, úbytkom energie a búšením srdca spôsobeným 

fajčením. Ak adolescent neprestane fajčiť, tieto príznaky sa môžu časom zhoršovať a môžu 

viesť k rozvoju srdcových ochorení alebo chronických pľúcnych ochorení.268 

Väčšina fajčiarov začala fajčiť v adolescentnom veku. V skutočnosti sa odhaduje, že 

80% všetkých fajčiarov začalo s fajčením pred svojím 18. rokom života. Väčšina 

adolescentov, pred dosiahnutím 18 roku veku, začína s každodenným fajčením a u tretiny z 

nich je vysoký predpoklad, že zomrie na následky kardiovaskulárnych ochorení.269 

Fajčenie má významný sociálny rozmer, čo z fajčenia vytvára pre adolescentov žiadúcu 

aktivitu. Fajčiari cítia silnú spolupatričnosť jeden k druhému, cigarety si požičiavajú, fajčia 

spolu. Psychologický efekt pri fajčení je tiež zaujímavý, nakoľko je to istý rituál. Fajčiari sú 

rizikovou skupinou predovšetkým zo zdravotného hľadiska. Abstinenčné príznaky pri fajčení 

začínajú 2-3 hodiny po poslednej cigarete a trvajú 2-3 týždne. 

  Ako jedna z príčin fajčenia adolescentov je uvádzaná pomoc pri zvládaní každodenných 

starostí, uľahčenie kontaktu s jedincami opačného pohlavia vďaka spoločnej aktivite a taktiež 

možnosť kontrolovať svoju telesnú hmotnosť. Prvotným dôvodom k fajčeniu je vplyv 

druhých ľudí v prostredí adolescenta. Štart fajčenia býva preto označovaný aj ako sociálna 

nákazlivosť. Ide o sociálne ovplyvnenie zrodu rizikového správania.270 Výskum potvrdil, že 

fajčenie sa spája s ďalšími formami rizikového správania akými sú pitie alkoholu, fajčenie 

marihuany, ktoré negatívne pôsobia na zdravie adolescentov.  

  

Marihuana  

Marihuana je po alkohole a cigaretách najviac užívanou látkou medzi adolescentmi. 

A to aj napriek tomu, že je u nás radená medzi ilegálne drogy. Mnohí ľudia bojujú za jej 

                                                           
268 NIKMANESH, Z., Y. KAZEMI & M. KHOSARVI. Role of Feeling of Loneliness and Emotion regulation 
Difficulty on Drug Abuse. 
269 BAČÍKOVÁ, M., M. BERINŠTEROVÁ a O. OROSOVÁ.  Skúsenosť s fajčením v skorej adolescencii a 
fajčenie rodičov; moderačná rola vzdelania rodičov. 
270 KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 
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legalizáciu, pretože u nej nie je také veľké riziko vzniku závislosti ako u iných drog. Avšak 

dlhodobé užívanie marihuany ovplyvňuje krátkodobú pamäť, spôsobuje poruchy vnímania, 

myslenia a koncentrácie a spôsobuje citovú otupenosť.271 Adolescenti ju často užívajú pri 

určitých príležitostiach, napr. na diskotékach, párty pre jej pozitívne účinky, za ktoré môžeme 

považovať jej schopnosť navodiť dobrú náladu alebo pocity uvoľnenia, čo prispieva 

k lepšiemu priebehu zábavy. 

Pri nadmernom užívaní návykoch látok dochádza aj k neustálemu nárastu problémov 

adolescentov v týchto troch formách. 

 Pasívnej forme: únikové správanie, záškoláctvo, v extrémnej forme až samovražedné 

jednanie, 

 Agresívnej forme: delikvencia, násilie, extrémizmus, radikalizmus, 

 Kompromisnej forme: prejavy instability, výkyvy vo vzdelávaní a práci, v sociálnom 

živote.272  

Výskumy potvrdzujú, že skúsenosti s marihuanou majú už adolescenti na základných 

školách. Na stredných školách sa objavujú i ostatné drogy, najmä na stredných odborných 

učilištiach.273 Väčšina stredoškolákov má skúsenosť s nelegálnymi drogami a stredoškoláci, 

ktorí drogu neužili, sa postupne stávajú minoritnou skupinou. 

Pri prvej konzumácii sa marihuana prejavuje veľmi individuálne. Niektorí konzumenti 

pociťujú ospalosť, sucho v ústach alebo eufóriu, ktorú zvyčajne zažívajú pravidelnejší 

konzumenti. Aj doba účinku je individuálna, ale priemerne to je od jednej do piatich hodín.  

Sú rôzne spôsoby prípravy a užívania marihuany. Pri fajčení sa účinok marihuany 

prejaví po 1 až 10 minútach. Ak sa marihuana pridáva ako prísada do jedál, účinok sa prejaví 

po 30 – 60 minútach, a trvá od dvoch do šiestich hodín. Za obvyklé účinky vyvolané 

marihuanou považujeme:  

 zmenené vnímanie času, priestoru a osôb, 

 eufória, pocit šťastia a veselosť, 

 nesúvislý tok myšlienok a reči, 

 zaostrenie zmyslov, 

 niekedy únava, ťažkopádnosť, závraty a sucho v ústach, 

 zrakové halucinácie (pri väčších dávkach), 

 sluchové halucinácie (pri väčších dávkach), 
                                                           
271 KONČEKOVÁ, Ľ. Drogová problematika učňovskej mládeže. 
272 LABÁTH, V. Riziková mládež. 
273 HERETIK, A.  Forenzná psychológia. 
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 hmatové halucinácie (pri veľmi vysokých dávkach).274 

Marihuana sa fajčí samostatne, alebo v zmesi s tabakom. Cigareta s marihuanou sa 

nazýva aj joint. Medzi adolescentmi patrí medzi najobľúbenejšie. Iný spôsob fajčenia 

marihuany je aj pomocou improvizovanej alebo špeciálnej vodnej fajky zvanej bong alebo 

bongo. Používa sa aj malá fajočka.  

Joint je ručne vyrobená marihuanová cigareta. Skladá sa z papierika (prípadne z 

ochuteného tabakového listu tzv. "Blunt", filtra, tabaku a marihuany. Do jointu sa 

najbežnejšie pridáva tabak a marihuana (hlavne samičie kvety) v rôznych pomeroch.  

Miera možnej závislosti na marihuane sa vo všeobecnosti považuje za ľahkú a 

významne slabšiu než napr. závislosť na tabaku alebo na alkohole. Relatívne rozšíreným 

názorom medzi adolescentmi je, že fyzická závislosť na marihuane nevzniká.  Tento názor 

možno považovať za zjednodušujúci, pretože vzhľadom k spoločným patobiologickým 

mechanizmom vzniku závislostí od drog, alkoholu a nikotínu možno tvrdiť, že závislosti 

všetkého druhu majú veľký vplyv na fungovanie organizmu. Rizikom marihuany je, že tvorí 

predpolie pre konzumáciu ďalších nelegálnych drog. 
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Nelátkové závislosti 

 

Vo všeobecnosti nelátkové závislosti predstavujú určitú aktivitu, ktorej adolescenti 

venujú neúmerné množstvo svojho času, pričom táto činnosť ovplyvňuje ich osobné, ale aj 

sociálne fungovanie. S nelátkovými závislosťami je priamo, alebo nepriamo spojené 

poškodenie sociálnych vzťahov adolescenta, ale i osobnostné, sociálne, zdravotné i 

ekonomické problémy.275 

Z hľadiska klasifikácie nelátkových závislostí v rámci sociálnej patológie je možné 

špecifikovať tri okruhy novodobých nelátkových závislostí, ktoré sa týkajú aj adolescentov:  

 závislostné správanie súvisiace s kultom tela. Do tohto okruhu môžeme zaradiť najmä 

kategórie porúch príjmu potravy, či deštrukčné následky nadmerného opaľovania, kult 

tela a ďalšie,  

 závislostné správanie nelátkovej povahy súvisiace s konzumnou a na výkon 

orientovanou spoločnosťou. Do tohto okruhu môžeme zaradiť najmä závislosť na 

práci, workholizmus, či shoppinizmus,  

 závislostné správanie súvisiace s modernými informačnými a komunikačnými 

technológiami, tiež označované ako komunikačné závislosti. Do tohto okruhu môžeme 

zaradiť najmä závislosť na mobilných telefónoch, počítačových hrách, chatovaní, 

informáciách z internetu a ďalších.276  

Komunikačné závislosti považujeme za najvýznamnejšie závislosti, ktoré sú pre 

adolescentov najdeštruktívnejšie. Najmä pokiaľ sa týka následkov rizikového správania na 

internete, z ktorého i definične tieto závislosti vychádzajú.277 Komunikačné závislosti 

považujeme za podtriedu behaviorálnych závislostí. 

V súčasnosti je problém vzťahu adolescentov a virtuálneho priestoru veľmi aktuálny. 

Väčšina domácností má prístup na internet čo vytvára základnú bázu prístupu adolescentov do 

virtuálneho priestoru. Okrem toho veľká časť adolescentov má prístup do virtuálneho 

priestoru aj vo svojich mobilných telefónoch. Teda okamžitý prístup bez nutnosti prítomnosti 

                                                           
275 LICHNER, V. a D. ŠLOSÁR. Zmysel života v kontexte novodobých závislostí adolescentov ako rizikovej 
skupiny sociálnej práce. 
276 HUPKOVÁ, I. Niektoré nové fenomény závislostného správania nelátkovej povahy a tzv. new addictions.  

277 LICHNER, V. a D. ŠLOSÁR. Komunikačné závislosti ako faktor zvyšovania agresivity v sociálnych 
vzťahoch adolescentov. 
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v domácnosti. Prienikom virtuálneho sveta do života adolescentov vzniká problém 

nadmerného využívania internetu  a nevhodného správania sa vo virtuálnom prostredí.278   

Súčasným spoločenským trendom je sledovanie a prijímanie každej zmeny v oblasti 

telekomunikačných technológií. Mobilné telefóny sa tak pre adolescentov stali dôležitým 

komunikačným nástrojom. Okrem toho sú aj nevyhnutným sociálnym doplnkom a súčasťou 

imidžu a životného štýlu adolescentov. S rýchlym príchodom nových aplikácií sa charakter 

mobilných telefónov zmenil. Už neslúžia len na telefonovanie. Mobilné telefóny disponujú 

rôznymi funkciami ktoré umožňujú posielanie, či prijímanie okamžitých správ, textových 

správ, mailov, prístup k webovým stránkam, hranie hier, nakupovanie, komunikáciu 

prostredníctvom sociálnych sietí, platenie v obchodoch, či reštauráciách.279 

Všeobecne sa závislostné správanie pri používaní internetu definuje ako používanie 

internetu, ktoré so sebou prináša do života adolescenta psychologické, sociálne, zdravotné, 

pracovné alebo školské komplikácie.280 Identifikovanie závislosti na internete u adolescentov 

je možné predovšetkým prostredníctvom týchto kritérií. 

 Zaujatosť internetom (premýšľa o online aktivitách). 

 Používanie internetu v narastajúcom množstve času, aby bola dosiahnutá spokojnosť. 

 Opakované neúspešné pokusy kontroly, obmedzenia alebo skončenia používania 

internetu. 

 Nepokoj, podráždenosť, depresia, náladovosť pri obmedzení alebo prerušení používania 

internetu.  

 Neschopnosť dodržiavať  naplánovaný čas, ktorý adolescent strávi online.281 

Pre komplexnejšie identifikovanie závislosti u adolescentov na internete sa vyžaduje, 

aby zároveň bol prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov: 

 hrozí strata významného vzťahu, vylúčenie zo školy, práce, nedosiahnutie vzdelania 

alebo pracovnej príležitosti kvôli internetu, 

 klamanie členom rodiny, terapeutovi alebo iným v snahe zakryť nadmerné trávenie času 

na internete, 

 používanie internetu ako spôsob úniku od problémov alebo snaha zbaviť sa nepríjemnej 

nálady (napr. pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, depresie).282 
                                                           
278 DUBSKÝ, J. a L. URBAN. Sociální deviace. WIDYANTO, L. & M. McMURRAN. The Psychometric 
Properties of the Internet Addiction Test. CyberPsychology & Behavior. 
279 MORAHAN-MARTIN, J. & P. SCHUMACHER. The Relationship Between Loneliness and Internet Use and 
Abuse. 
280 VONDRÁČKOVÁ, P. a J. VACEK. Závislostné správanie na internete. 
281 KOPUNIČOVÁ, V. Problematické používanie internetu a aktuálne zistenia v tejto oblasti. 
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Medzi priame dôsledky nadmerného času stráveného online patrí narušenie denného 

rytmu, zanedbávanie hygieny a výživy, poruchy spánku, únava, bolesti hlavy a očí ako aj 

zhoršenie orientácie v čase 

Komunikačné závislosti sú najčastejšie spájané so závislosťou na internete. Aj keď ide o 

primárny technologický prostriedok pre rozvoj komunikačných aktivít, komunikačné 

závislosti pokrývajú širšiu oblasť, ktorá do komunikácie patrí.283 Medzi základné definičné 

znaky, ktoré súvisia s komunikačnou závislosťou, možno zaradiť najmä: 

 nadmerný záujem o využívanie komunikačných technológií,  

 nekontrolovateľné nutkanie,  

 prekračovanie zamýšľaného času a rozsahu používania komunikačných 

technológií,  

 toleranciu v intenzite a časovom rámci,  

 odpor,  

 zhoršenie, či strata kontroly pri využívaní komunikačných technológií,  

 neúmerné množstvo času a úsilia venovaného komunikačným aktivitám,  

 zhoršenie schopnosti rozhodovať sa.284  

Znaky závislosti u adolescentov sú typické nielen pre komunikačné závislostí, ale pre 

všetky nelátkové závislosti. Rozdiel medzi jednotlivými nelátkovými závislosťami je iba v 

druhu návykového správania, či činnosti vytvárajúcej návyk. Nelátkové závislosti možno 

vymedziť  šiestimi typickými prejavmi, ktoré je možné zároveň považovať aj za diagnostické 

kritériá:  

 silná túžba po príjemných zážitkoch a zaujatosť týmito činnosťami. Prejavuje sa 

nutkaním, bažením (craving) spojeným s hrou, prácou, nakupovaním, surfovaním po 

internete, mobilným telefonovaním, posielaním SMS, MMS, hraním PC hier,  

 problémy s kontrolou pri jednotlivých činnostiach, ktoré sa prejavujú najmä ako 

problémy v sebaovládaní,  

 odvykanie, je v mnohých znakoch podobné s odvykaním u látkových závislostí. 

Nervozita, potenie, tras rúk, nesústredenosť a pod.,  

 vzrast tolerancie je spojený s rozširovaním záujmových oblastí v komunikačnom 

prostredí a predlžovaním času strávenom s komunikačnými prostriedkami, 
                                                                                                                                                                                     
282 BOZOGLAN, B., V. DEMIRER & I. SAHIN. Loneliness, self-esteem, and Life satisfaction as predictors of 
Internet addiction: A crosssectional study among Turkish university students. 
283 MORAHAN-MARTIN, J. & P. SCHUMACHER. Loneliness and social uses of the Internet. 
284  JONES, S. The Internet Goes to College. How students are living in the future with today’s technology. 
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 preferencia komunikačných aktivít pred inými povinnosťami, aktivitami, záujmami,  

 pokračovanie v komunikačných činnostiach aj napriek vzniku závažných následkov 

ekonomického, pracovného, rodinného, spoločenského charakteru a porúch 

v sociálnom, telesnom a psychickom vývine.285  

V rámci kompulzívneho správania v kontexte používania mobilných telefónov možno 

hovoriť o dvoch konceptoch. Prvý koncept vysvetľuje nutkavé používanie mobilných 

telefónov a druhý koncept sústreďuje pozornosť na kompenzačný mechanizmus prejavujúci sa 

pocitom chýbania mobilného telefónu.286 

Obidva koncepty sa zameriavajú na spoločný vplyv nutkavého používania mobilných 

telefónov, pričom je nutné vymedziť jeho charakteristiky:  

 kompulzívne používanie smartfónov je procesom ich pravidelného a maximálne 

možného využívania, čo sa postupne mení na nekontrolované správanie287,  

 kompulzívne používanie mobilných telefónov je realizované s cieľom eliminácie 

pocitov diskomfortu vznikajúcich pri jeho nepoužívaní, pričom sa prejavujú 

strachom z absencie informácii zo sociálnych sietí, zmeškaných hovorov a pod., 

ale aj abstinenčnými príznakmi288,  

 je procesom individuálnej pretrvávajúcej a opakovanej realizácie kontroly nad 

mobilnými telefónmi, a to s cieľom zmiernenia napätia, úzkosti, nepohodlia alebo 

s cieľom získania potenciálnej odmeny a potešenia.289   

K prejavom kompulzívneho používania smartfónov patrí neustále kontrolovanie 

zmeškaných hovorov a správ, pričom absentuje zaznamenanie zvonenia, charakteristickým 

prejavom je aj závislosť na samotnom smartfóne290. Ďalej tu patria tzv. „vreckové 

halucinácie“, ktoré môžu nadobúdať podobu fantómových vibrácii a podobu syndrómu 

falošného zvonenia. Vreckové halucinácie predstavujú stav kedy má adolescent pocit, že jeho 

mobilný telefón v tichom režime vibruje alebo zvoní, čo samozrejme nie je pravdou.291  

Následne tieto podnety nútia adolescenta pozrieť sa na mobilný telefón a skontrolovať ho.   

                                                           
285 OROSOVÁ, O. et al. Základy prevencie užívania drog a problematického užívania internetu v školskej praxi. 
286 SCHERER, K. College life online: Healthy and unhealthy Internet use. 
287 O’CONNELL, M. E., T. BOAT & K. E.WARNER. eds. Preventing mental, emotional, and behavioral 
disorders among young people: Progress and possibilities. 
288 HATO, B. (Compulsive) Mobile Phone Checking Behavior out of a Fear of Missing Out: Development, 
Psychometric Properties and Test-Retest Reliability of a C-FoMo-Scale. 
289 YOUNG, K. S. Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & 
Behavior. 
290 BĄCZEK, J. Nelátková závislost - New addictions. 
291 BURROW-SANCHEZ, J. J. & C. DREW. Adolescent Online Communication and Behavior. Relationship 
Formation on the Internet. 
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V prípade rizikového správania sa súvisiaceho s mobilným telefónom považujeme za 

ohrozených závislosťou tých adolescentov, v ktorých živote sa objavuje niekoľko z týchto 

charakteristík:  

 veľký význam je pripisovaný vlastneniu mobilného telefónu,  

 mobilný telefón je najdôležitejším nástrojom kontaktu so sociálnym okolím,  

 diskomfort pri nemožnosti používať mobilný telefón, častokrát sa spája s 

emocionálnymi prejavmi,  

 používanie mobilného telefónu nie je nutnosť, je založené na emocionálnej povahe,  

 mobilný telefón sprostredkúva potrebu kontaktu s inými ľuďmi (častokrát si ju 

adolescent nedokáže iným spôsobom saturovať),  

 neustála potreba kontaktovať, niekedy až kontrolovať iných prostredníctvom mobilného 

telefónu,  

 ospravedlnením častého používania je vysoká miera praktickosti a bezpečnosti.292  

Problémové používanie mobilných telefónov môže pri nekontrolovanom používaní 

spôsobovať rovnaké problémy v živote adolescentov ako akákoľvek iná závislosť, ale aj viesť 

ku kompulzívnemu správaniu.293 Je preto potrebné nepodceňovať rizikové správanie spojené s 

problematickým používaním mobilných telefónov a dbať na realizáciu efektívnej sociálnej 

prevencie. 

Pre problémové používanie internetu boli stanovené primárne symptómy, ktoré sa 

považujú za základné diagnostické kritériá. Rozlišuje sa päť základných symptómov (zaujatie 

internetom, potreba predlžovať čas strávený používaním internetu, neúspešná snaha o 

kontrolu, nepokoj pri nepoužívaní, prekračovanie plánovaného času používania internetu), ku 

ktorým sa radia tri špecifické príznaky (ohrozenie, či riskovanie straty dôležitého vzťahu či 

príležitosti v práci, klamanie o čase strávenom na internete, používanie internetu ako únikovej 

stratégie).294 V súčasnosti sa pracuje so siedmimi hlavnými symptómami závislosti ba 

internete:  

 strata kontroly nad časom – čas na internete adolescent trávi na úkor iných, predtým 

preňho typických aktivít,  

                                                           
292 BĄCZEK, J. Nelátková závislost - New addictions. 
76 KOÇ, M. Internet Addiction and Psychopatology.   

293 YANG, C. K. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. 
294 YONG, K. S.  In: VONDRÁČKOVÁ, P. a J. VACEK. Závislostné správanie na internete.  
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 klamanie – tendencia adolescentov klamať o denných činnostiach ako i o čase 

pripojenia na internet. Najmä ak rodičia pobyt na internete regulujú, alebo zakazujú,  

 zmeny psychického stavu – dlhodobý pobyt na internete sa u adolescentov prejavuje 

nepokojom, nesústredenosťou, nervozitou, podráždenosťou,  

 zmeny osobnosti – prítomné sú zmeny osobnosti adolescenta, ktoré majú častokrát až 

schizofrenický typ zmeny osobnosti. Okrem reálnej identity osobnosti sa objavuje aj 

„virtuálna“ identita,  

 emocionálna instabilita – prežívanie bipolárnych emócií u adolescenta sa prejavuje ako 

pocit šťastia pri pripojení a zároveň ako pocit viny z množstva času stráveného na 

internete, či zo zanedbávania povinností,  

 zúfalstvo – prejavujúce sa u adolescenta pri bežných podnetoch, či pri nemožnosti 

využívať internet,  

 fixácia – prejavujúca sa u adolescenta v neustálych obsesiách spojených s používaním 

internetu.295  

Podľa typu vykonávanej aktivity adolescentmi na internete bolo identifikovaných päť 

základných typov závislosti na internete. Ide o:  

 závislosť na virtuálnej sexualite, ktorá zahŕňa online služby erotického charakteru, 

obrázky, videá,  

 závislosť na virtuálnych vzťahoch, ktorá zahŕňa priateľstvá, či vzťahy, ktoré nahrádzajú 

tie v reálnom živote,  

 internetové kompulzie, kde možno zahrnúť napr. hranie hier, nakupovanie,  

 preťaženie informáciami, spôsobené kompulzívnym prehliadaním stránok, či 

vyhľadávaním v databázach,  

 závislosť na počítači ktorá sa spája s hraním počítačových hier, či programovaním.296  

Ako najzávažnejší dôsledok rizikového správania na internete je možné identifikovať i 

ďalšie závažné prvky rizikového správania, ktoré sa môžu u užívateľov objaviť. Sú nimi:  

 elektronické šikanovanie (kyberšikanovanie – cyberbullying),  

 zneužívanie osobných informácií,  

 sledovanie nevhodných obsahov z pohľadu veku a psychického stavu, najmä stránky 

propagujúce extrémistické, rasistické, či iné nevhodné obsahy propagujúce agresiu, 

rôzne subkultúrne skupiny a spoločenstvá, sekty, kulty, a iné.297  
                                                           
295 MALOVIČ, P. Technologické závislosti. 
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Agresivita, vandalizmus a násilie 

  

Agresívne správanie je charakterizované ako správanie, ktoré je vedené úmyslom 

niekoho poškodiť, či niekomu inému ublížiť.298 Sklon k takémuto správaniu označujeme ako 

agresivitu. Oproti tomu agresia je aktuálny prejav agresivity. Agresia je útočné či výbojné 

konanie, prejav nepriateľstva voči určitému objektu, úmyselný útok na prekážku, osobu, 

predmet stojaci v ceste k uspokojeniu potreby.299  Agresia môže byť:  

 fyzická alebo verbálna,   

 ofenzívna (útočná) alebo defenzívna (obranná),  

 priama alebo nepriama,  

 adresovaná proti druhému človeku (smerom von - alloagresia) alebo proti sebe samému 

(smerom dnu - autoagresia)  

 afektívna, inštrumentálna alebo tyranizovanie (šikanovanie).300   

Pokiaľ adolescentovi v niektorej oblasti niečo chýba alebo sa dlhšiu dobu nachádza v 

situácii, ktorá je pre neho nepriaznivá a nevie ju vhodným spôsobom riešiť, môže reagovať 

agresívne. Agresia je vtedy chápaná aj ako spôsob odreagovania sa. Agresia ďalej môže 

fungovať aj ako kompenzácia. Ak adolescent nedokáže uspokojiť určitú potrebu prijateľným 

spôsobom, môže reagovať negatívne, čím sa zbavuje pocitu bezmocnosti.301     

Agresívne správanie môžeme podľa zamerania deliť na fyzické a psychické. Z pohľadu 

kontaktu na priame a nepriame. Medzi jednotlivé spôsoby agresívneho správania 

zaraďujeme urážanie, posmievanie sa, ohováranie, poškodzovanie majetku, bitie, 

prepadnutie, atď.302  

Za fyzický útok sa považuje akýkoľvek fyzický kontakt, či pokus o kontakt, ktorý 

smeruje k uplatneniu násilia, napr. údery, facky, kopance, škrabnutie, štipnutie, až po útok 

prostredníctvom zbrane. Verbálny útok je definovaný ako použitie nevhodných slov, či 

spôsobu správania, ktorý vedie k stresu, trápeniu, negatívnym emóciám, či iným bolestivým 

dopadom na psychiku človeka. Slovné napadnutie môže byť v niektorých prípadoch 

závažnejšie a môže spôsobiť viac stresu a poškodenia, ako fyzický útok. Medzi slovné 
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napadnutia môžeme zaradiť vulgárne nadávky, vyhrážky, bezdôvodné používanie kriku, 

neprimerané ironické poznámky, prenasledovanie, šikanovanie, zastrašovanie či 

nepredvídateľné správanie, teda spôsoby ktoré bránia normálnej sociálnej komunikácii a 

sociálnemu spolunažívaniu.303 

Vandalizmus je považovaný za bezúčelné nezmyselné ničenie vecí, pretože okrem 

potešenia z ničenia neprináša žiadny zisk. Ide o primitívne ničenie kultúrnych hodnôt, ktoré je 

väčšinou vykonávané v skupinách, často pod vplyvom alkoholu či drog.304     

Príčiny vandalizmu u adolescentov nie sú ani zďaleka jasné. Často pramenia z 

nezvládnutej akútnej frustrácie či z protestu voči spoločnosti. Za typický prejav vandalizmu 

býva považované i grafity. Pri grafity je potrebné upozorniť, že v tomto prípade nejde 

o vandalizmus, ktorý by pramenil z potešenia, ktoré je spojené s ničením cudzieho majetku, 

ale je spojený s formou sebavyjadrenia, potreby potvrdenia vlastnej existencie či  prejav 

hľadania identity zo strany adolescentov.305   

Násilie má svoje teoreticko-filozofické, sociologické i psychologické aspekty. Pojem 

násilie (angl. violence) nie je doposiaľ na Slovensku náležite  presne  vymedzený. Postih je 

spojený skôr s následkami násilia, než s násilím samotným. O násilí spravidla hovoríme 

v súvislosti s kriminalitou, násilím v rodinách, na ženách, v školách, v armáde a v ďalších 

spoločenských inštitúciách, ale aj o špecifickom každodennom násilí na ulici, o násilí 

skrytom, otvorenom a inom.306   

Za násilie považujeme uplatňovanie sily voči niekomu alebo niečomu, obvykle tomu, 

kto nám stojí v ceste pri realizácii našej túžby. Je to akt sily pôsobiaci proti prekážke. Násilie 

sa chápe ako prejav niečoho prirodzeného alebo aj ako produkt zle organizovaného 

spoločenského života. Existujú dva pohľady na násilie:  

 násilie sa odmieta, pretože odporuje právu, ale aj sociálnym normám, morálke a etike, 

 vyzdvihuje sa oslobodzujúci účinok násilia, chápe sa ako reakcia na predchádzajúce 

násilie.307  

Pod pojmom násilie si zvyčajne predstavujeme najmä násilie fyzické. Násilím je však 

každá forma ubližovania, vyhrážania, fyzického, sexuálneho a psychického nátlaku, prejavu 

nadvlády a zneužívania moci jednou stranou. Je to teda akékoľvek konanie, ktoré negatívne 

                                                           
303 BENDL, S.  Prevence a řešení šikany ve škole. 
304 PORTÍKOVÁ, A. a T. ŠKOVRÁNKOVÁ. Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. 
305 ONDREJKOVIČ, P. Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov. 
306 ONDREJKOVIČ, P. et. al. Sociálna patológia.  
307 PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. 
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vplýva alebo ohrozuje život, fyzickú a psychickú integritu, alebo osobnú slobodu, alebo 

ktoré vážne poškodzuje vývin osoby, na ktorej je násilie páchané. Nie je to  konflikt, 

nakoľko v konflikte sa stretávajú rovnocenné strany. Ako prejav násilia sa hodnotí aj 

nezabránenie násiliu. Z existujúcich vysvetlení pôvodu násilia u adolescentov uvádzame 

nasledujúce modely, ktoré ponúkajú rôzne perspektívy: 

 psychopatologický model – ide najmä o správanie adolescenta s pocitom nespokojnosti, 

hnevu a podráždenosti, 

 socio-kultúrny model - násilie je pokusom adolescenta o ovládnutie a riešenie 

stresujúcej či ináč zaťažujúcej situácie, 

 sociálno-interakčný model - ide o interakčné procesy v kontexte sociálnych vzťahov 

adolescenta, vo väčších sociálnych štruktúrach, 

  genetický model - najnovšie poznatky poukazujú na to, že násilie je  zaznamenávané zo 

sociálneho prostredia vo vyvíjajúcom sa mozgu dieťaťa čo sa odzrkadľuje 

v neskoršom období vývinu adolescenta308. 

Medzi špecifické druhy násilia, ktoré využíva rôzne typy agresie, patrí aj šikanovanie. 

Obvykle sa odohráva v školskom prostredí.309 Šikanovanie v rôznych svojich podobách patrí 

k sociálne-patologickým javom objavujúcim sa medzi adolescentmi a jeho charakteristika, 

môže byť  založená na piatich „P“. Ide o tieto charakteristiky:  

 power- silu;  

 persistenciu- trvanie;  

 peers- vrstovníkov;  

 purpose- úmysel;  

 perception- vnímanie.310  

Za podstatu šikanovania možno považovať zákony skupinovej dynamiky. Šikanovanie 

je záležitosťou celej skupiny. Okrem agresorov a obetí sa na šikanovaní zúčastňujú aj ďalší 

účastníci šikanovania za ktorých je potrebné považovať svedkov. Častým cieľom agresorovho 

konania je obeť zraniť takým spôsobom, aby on sám zažil pocit sebauspokojenia z pocitu 

svojej prevahy nad obeťou, z obdivu svedkov, zo svojej schopnosti zaujať ostatných 

                                                           
308 BENTOVIM, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. 
309 HANUŠOVÁ, J. Násilí na dětech -  syndróm CAN. 
310 VAŠUTOVÁ, M. a kol.  Proměny šikany ve světě nových médií. 
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a pobaviť ich. Teda postačuje chvíľkový pocit vlastnej výnimočnosti.311 So šikanovaním sa 

stretávame ako v reálnom, tak i virtuálnom svete. 

Násilie zo strany adolescentov môže mať rôzne formy. Používanie násilia obvykle 

zabezpečuje rýchly účinok k splneniu sledovaných cieľov. To často vedie adolescentov 

k tomu, že sa k násiliu uchýlia. Používanie jednotlivých foriem násilia závisí na situácii 

v ktorej sa násilie môže ako prostriedok použiť.  Z pohľadu orientácie násilia rozoznávame 

tieto formy násilia.  

Telesné násilie (označované aj ako fyzické násilie) je najhrubšia a najočividnejšia 

forma násilia, ktorú adolescenti používajú. Jej podstatou je zámerné spôsobenie bolesti, 

zámerné zraňovanie. Telesné násilie sa spája so spôsobovaním bolesti či zranenia,  fyzickým 

nátlakom, fyzickým alebo drogou navodeným obmedzením. Najčastejšie sa vyskytuje vo 

forme brachiálneho násilia v podobe úderov, bitia, škrtenia či ťahania za vlasy. Výnimkou 

nie sú ani rafinované spôsoby násilia. Medzi telesné násilie patrí aj tzv. pasívna agresia, 

ktorá sa prejavuje neposkytnutím alebo neprivolaním pomoci, alebo úmyselné nezabránenie 

hroziacemu poraneniu.312  

Citové a psychické násilie zahŕňa verbálnu (slovnú) agresiu, urážky, hrozby, 

zastrašovanie, znižovanie sebavedomia alebo sebaúcty, obmedzovanie autonómie 

a manipulovanie zo strany adolescentov voči iným osobám. Časté je vyhrážanie sa 

adolescentov rodičom odchodom z domu, samovraždou, odchodom zo školy.313 K tomuto 

typu násilia patrí tiež úmyselné a bezohľadné likvidovanie alebo poškodzovanie predmetov s 

citovým významom pre týraného adolescenta, obmedzovanie sociálnych kontaktov či 

obmedzovanie v pohybe alebo aj obmedzovanie v činnostiach iných osôb (rodičov, 

súrodencov, priateľov).  

Sexuálne násilie v sebe obsahuje aj obťažovanie a zneužívanie. Sexuálne násilie 

adolescentov voči rovesníkom alebo iným osobám sa vyskytuje v menšom rozsahu než 

napríklad u dospelých osôb. Najčastejšie ide o sexuálne násilie medzi adolescentmi, ktorí sa 

poznajú. Ide o širokú škálu foriem násilia, ktoré môžeme zaradiť k sexuálnemu násiliu. 

Najzávažnejšou formou sexuálneho násilia je pohlavné zneužívanie a znásilnenie.314  

Finančným a materiálnym násilím sa rozumie protizákonné alebo nenáležité 

používanie alebo zneužívanie (sprenevera) majetku a finančných prostriedkov patriacich 

                                                           
311 KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. 
312 LOVAŠOVÁ, S. Klientske násilie ako súčasť sociálnej práce. 
313 FROSCHL, E. a S. LOW. Aspekt: Konať proti násiliu na deťoch. 
314 DUNOVSKÝ, J., Z. DYTRYCH, Z. MATĚJČEK et al. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 
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rodičom, súrodencom či iným blízkym osobám. Zo strany adolescenta môže ísť o finančné 

alebo majetkové násilie voči rodičom, súrodencom či najbližšiemu sociálnemu prostrediu 

s cieľom získavať neprimerané výhody, nadštandard či privilegované postavenie. 

Inštitucionálne násilie je špeciálna forma násilia s ktorou sa adolescenti môžu priamo 

alebo nepriamo stretnúť. Dokonca môžu byť pôvodcami pre vznik inštitucionálneho násilia. 

Pri tejto forme násilia sa jedná o utrpenie spôsobené inštitúciami, prípadne nevhodnými 

normami, kedy je dôsledkom tzv. druhotné ponižovanie. V tejto súvislosti sa niekedy hovorí 

o systémovom týraní, ktoré je spôsobené systémom, to znamená inštitúciami, ich normami a 

postupmi. Stáva sa aj to, že dobré úmysly a dobrý systém sa obráti proti adolescentovi.315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
315 FUCHSOVÁ, K. Týrané dieťa. 
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Radikalizmus a extrémizmus adolescentov 

 
Termín extrémizmus je z etymologického hľadiska odvodený z latinského slova 

„extremus“ s významom najkrajnejší až výstredný. V politickom kontexte termín 

extrémizmus predstavuje krajne ľavý a krajne pravý okraj ideového spektra, ktorého stred je 

spravidla akceptovaný väčšinou.316 Chápanie toho, čo je krajne pravé či krajne ľavé závisí od 

nastavenia toho, čo by malo byť normálne, teda prijímané väčšinou spoločnosti. Preto sa 

v niektorých sociálnych skupinách či komunitách môže javiť radikálne myslenie 

a extrémistické správanie ako normálne, dokonca žiadúce. 

Radikalizmus charakterizuje antisystémový postoj v určitom smere vyhrotený, ktorý 

predstavuje nepriateľskú ideológiu voči demokratickému systému. Pritom za deštruktívne, 

nežiaduce a nebezpečné je nutné považovať také aktivity, ktoré pôsobia priamo, alebo v 

určitom časovom horizonte. Deštruktívne pôsobenie je zamerané na existujúci demokratický 

systém, ktorý sa snažia nahradiť systémom typu totalitného režimu, diktatúry, anarchie a pod.. 

Cieľom takýchto aktivít je zničiť majoritný, najčastejšie demokratický systém.317  

Problematika radikalizmu a extrémizmu a najmä ich prejavov v súčasnosti predstavuje 

celospoločenský problém. Radikalizmus a extrémizmus možno priradiť k sociálno-

patologickým javom, vyskytujúcim sa v demokratických spoločnostiach. S problematikou 

radikalizmu a extrémizmu sa spájajú rôzne prejavy, ako fanatizmus, terorizmus, fašizmus, 

rasizmus a xenofóbia. Nevraživosť voči minoritám v spoločnosti sa tak čoraz častejšie 

vyskytuje aj na politickej scéne.318 

Sympatie k extrémizmu sa medzi adolescentmi objavujú v rôznych podobách. Od 

násilných aktov voči určitým spoločenským skupinám, cez aktívnu účasť na zakázaných 

podujatiach, nosení zakázaných symbolov na verejnosti, až po zakladanie vlastných 

organizácií namierených proti ústavnému právnemu štátu. Sympatie alebo členstvo v 

extrémistických formáciách neovplyvňuje u adolescentov len ich vonkajšie prejavy správania 

(oblečenie, účes, nosenie rôznych symbolov), ale ovplyvňuje celú ich predstavu o svete, 

spôsob myslenia i konania.319   

Adolescenti, sú tak vo všeobecnosti považovaní z pohľadu účasti na radikálnych 

a extrémistických aktivitách, za rizikovú skupinu, spolu so skupinami prejavujúcimi sa 

                                                           
316 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
317 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.  

318 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
319 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
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nekonvenčným a nekompromisným, až zdanlivo jednoduchým riešením zložitých sociálnych 

problémov.320 Dôvodov pre takýto postup môže byť niekoľko. Vysvetľuje ich vývinová 

psychológia, sociálna psychológia, politológia, sociológia a súvisia so špecifikami 

vývinového obdobia adolescencie ale aj s osobitosťami spoločenskej situácie a sociálneho 

prostredia v ktorom adolescenti dospievajú. V nasledujúcej časti ponúkame prehľad 

najvýznamnejších zdôvodnení, ktoré sme vybrali zo širokej škály zdôvodnení nachádzajúcich 

sa v odbornej literatúre. 

 Spoločnosť verzus osobná identita – jednou z vývinových úloh adolescencie je 

formovanie identity. Pre adolescenciu je charakteristické experimentovanie, 

vymedzovanie sa voči hodnotám rodičov, školy, skupiny, komunity a spoločnosti. 

Postoje, ktoré sú v rozpore s hodnotami rodiny či školy, sú práve v tomto vývinovom 

období pre adolescentov veľmi lákavé.  

 Nedostatok pocitu spolupatričnosti a nenaplnená potreba niekam patriť – adolescenti 

často vyrastajú v neúplných rodinách. Chýbajú im zážitky zo spolužitia vo funkčných 

komunitách. Mnohí z nich v školských skupinách zažívajú izoláciu, odmietanie alebo 

šikanovanie. Preto môžu byť skupiny s radikálnymi alebo extrémistickými názormi 

pre mnohých adolescentov kompenzáciou nenaplnenej potreby „zapadnúť“.   

 Éra informácií - súčasná generácia adolescentov, generácia nového milénia (často 

označovaná ako generácia Z, iGeneration, digitálne deti alebo App Generation) žije od 

raného detstva vo svete technológií. Vedia s dostupnými technológiami dobre narábať. 

Pravidelne používajú internet a ďalšie sociálne médiá. Digitálne technológie im 

sprostredkúvajú významnú časť informácií aj sociálnych kontaktov. Technológie tak 

nahrádzajú osobné kontakty adolescentov. Dostupnosť širokého spektra informácií 

môže byť pre adolescentov výhodou ale aj ohrozením.321 Vyplýva to z toho, že 

adolescenti často nemajú dostatočné schopnosti tieto informácie kriticky 

prehodnocovať a triediť. Na druhej strane adolescenti, ktorí vyrastali v čase 

ekonomickej recesie a politickej neistoty spojenej so širokým spektrom hrozieb, 

hľadajú ukotvenie v štruktúrach, ktoré im ponúkajú rýchle a podľa nich aj 

realizovateľné riešenia. Preto mnohí adolescenti citlivo vnímajú spochybnenie 

národnej identity, ohrozenie ekonomickej stability, zamestnávanie cudzincov, 
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321 MILO, D. a kol. Nemaj trému z extrému: Informáciami proti extrémizmu. 
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dlhodobo nezamestnaných členov národnostných menšín, migračnú politiku, 

zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a pod..322  

Zo všeobecných indikátorov, z ktorých sa odvodzuje radikalizmus a extrémizmus 

v myslení a konaní adolescentov alebo skupín adolescentov, je možné uviesť najmä tieto: 

 odmietanie platných kultúrnych, právnych, sociálnych a morálnych noriem,  

 iná hodnotová a postojová orientácia, ktorá je v rozpore so všeobecnou orientáciou 

väčšinovej spoločnosti, 

 vysoká miera názorovej alebo rasovej neznášanlivosti,  

 absencia hmotných pohnútok,  

 antinormatívne, až protiprávne konanie s prvkami agresivity až brutality.323  

Za extrémizmus možno  považovať verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity 

spojené spravidla s vyhradeným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré uskutočňujú 

jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných 

sociálnych noriem so zreteľnými prvkami netolerancie.324 

Radikálne a extrémistické aktivity adolescentov môžeme rozdeliť do troch základných 

skupín, ktoré možno charakterizovať nasledujúcimi znakmi. 

 Aktivity, ktorých cieľom je realizácia vysoko ušľachtilých a humánnych cieľov, ale 

spôsobom, ktorý sa v menšej či väčšej miere nezlučuje so spoločenskými pravidlami 

správania. Za takéto aktivity je možné považovať rôzne ekologické aktivity ale 

spôsobom, ktorý odporuje sociálnym konvenciám. 

 Aktivity, ktorých cieľom je realizácia predstáv o politickom systéme spoločnosti a jeho 

fungovaní, ale ktoré odporujú všeobecným normám morálky, etiky a humanity. Síce 

ide o spôsoby, ktoré umožňuje platný právny poriadok, ale výsledková rovina by bola 

v rozpore so záujmami spoločnosti („slušnou" formou presadiť „neslušné" ciele). 

 Aktivity, ktorých cieľom je realizácia neľudských, nehumánnych, rasovo segregujúcich 

cieľov protizákonnými a neľudskými prostriedkami. Do tejto tretej skupiny možno 

zaradiť i prevažnú časť rasovo motivovaných útokov.325 

K extrémnym a radikálnym postojom inklinuje určitá časť adolescentov. Nejedná sa 

o homogénnu skupinu. Vnútorne sa členia podľa úrovne, s akou razanciou sa snažia 

                                                           
322 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. JUSKO, P. Preklenujúce epistrmiologické 
východiská sociálnej práce v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu. 
323 MILO, D. a spol. Nemaj trému z extrému: Informáciami proti extrémizmu. 
324 SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. 
325 DANICS, Š. Extremismus – hrozba demokracie. 
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presadzovať svoje názory. Z hľadiska stability spoločnosti nie sú radikálne a extrémistické 

prejavy adolescentov natoľko závažné aby predstavovali závažný problém, najmä pokiaľ sa 

objavujú len ako javy ojedinelé. 

 

Modely radikalizácie 

Dôležitú úlohu radikalizácie adolescentov zohrávajú ich sociálne siete a sociálne väzby. 

Extrémistické myšlienky sa najviac šíria v malých, uzavretých sociálnych skupinách. Často je 

to v kooperujúcich rovesníckych skupinách. Prienik do skupín už môže byť výsledkom aj 

organizovaných náborov zhora nadol prostredníctvom relatívne dobre organizovaných 

terénnych náborárov. Následne začínajú pôsobiť mechanizmy typické pre sociálne skupiny. 

Zvyčajne je to skupinová socializácia, vytváranie skupinových väzieb, skupinová izolácia, 

vnútroskupinový tlak. To všetko spôsobuje indoktrináciu ako i morálne oddelenie sociálnej 

skupiny od väčšinových sociálnych noriem. 

Najdôležitejšie je pochopiť, že prejavy sociálno-patologického správania sa 

u adolescentov, sú dynamicky sa rozvíjajúcim správaním zahŕňajúcim množstvo 

katalyzátorov a mobilizačných premenných. V rámci teórií radikálneho a extrémistického 

správania sú najčastejšie rozoznávané nasledujúce behaviorálne modely. 

Pyramídový model (The Pyramid Model). Podľa tohto modelu vykazujú rizikoví 

adolescenti poruchy v správaní, ktoré sú výsledkom nízkej kvality primárneho sociálneho 

prostredia. Nesprávne nastavená základňa ovplyvňuje všetko, čo z nej vychádza, alebo sa o ňu 

opiera. Extrémistické pôsobenie sa opiera o nedostatky, ktoré v pyramíde existujú.  Každá 

pyramída predpokladá efektívne viazanie všetkého od základne až po jej dokončenie. 

Rovnako môžeme uvažovať aj o budovaní osobnosti adolescenta. Tento model orientuje 

preventívne aktivity na podporovanie hodnotového vývinu a sociálneho rozvoja adolescentov 

s cieľom predchádzať výskytu nežiaduceho správania.326 

Teória sociálnej identity (Social Identity Theory). Podľa tohto modelu je správanie 

adolescentov priamo spojené s identitou sociálnej skupiny, ku ktorej patria. Táto skutočnosť 

je predpokladom existencie sociálnej stratifikácie v spoločnosti. Hľadanie a nachádzanie 

vlastnej identity ako i pocitu príslušnosti k skupine sú u adolescenta najdôležitejšími 

indikátormi vlastnej hrdosti a sebaúcty. Členovia skupiny podľa tohto modelu získavajú 

skupinovú identitu a zároveň aj sociálny odstup od iných sociálnych skupín s rozdielnymi 

hodnotami, normami či iným skupinovým pozadím. Tým sa odlišujú od adolescentov 
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patriacich do iných sociálnych skupín. To môže viesť k predsudkom, nenávisti, či násiliu voči 

iným skupinám.327 

Gangový model radikálneho správania (Gang Model of Radical Behavior). 

Predpokladá, že radikálne a extrémistické správanie adolescentov sa objavuje najčastejšie 

v sociálnej skupine. Člen gangu (skupiny) je ochotný, v duchu spoločného záujmu, vzdať sa 

časti svojej identity v prospech skupiny. Členstvo v skupine je pre adolescenta významnejšie 

a dominantnejšie ako jeho vlastné záujmy. Dochádza k deindividualizácii, čo znižuje 

zodpovednosť a vlastné rozhodovanie adolescenta. Tým je uľahčené páchanie deviantného 

alebo extrémistického správania.328 

Príčinný model radikalizácie adolescentov (Causal Model of Adolescent 

Radicalization). Tento model sa orientuje na popísanie dysfunkčných sociálnych noriem, 

ktoré vedú k radikalizácii a extrémizmu u adolescentov. Teda tých noriem, ktoré môžu 

spôsobiť rozpor medzi očakávaniami spoločnosti a normami adolescenta. V rámci tohto 

modelu sa skúmajú vplyvy rodiny, sociálnych skupín, rovesníckych skupín, sociálno-

ekonomických faktorov, ako i vzdelávania či ideológií, ktoré spôsobujú rozvoj radikálneho a 

extrémistického správania u adolescentov.329 

Existuje množstvo rizikových ale aj protektívnych faktorov, ktoré je nutné v procese 

radikalizácie a extrémizmu adolescentov potrebné zohľadňovať. V prípade rizikových 

faktorov ide najčastejšie o nízku sebakontrolu, sociálne odcudzenie, nedostatok sociálneho 

alebo politického kapitálu, nízku emocionalitu, nedostatok empatie, oslabenú morálku 

a morálne cítenie, pocity neistoty, migračné pozadie, zneužívanie návykových látok, mravnú 

nekonzistentnosť, nestabilitu v rodine, sociálnu nedôveru, negatívne životné udalosti, či 

pocity nespravodlivosti. Základné riziká vyplývajúce z podpory radikálnych a 

extrémistických myšlienok u adolescentov môžeme kategorizovať do nasledujúcich štyroch 

oblastí: 

 oblasť podpory myšlienok radikalizácie a extrémizmu, ktorá vychádza z prirodzených 

ľudských potrieb. Je rozšírením prirodzených tendencií adolescentov správať sa 

agresívne a nedostatočne kontrolovať vlastnú impulzivitu;330 

 oblasť podpory myšlienok radikalizácie a extrémizmu, ktorá je dôsledkom nevhodnej 

výchovy adolescentov v prirodzenej rodine, nevhodných prejavov sociálneho 
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prostredia  sociálnej skupine a nedostatočných väzbách na sociálne inštitúcie, ktoré sú 

z pohľadu radikalizácie a extrémizmu významné;331 

 oblasť podpory myšlienok radikalizácie a extrémizmu, ktorá je zameraná na 

systematické vystavovanie adolescentov politicky, národnostne či inak motivovanému 

násiliu ako i radikálne či extrémistickým násilným vplyvom skupín a médií;332 

  oblasť podpory myšlienok radikalizácie a extrémizmu, ktorá je výsledkom negatívnych 

štýlov zvládania záťaže adolescentov a utvrdzovania správnosti ich myšlienok 

a rozhodnutí, ktoré majú radikálny charakter.333 

Medzi faktory, ktoré prispievajú k radikalizácii a extrémizmu u adolescentov, môžeme 

okrem iného zaradiť aj vplyv ulice, internetu a jednoduchý prístup k agresívnym stránkam, 

neschopnosť rodičov kontrolovať voľnočasové aktivity adolescentov, nízky sociálny kapitál, 

chýbajúce zmysluplné využitie voľného času, nezaradenosť adolescenta, nevhodný výchovný 

štýl, nevhodný vplyv médií334. V súvislosti s adolescentmi, ktorí predstavujú tzv. ohrozenú 

skupinu, môžeme sumarizovať faktory, ktoré môžu podporovať sklon k extrémizmu práve 

u tejto skupiny. Jedná sa najmä o: 

 osobnú skúsenosť zo sociálneho vylúčenia počas detstva a v období dospievania, 

 rigidný, nekonzistentný alebo konfliktný štýl výchovy, 

 skúsenosti s násilím v detstve, 

 individuálne akceptovanie násilia, 

 problémové správanie vo voľnom čase, 

 deviantnú orientáciu na systémovo uzavreté skupiny, 

 enormný tlak okruhu priateľov na prispôsobenie sa ich videniu sveta, 

 problémy v škole, záškoláctvo, skúsenosti so šikanovaním, 

 vysoké nároky okolia pri súčasnom strachu zo zlyhania, 

 orientáciu na konzum pri malej šanci sa  presadiť, 

 frustráciu z vlastného spoločenského statusu, 

 nedostatok diskurzívnych komunikačných foriem a nekritický pohľad na seba samého 

pri nízkom sebavedomí.335 
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V prípade protektívnych faktorov sú to najmä sociálne vzťahy, školská úspešnosť, 

rodičovská kontrola, zmysluplné trávenie času, správne vybudovaná hodnotová orientácia  

cieľové zameranie adolescenta, tolerancia, sociálna opora, zamestnanosť, vzdelanie.336 Mnohé 

z týchto faktorov sú dostupné a reálne ovplyvniteľné pomáhajúcimi profesionálmi. Preto je 

nevyhnutné zamerať sa na ich ovplyvňovanie najmä u rizikových skupín populácie, medzi 

ktoré je určite potrebné zaradiť aj adolescentov. Pri práci s adolescentmi so zameraním na ich 

radikalizáciu a extremizáciu rozlišujeme najmä tri individuálne faktory súvisiace s 

adolescentmi, ktoré vysvetľujú prečo adolescenti podľahnú vplyvu radikalizácie a 

extrémizmu. Ide o tieto individuálne faktory, ktoré majú výrazný dosah na rozhodovanie 

adolescentov. 

Faktor úspechu. Väčšina adolescentných, ktorí sa radikalizujú a prijímajú filozofiu 

extrémistov pochádza z pomerov, kde nemajú šancu obvyklým spôsobom dosiahnuť 

spoločenskú pozornosť. Adolescentom chýba uznanie a pocit pozornosti z dôvodu, že 

pochádzajú z chudobných alebo sociálne exkludovaných rodín alebo nemajú dostatočnú 

zručnosť na výkon lepších povolaní. Preto radikálne a extrémistické zoskupenia ponúkajú 

pocit moci, neohrozenosti, sily, kolektívnej podpory. Možnosť patriť medzi silných, zaradiť 

sa do zoskupenia, ktoré vytvára sieť vzájomnej podpory medzi jednotlivými členmi je to, čo 

môže adolescent považovať za svoj osobný úspech. Slabý a ohrozený adolescent prichádza 

medzi nebojácnych, vzájomne sa podporujúcich.337 

Faktor neistoty. V dnešnej dobe tento faktor patrí medzi najvýznamnejšie faktory. Ide 

hlavne o sociálnu neistotu u adolescentov. Pocit istoty si adolescenti nevedia zabezpečiť sami 

a ani štát či iné verejné systémy im tento pocit neposkytujú. To vedie k tomu, že sa 

adolescenti snažia kompenzovať svoje zlé postavenie poukazovaním na vyplácanie dávok 

dlhodobo nezamestnaným osobám alebo poskytovanie pracovných miest cudzincom 

a imigrantom a nízkou starostlivosťou o adolescentov. Do skupín, ktoré adolescentom, podľa 

ich názoru odčerpávajú zdroje, sú zaraďovaní aj dôchodcovia a osoby so zdravotným 

postihnutím, ktorým sú vyplácané dôchodky alebo sociálne dávky. 

Faktor absencie zaradenosti. Adolescenti, najmä s nízkym vzdelaním, majú  problém 

v dnešnej dobe nájsť si svoje miesto a zaradenie do sociálnych skupín (profesionálnych ale 

i záujmových) alebo do spoločnosti. Preto sa adolescenti snažia nájsť si skupinu, v ktorej sa 

zoskupujú ľudia s  podobným problémom. Tieto skupiny majú výraznejšieho vodcu, ktorý 
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prichádza s východiskom zo spoločných problémov. Navrhované riešenia vodcov majú 

väčšinou radikálny charakter.  

Ak sa adolescent nachádza v skupine, správa sa odvážnejšie. Koná spontánnejšie a 

celkovo odbúrava svoje zábrany aj pri takých konaniach, ktoré boli v minulosti v rozpore 

s jeho normatívnym systémom a presvedčením. To platí najmä o členstve v radikálnych 

a extrémistických skupinách. Mnohí z  priaznivcov ultrapravice pri otázkach, prečo sa 

správajú agresívne alebo útočia na príslušníkov národnostných menšín, cudzincov, či sociálne 

neprispôsobivé osoby, nevedia svoje konanie rozumne vysvetliť.338 

 Okrem uvedených základných faktorov odborná literatúra rozlišuje ďalšie faktory, ktoré 

by sme mohli označiť za sociálne faktory významne podporujúce vznik radikalizmu 

a extrémizmu u adolescentov. Ide o faktor konformity, skupinovej konformity a faktor 

skupinovej súdržnosti. 

Faktor konformity. Adolescent ako každá spoločenská bytosť má potrebu začleňovať 

sa do skupín a celkove aj do spoločnosti ako celku. Toto začleňovanie môže niesť so sebou aj 

nebezpečenstvo. Adolescent nekriticky preberá názory a správanie skupiny bez toho, aby si 

uvedomoval negatívne dôsledky, ktoré sú s tým spojené. Často sa stáva, že práve takýmto 

spôsobom si buduje identitu, sebaakceptáciu, sebapresadzovanie a stabilitu v rámci skupiny a  

spoločnosti339. Dôvodom môžu byť aj viaceré vonkajšie vplyvy (napr. normy, pravidlá, 

mediálny obraz sociálnej reality či spoločnosti, vlastné skúsenosti s realitou), ktoré 

u adolescenta vyvolávajú nonkonformné správanie. Možnosť konformného vývinu 

adolescenta poskytuje hlavne stabilná sociálna opora zo strany rodiny, výchova, zmysluplné 

trávenie času a vysvetlenie súvislostí. Vtedy adolescent nepociťuje tak silnú potrebu 

nekritického prispôsobovania sa skupine. Proces prispôsobovania sa vytvára konformitu 

k subjektu bez ohľadu na jeho radikálnu a extrémistickú orientáciu. 

Konformitu možno definovať ako zmenu názorov, postojov a správania adolescenta, 

v súlade s požiadavkami skupiny alebo spoločnosti. Je to tlak skupiny alebo spoločnosti aby 

sa adolescent správal v súlade s normami a pravidlami, platnými konvenciami pre určité 

situácie alebo okolnosti. Zjednodušene možno povedať, že konformita sa vyznačuje tým, že 

adolescenti prijímajú niečo, čo by bez sociálneho tlaku neprijali, ani nerobili340. Konformita 

sa vyznačuje zmenou správania, myslenia ale aj prežívania adolescenta, ktorý je vyvolaný 
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skutočným alebo aj imaginárnym tlakom iných jednotlivcov341. Ide o prispôsobenie sa 

dominantným názorom, požiadavkám a normám spoločnosti alebo skupiny v ktorej 

adolescent žije a tým postupne potláča názory vlastné. Konformita sa môže prejavovať aj vo 

verbálnej  podobe ako súhlas a podpora. Nemusí sa odrážať aj v samotnom správaní 

adolescenta.342 Základom je prijatie vnútorného presvedčenia. 

Konformita môže byť dobrovoľná a nedobrovoľná. Pri dobrovoľnej konformite sa 

adolescent rozhoduje rešpektovať požiadavky okolia bez zjavného nátlaku. Nastavenie sa 

adolescenta na požiadavky a pravidlá spoločnosti vznikalo cestou partnerského dialógu alebo 

čisto  z hodnotovo-racionálnych a účelovo-racionálnych dôvodov. K opačnému efektu 

dochádza pri nedobrovoľnej konformite, pri ktorej je adolescent donútený k poslušnosti. 

Takáto konformita vzniká prostredníctvom manipulačného konania a v asymetrických 

vzťahoch343. Konformné správanie je podporované rôznymi spoločenskými reakciami na 

dodržiavanie a porušovanie spoločenských pravidiel a noriem. Reakcie môžu byť pozitívne  

prejavujúce sa rôznymi typmi formálnych, neformálnych odmien ako pochvala, odmena, 

prijatie. Alebo negatívne, ktoré sú v podobe trestov, ako formálnych, tak aj neformálnych344.  

V rámci konformity je potrebné zaoberať sa aj vyhraneným konformizmom, ktorým je 

superkonformizmus. Jeho charakteristickým znakom je najmä nekritickosť pri prijímaní 

cudzích vzorov. Adolescent sa taktiež odovzdáva väčšine, podlieha akémukoľvek trendu 

propagovanému autoritou. Autoritou môže byť niekto, kto je populárnejší, atraktívnejší, 

mediálne známy, vplyvnejší, bohatší a pod.. Rovnako sa adolescent vyznačuje pripútanosťou 

k prostrediu ale i k sebe samému345. Preto je nutné identifikovať možnosti adolescentov vo 

vzťahu ku konformite. Ak týmto prostredím je prostredie s radikálnymi alebo extrémistickými 

prvkami, je možné predpokladať, že adolescenti nemajú zábrany identifikovať sa s týmto 

prostredím. Konformnosť sa orientuje na prostredie a zároveň je prijímaná subkultúra či 

kontrakultúra určitej formy radikalizácie či extrémizmu. Zo sociologických výskumov, ktoré 

sa zamerali na otázky radikalizmu a extrémizmu, vychádza niekoľko všeobecne platných 

záverov spájajúcich sa s konformitou. 

 Väčšina extrémistov, členov a priaznivcov extrémistických hnutí sú adolescenti, ktorí sa 

snažia byť konformní so subkultúrou mládeže. 
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 Vedúce osobnosti extrémistických hnutí sú ľudia vyznačujúci sa mesiášskymi a 

megalomanskými sklonmi. 

 Radoví členovia a priaznivci hnutí sa regrutujú v prevažnej miere z adolescentov, ktorí 

sa súhrou okolností dostali, a to aj na prechodnú dobu, na okraj spoločnosti 

predovšetkým z dôvodu straty zamestnania, rodinného zázemia a pod., 

prisťahovalectva, etnickej či inej menšinovej príslušnosti. 

 Najrizikovejšou skupinou sú adolescenti, pretože ich nezväzujú obavy o majetok a 

prosperitu rodiny, svojím vekom prirodzene smerujú k radikalizmu v riešení chýb a 

nedostatkov spoločnosti, ktoré veľmi citlivo vnímajú. 

 Adolescentom vyhovuje čiernobiele vnímanie sveta a koncentrácia problému do 

jednoduchých hesiel. Ide o hľadanie nepriateľa, ktorý je zodpovedný za všetko. 

Riešenie situácie nastáva stanovením úloh vodcu, niekoho vyvoleného. To všetko 

poskytuje radikálna i extrémistická skupina vedená silnou osobnosťou, ku ktorej sa 

adolescenti obracajú. Navrhované riešenia problémov v skupine sú rýchle a 

jednoduché. Zdanlivo riešia problém ihneď a uspokojivo. Navyše, každý radový člen 

skupiny, alebo hnutia je platným členom s ktorým sa počíta, ktorý problémy môže 

riešiť sám, alebo na ich riešení participovať.  

 Vek sám o sebe nie je dostatočným dôvodom na to, aby adolescenti patrili k radikálnym 

alebo extrémistickým hnutiam. 

 Nezrelý adolescent, hľadajúci jednoduché riešenia ľahko podľahne vplyvu demagógov, 

ktorí mu „čiernobiele“ videnie sveta predkladajú a ponúkajú mu účasť sa riešení vecí 

agresívnymi akciami. 

 Súčasnosť je vnímaná ako bezperspektívna a priaznivci radikálnych a extrémistických 

hnutí v nej nevidia miesto pre sebarealizáciu.346 

Faktormi ovplyvňujúcimi skupinový konformizmus sú atraktívnosť skupiny, ktorá je 

daná najmä spôsobilosťou skupiny uspokojovať adolescentove potreby, možnosti negatívnych 

skupinových sankcií voči adolescentom, ktorí sú nekonformní, autorita skupiny v očiach 

adolescenta, kredit skupiny, ktorej jedným aspektom je presvedčenie adolescenta, že skupina 

koná správne a v súlade s potrebami občianskej spoločnosti347. 

Pri analýze radikalizmu a extrémizmu adolescentov nie je možné opomenúť náboženský 

radikalizmus a extrémizmus. Všetky prejavy náboženského extrémizmu majú spoločné črty, 
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ktoré sú charakterizované násilnosťou až brutalitou motivovanou a ospravedlňovanou 

náboženstvom. V tejto súvislosti je nevyhnutné podotknúť, že pri náboženskom extrémizme 

možno použiť rôzne označenia. Niektorí autori hovoria o náboženskom terorizme, iní 

o náboženskom extrémizme, či fundamentalizme a ďalší o náboženskom násilí. Terče a ciele 

náboženských extrémistov sú vzdialené od cieľov politických, spoločenských alebo 

separatistických extrémistov.348 Náboženskí extrémisti často presadzujú zvláštnu kombináciu 

mystických, transcendentných a Bohom vnuknutých cieľov. Náboženský extrémizmus zahŕňa 

také ideologické hnutie, smer alebo inštitúciu, ktoré sa snažia o radikálne násilnú 

transformáciu nielen politického ale aj morálneho  a kultúrno-spoločenského systému, na 

náboženských alebo teologických predstavách, dogmách alebo iných východiskách349.  

V súvislosti s náboženským extrémizmom hovoríme najmä o činnosti náboženských 

kultov a siekt. Je to najmä preto, že v týchto prípadoch môžeme hovoriť o určitom riziku 

najmä pre adolescentov, ktorí sú ochotní načúvať ich manipulačným technikám350. Práve pre 

nebezpečnosť sektárstva je nevyhnutné v rámci náboženského extrémizmu venovať tejto 

problematike značnú pozornosť.  

Mnohé kulty a sekty sú charakteristické svojou uzavretosťou, ktorá sa prejavuje jednak 

tým, že kult či sekta má vlastný systém hodnôt a noriem správania, ktoré ostatná spoločnosť 

nezdieľa a tiež tým, že prijíma nových členov len za určitých a prísne stanovených 

podmienok. I vnútorná štrukturalizácia rolí v rámci kultu či sekty je často veľmi špecifická 

a organizácia jej činnosti podlieha prísnym pravidlám. Pretože je kult i sekta postavená ma 

ideologickom alebo náboženskom základe, najprísnejšie vnútorné príkazy a zákazy súvisia 

s identifikáciou s danou ideológiou. Sekty a kulty majú prepracované negatívne sankcie, ktoré 

väčšinou vyústia do exkomunikácie351. 

Pri odlišovaní kultu a  sekty je potrebné poznať ich odlišovacie znaky. Kult je slepé 

uctievanie autority, nadmerné zveličovanie zásluh jednotlivca, ktorého teoretickým základom 

je nekritický často až dogmatický názor na dejiny a najmä na vedúcu a rozhodujúcu úlohu 

niektorých osobností v dejinnom vývoji.  

Náboženský radikalizmus a extrémizmus možno nájsť u mnohých extrémistických 

skupín, ktoré sa odtrhli od hlavných prúdov väčšinou mierumilovných náboženstiev. Vo 
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všetkých prípadoch boli aktéri presvedčení, že ich čin nebol len obyčajným splnením Božej 

vôle, ale urýchlením spásy celého ľudstva.352 

Za sklonmi adolescentov k radikálnemu správaniu a extrémizmu sa skrýva nedostatočná 

prispôsobivosť na rýchlo sa meniace spoločenské podmienky, strata orientácie a 

individualizácia spoločnosti, ktoré so sebou prináša súčasná doba. Adolescenti, ako prívrženci 

extrémizmu sú tak považovaní za obete týchto zmien.353 

Za sympatizantov radikálnych a extrémistických hnutí sú považovaní adolescenti, ktorí 

svojím zmýšľaním (prípadne vonkajším vzhľadom) sympatizujú s niektorým radikálnym 

alebo extrémistickým hnutím alebo skupinou. Ich činnosť sa obmedzuje najmä na návštevy 

koncertov hudobných skupín inklinujúcich k radikálnej alebo extrémistickej scéne, alebo 

zaobstarávaním si literatúry s extrémistickou tematikou. Sami však nie sú členmi žiadnej 

z existujúcich radikálnych či extrémistických skupín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
352 GREŠKOVÁ, L. Náboženský extrémizmus. 
353 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
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Poruchy príjmu potravy  

  

Potreba potravy patrí medzi základné biologické potreby. Je priamo spojená so 

zabezpečovaním vitálnych potrieb človeka, teda má priamy podiel na udržiavaní človeka 

nažive. Táto potreba nie je len biologickou potrebou, ale je ovplyvnená aj psychosociálne. 

Stravovanie rodičov a dostupnosť potravín v domácnosti ovplyvňujú stravovacie návyky 

adolescentov.  

Pre adolescentov môže prijímanie potravy slúžiť ako kompenzácia nedostatku prijatia, 

nedostatku lásky, pocitov neúspechu, alebo pomáha vyrovnávať sa so záťažou. Z potravy sa 

stáva prostriedok, ktorý kompenzuje rôzne problémy.  

Poruchy príjmu potravy sú spojené s poruchami postoja k jedlu i s poruchou postoja k 

vlastnému telu.354 Poruchy príjmu potravy sú syndrómom podmieneným osobnostne, sociálne 

i kultúrne. Obvykle súvisia s problémami s identitou, s nechuťou či neschopnosťou zvládnuť 

vývinové úlohy adolescencie a so strachom z dospelosti. Rozoznávame dve základné formy 

porúch príjmu potravy: mentálnu anorexiu a mentálnu bulímiu.355  

Základnou biologickou potrebou, ale aj prirodzenou potrebou človeka je jedlo, ktoré má 

vplyv na jeho vzhľad, a tým sa stáva dôležitým činiteľom v procese jeho začleňovania do 

sociokultúrneho prostredia356. Pre poruchy príjmu potravy je charakteristický veľmi nezdravý 

a obmedzujúci príjem potravy. Ten vedie nielen k rôznym zdravotným a fyziologickým 

komplikáciám, ale taktiež aj k rôznym psychickým poruchám, ako sú poruchy osobnosti, 

úzkostné poruchy a depresie357.  

Poruchy príjmu potravy sú závažným duševným ochorením, ktoré postihuje väčšinou 

dievčatá a mladé ženy medzi 11 až 35 rokom života, ale taktiež aj chlapcov a mladých mužov. 

V ich prípade je to však až o 20 krát zriedkavejšie ako u žien358. Celosvetový výskyt porúch 

príjmu potravy sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil a najvyšší je predovšetkým v období 

adolescencie, nakoľko v tejto životnej fáze dochádza k intenzívnej transformácii v procese 

rastu a vývinu359. Okrem adolescencie sa objavujú aj v rannej dospelosti, kedy sú adolescenti 

                                                           
354 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 
355 MACEK, P. Adolescence. 
356 SMOLÍK, P. Duševní a behaviorální poruchy. 
357 CHAKI, B., S. PAL & A. BANDYOPADHYAY. Exploring Scientificle Gitimaci of Orthorexia Nervosa: 
A Newly Emerging Eating Disorder. 
358 JAMRIŠOVÁ, V., M. PAULINYOVÁ a V. HORVÁTHOVÁ. Poruchy príjmu potravy. 
359 UZUNIAN, L. G. & M. S. de SOUZA VITALE. Social Skills: a Factor of Protection Against Eating 
Disorders in Adolescentes. 
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náchylnejší k emocionálnym výkyvom a rôznym sociálnym vplyvom. Je to aj v dôsledku 

mnohých zmien, ktoré so sebou toto obdobie života prináša. 

Rodičovské zvyky konzumácie potravín určujú množstvo a druhy potravín, ktoré 

adolescenti konzumujú. V rámci rodičovských praktík konzumácie potravín v rodine 

vystupujú tri hlavné konštrukty:   

 donucovacia kontrola, v ktorej dominujú rodičia, ktorí obmedzujú adolescenta alebo na 

adolescenta vyvíjajú nátlak;  

 stanovenie pravidiel konzumácie potravín, monitorovanie a rodičovské modelovanie;   

 podpora autonómie, ktorá zahŕňa vzdelávanie o výžive, podporu a diskusiu 

s adolescentom o jeho stravovacích návykoch. 

Uvedené rodičovské praktiky významne vplývajú na stravovanie adolescenta v 

mladšom veku. Pri dospievaní, ktoré je obdobím zvýšenej autonómie a nezávislého 

rozhodovania tento vplyv postupne klesá.  V období adolescencie vstupujú do popredia ďalšie 

aspekty, ktoré sa na nevhodných stravovacích návykoch podieľajú. Je to najmä vzťah rodič-

dospievajúci, pretože dospievajúci, viac ako mladšie deti, sú si vedomí svojej samostatnosti 

a preto začínajú byť kritickí voči správaniu rodičov ako aj voči pravidlám, ktoré rodičia 

stanovili. 

V súčasnosti sú poruchy príjmu potravy rozšíreným sociálno-patologickým javom, 

ktorý sa zaradzuje medzi formy rizikového správania so zreteľným závislostnym aspektom. 

Rovnako ako pri iných druhoch závislosti a návykového správania sa, ide o vedomú (avšak 

nie stále uvedomovanú) formu sebapoškodzovania, resp. sebadeštrukcie adolescenta. Tieto 

formy sú o to nebezpečnejšie, že sa prejavujú v primárnej potrebe človeka, a to vo vzťahu 

k jedeniu a jedlu360. 

V súvislosti s týmto ochorením sa každému automaticky vybavia dve najzávažnejšie 

formy porúch príjmu potravy, a to mentálna anorexia (anorexia nervosa) a mentálna bulímia 

(bulímia nervosa). Aj napriek zdanlivej odlišnosti majú obe formy veľa spoločných znakov. 

Symptomatickou je pre nich predovšetkým nespokojnosť s vlastným telom, prehnaný strach 

z tučnoty a intenzívne úsilie o dosiahnutie štíhlej postavy. Medzi ďalšie zdravotné 

a psychické problémy patrí výrazná miera podvýživy a využívanie rôznych metód vedúcich 

k štíhlosti361. Taktiež sa zistilo, že adolescenti s mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou 

                                                           
360 HUPKOVÁ, I. Niektoré poruchy príjmu potravy ako rizikové správanie.  
361 KRCH, F. D. Poruchy příjmu potravy. 
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trpia rovnakými úzkostnými poruchami, ako sú napríklad sociálne fóbie, špecifické fóbie a 

obsedanto-kompulzívna porucha.362 

Okrem mentálnej anorexie a mentálnej bulímie, ako dvoch novodobých foriem 

nelátkových závislostí sú vo viacerých odborných publikáciách charakterizované aj iné formy. 

Zaradzuje sa k nim najmä drunkorexia (zneužívanie alkoholu na chudnutie), záchvatovité 

prejedanie (Binge Eating Disorders), ortorexia (chorobná posadnutosť zdravým stravovaním 

a zdravou výživou), bigorexia (posadnutosť fyzickým cvičením) a diétovanie363. 

 

Drunkorexia 

Je založená na zneužívaní konzumácie alkoholu a s ním spojeného nesprávneho 

stravovania medzi adolescentmi. Práve konzumácia alkoholu adolescentmi viedla k zvýšeniu 

povedomia verejnosti o drunkorexii. Drunkorexia sa vyznačuje cieleným znižovaním príjmu 

kalórií potravinami a ich nahradzovaním zvýšeným príjmom alkoholu, keďže alkohol je 

pomerne kalorický.364 Aj keď chýba systematické vymedzenie drunkorexie, obvykle je 

charakterizovaná nasledujúcim správaním:   

 vynechanie jedla s cieľom získať kalórie alebo kompenzovať zvýšený príjem kalórií z 

konzumácie alkoholických nápojov,  

 nadmerné cvičenie ako kompenzácia kalórií prijatých alkoholom,   

 užívanie nadmerného množstva alkoholu, aby došlo k zvracaniu a telo sa tak očistilo od 

skonzumovanej potravy.   

Z uvedených charakteristík možno odvodiť, že drunkorexia pozostáva z troch rozmerov: 

nesprávne a obmedzené stravovanie, užívanie, resp. zneužívanie alkoholu a fyzická aktivita. 

Cez tieto tri rozmery možno drunkorexiu charakterizovať ako využitie obmedzeného 

stravovania, cvičenia, samočinného očistenia či ďalšieho extrémneho správania na kontrolu 

hmotnosti, konkrétne na kompenzáciu očakávane prijatých alebo požitých kalórií z 

alkoholu.365  Kalórie prijímané konzumáciou alkoholu považujeme za mŕtve kalórie, ktoré 

neprinášajú organizmu ďalšie benefity. Preto voľba alkoholu ako príjmovej náhrady za 

kalórie z jedla nie je bezúčelná. 

 
                                                           
362 TÓTHOVÁ, L. Poruchy príjmu potravy ako rizikové správanie adolescentov optikou sociálnej práce. 
363 HUPKOVÁ, I. Niektoré poruchy príjmu potravy ako rizikové správanie. 
364 BURKE, S. C. et al. Drunkorexia: Calorie Restriction Prior to Alcohol Consumption among College 
Freshmen. 
365 BURKE, S. C. et al. Drunkorexia: Calorie Restriction Prior to Alcohol Consumption among College 
Freshmen. 
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Mentálna anorexia 

Mentálna anorexia je najčastejšie označovaná ako závažné psychické a fyzické 

ochorenie, ktoré bolo prvý krát objavené v 19. storočí vo Francúzsku. Teda v období, kedy sa 

stala krehkosť a chudosť ideálom ženského vzhľadu366. Od deväťdesiatych rokov minulého 

storočia sa jej incidencia a prevalencia neustále zvyšuje. V minulosti sa táto novodobá 

nelátková závislosť objavovala u intelektovo nadpriemerných adolescentiek a mladých žien, 

medzi 15-30 rokom veku. Išlo najmä o ženy, ktoré pochádzali prevažne zo stredných 

a vyšších spoločenských vrstiev. V súčasnosti toto ochorenie nie je obmedzené vekom, ale 

najčastejšie je jeho vznik spojený s ranným školským za mladým dospelým vekom, u osôb 

s priemerným aj podpriemerným intelektom, z akejkoľvek spoločenskej vrstvy367. 

Mentálna anorexia je porucha, pre ktorú je charakteristické najmä úmyselné znižovanie 

telesnej hmotnosti, ale aj strach z priberania. Adolescent obmedzuje príjem potravy, do takej 

miery, aby viedol k nízkej telesnej hmotnosti368. To sa deje buď zvyšovaním energetického 

výdaja, alebo naopak znižovaním energetického príjmu369. Pomenovanie ,,anorexia“ môže 

byť z istého hľadiska zavádzajúce. Je to predovšetkým preto, že oslabenie chuti k jedlu alebo 

nechutenstvo, je skôr sekundárnym dôsledkom dlhotrvajúceho hladovania a nemusí sa 

vyskytovať u všetkých chorých. U niektorých adolescentov je obmedzovanie sa v jedle 

častokrát sprevádzané zmenenou alebo zvýšenou chuťou (napríklad na sladké), ale aj 

zvýšeným záujmom o jedlo (radi varia, zbierajú recepty, veľmi často naň myslia a podobne). 

Rovnako, ako v prípade intenzívneho oslabenia chuti k jedlu po niekoľkých týždňoch 

hladovania, ide zrejme o prirodzenú adaptačnú reakciu organizmu370. 

Ide o stav, ktorý sa vyznačuje odmietaním potravín, držaním rôznych druhov diét 

a amenoreou (absencia menštruačného krvácania), pričom sa vyskytuje predovšetkým 

u mladých žien371. Adolescentky trpiace mentálnou anorexiou odmietajú jedlo pretože jesť 

nechcú, nie preto, žeby po jedle netúžili alebo naň nemali chuť372. To vedie k ich 

vychudnutosti a k tomu, že sú neschopné udržať si zdravú telesnú hmotnosť373. Obava 

z tučnoty aj napriek nízkej telesnej hmotnosti, udržiavanie priveľmi nízkej telesnej hmotnosti 
                                                           
366 SIMPSON, K. J. Anorexia Nervosa and Culture. 
367 NĚMEČKOVÁ, P. Poruchy příjmu potravy. 
368 HUGHES, E. K. et al. Parent-Focused Treatment for Adolescent Anorexia Nervosa: A Study Protocol of 
a Randomised Controlled Trial. 
369 KRCH, F. D. Mentální anorexie. 
370 KRCH, F. D. Poruchy příjmu potravy. 
371 LEE, S. 2001, In: SIMPSON, K. J. Anorexia Nervosa and Culture. 
372 KRCH, F. D. Poruchy příjmu potravy. 
373 BULIK, C. M., L. REBA, A. M. SIEGA-RIZ & T. REICHBORN-KJENNERUD. Anorexia Nervosa: 
Definition, Epidemiology, and Cycle of Risk. 
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a amnorea vyskytujúca sa u žien, patria medzi tri základné znaky, ktoré sú dôležité pre 

vymedzenie mentálnej anorexie374. 

Mentálna anorexia je porucha charakterizovaná vedomým obmedzovaním príjmu jedla s 

úmyslom schudnúť. Adolescenti s touto poruchou sú poháňaní patologickým strachom z 

priberania na hmotnosti, ktorý nie je ovládateľný vôľou. Postihuje najmä adolescentky a 

mladé ženy. U adolescentov sa vyskytuje zriedkavo. Medzi typické prejavy patrí aktívne 

odmietanie potravy, nadmerná fyzická aktivita, nápadná strata hmotnosti a iné.   

 

Mentálna bulímia 

Pre mentálnu bulímiu je typická neodolateľná túžba po jedle, ktorá spôsobuje opakujúce 

sa záchvaty prejedania. Prehnaná kontrola telesnej hmotnosti u adolescentiek potom vedie k 

snahe zmierniť následky prejedenia, najčastejšie pomocou zvracania či užívaním laxatív.   

Mentálna bulímia je častokrát pokračovaním mentálnej anorexie a najčastejšie sa 

prejavuje záchvatmi prejedania a zvracania. Práve tak ako u mentálnej anorexie, aj tu zohráva 

váha dôležitú úlohu pri sebahodnotení adolescentov375, avšak mentálna bulímia zvyčajne 

nemá vplyv na telesnú hmotnosť376. Mentálna bulímia je porucha charakterizovaná 

predovšetkým opakujúcimi sa záchvatmi prejedania, spojenými s prehnanou kontrolou 

telesnej hmotnosti“377. Je to psychická porucha, ktorá je charakteristická tým, že sa vyskytujú 

záchvaty konzumovania veľkého množstva potravy s následným zvracaním alebo 

zneužívaním laxatív, alebo postením. Približne v 1-3% sa vyskytuje u adolescentov a mladých 

dospelých, avšak až  4-15% sa objavuje u študentiek stredných a vysokých škôl.378 

Pri záchvatoch prejedania konzumuje adolescent v priebehu krátkej doby tisíce kalórií. 

Tie sú v dôsledku rekriminácie svedomia kompenzované zvracaním, hladovkou, zneužívaním 

laxatív, či intenzívnym cvičením. Tieto záchvaty nedokáže adolescent ovládať, čím pribúdajú 

myšlienky na prejedanie, jedlo a zvracanie, a stávajú sa jedinou náplňou života.379 

K opakujúcim sa epizódam záchvatovitého prejedania s následným vyvolaním zvracania, 

dochádza z dôvodu zabránenia nárastu telesnej hmotnosti. Aby však bolo možné vymedziť 

                                                           
374 MARÁDOVÁ, E. Poruchy příjmu potravy. 
375 JAMRIŠOVÁ, V., M. PAULINYOVÁ a V. HORVÁTHOVÁ. Poruchy príjmu potravy. 
376 ŠTERMENSKÁ, J. Poruchy príjmu potravy. 
377 KRCH, F. D. Bulimie: Jak bojovat s přejídáním. 
378 ŠTERMENSKÁ, J. Poruchy príjmu potravy. 
379JAMRIŠOVÁ, V., M. PAULINYOVÁ a V. HORVÁTHOVÁ. Poruchy príjmu potravy. 
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mentálnu bulímiu, musí k týmto epizódam dochádzať aspoň raz týždenne, po dobu troch 

mesiacov380. Možno vymedziť tri najdôležitejšie znaky, ktoré charakterizujú toto ochorenie:   

 systematické epizódy prejedania sa a strata kontroly nad jedlom,  

 opakujúca sa neadekvátna alebo prehnaná kontrola telesnej hmotnosti (čo zahrňuje 

nadmerné cvičenie, opakujúce sa hladovky, vyvolávanie zvracania a používanie 

rôznych laxatív a liekov na odvodnenie) a  

 prehnaný záujem o telesnú hmotnosť a telesný vzhľad381.  

Podľa výskumov sa táto porucha príjmu potravy týkala 1-6 % populácie adolescentiek a 

mladých žien. Príčiny vzniku mentálnej bulímie môžu byť rôzne. Najčastejšie ide o vzájomné 

pôsobenie biologických, psychických i sociálnych faktorov.382    

 

Záchvatovité prejedanie 

Epidemiologické štúdie poukázali na fakt, že kompulzívne, resp. záchvatovité 

prejedanie, je najčastejšie sa vyskytujúcou poruchou príjmu potravy s celoživotnou 

prevalenciou 3,5% u žien a 2% u mužov383. U dospelých je prevalencia zhruba 2,8%- 4% a je 

silne spojená s obezitou, a následne so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou v dôsledku 

prebytku hmotnosti384. Kompulzívne prejedanie sa charakterizuje ako príjem potravy 

nezávisle od potrieb tela. Postihnutá osoba prechádza obdobiami nekontrolovateľného 

impulzívneho príjmu potravy napriek pocitu nasýtenia385. Pre záchvatovité prejedanie sú 

charakteristické opakujúce sa epizódy záchvatovitého prejedania, v rámci ktorého adolescent 

skonzumuje veľké množstvo jedla v rôznych časových intervaloch. Rozlišujú sa pri tom štyri 

formy: mierne (tri epizódy za týždeň), stredne ťažké (štyri až sedem epizód), ťažké (osem až 

trinásť epizód) a extrémne ťažké (viac ako 14 epizód za týždeň)386. Neodolateľná chuť na 

prijímanie veľkého množstva potravy sa spája so životným štýlom adolescentov. 

 

                                                           
380 IOANNIDIS, K., J. SERFONTEIN & U. MÜLLER. Bulimia Nervosa Patient Diagnosed with Previously 
Unsuspected ADHD in Adulthood: Clinical Case Report, Literature Review, and Diagnostic Challenges. 
381 KRCH, F. D. Bulimie: Jak bojovat s přejídáním. 
382 MACEK, P. Adolescence. 
383 VANCAMPFORT, D. et al. Physical Activity Correlates in Persons with Binge Eating Disorder: 
A Systematic Review. 
384 BARNES, R. D., K. K. BLOMQUIST & C. M. GRILO. Exploring Pretreatment Weight Trajectories in Obese 
Patients with Binge Eating Disorder. 
385 LADISHOVÁ, L. C. In: I. HUPKOVÁ. Chorobná závislosť od jedla ako jedna z foriem návykového, 
rizikového správania. 
386 FORGÁČOVÁ, Ľ. Nové diagnózy v klasifikácii DSM-5. 
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Bigorexia 

Bigorexia, termín, ktorý sa zaužíval na označenie poruchy, pri ktorej postihnutí 

adolescenti prepadnú nadmernému, neprimeranému a často až zdravotne škodlivému 

fyzickému cvičeniu. Stále väčší počet adolescentov je nespokojných so svojim vzhľadom. 

U adolescentiek sa táto nespokojnosť prejavuje najmä v túžbe po menšom a štíhlejšom tele. 

U väčšiny adolescentov ide naopak o túžbu po tele väčšom a svalnatejšom387. Postihnutí 

adolescenti (telom i dušou) prepadnú prílišnému, neadekvátnemu, až zdraviu škodlivému 

fyzickému cvičeniu, ktorým sú doslova posadnutí. Zároveň sú schopní stráviť celé hodiny 

v telocvični, tak aj na behaní, jazdou na bicykli alebo skákaním pri cvičení aerobiku. Bez 

ohľadu na zameranosť cvičenia, jediným spoločným znakom je extrémnosť v dĺžke, v záťaži 

a frekvencii cvičenia. Toto extrémne zameranie na telesnú stránku je rozšírené predovšetkým 

u adolescentov. Jeho cieľom je zväčšenie svalovej hmoty, ktorú okrem posilňovania 

a cvičenia neraz sprevádza aj užívanie prostriedkov na rast svalovej hmoty388. Títo adolescenti 

mrhajú nadmerné množstvo peňazí na neúčinné športové doplnky, abnormálne stravovacie 

návyky a poniektorí dokonca zneužívajú aj návykové látky389. 

Bigorexia sa častejšie sa vyskytuje u adolescentov častejšie ako u adolescentiek. 

Vyznačuje sa excesívnym naberaním svalovej hmoty cvičením a špeciálnou úpravou stravy. 

Adolescenti postihnutí bigorexiou vnímajú sami seba ako slabých, malých až fragilných, 

nedostatočne svalovo vyvinutých a snažia sa vysokou spotrebou energie, prejedaním sa 

doplnkov výživy (predovšetkým bielkovinových preparátov), náročným posilňovacím 

tréningom a nezriedka i zneužívaním liekov dosiahnuť požadovaný vzhľad. 

 

Ortorexia nervosa 

Ortorexia je porucha príjmu potravy, kedy je daná osoba príliš zaujatá zdravou výživou. 

Ortorexia nervosa je patologická fixácia na zdravé potraviny alebo závislosť na zdravej 

výžive390. Koncept ortorexie je zložený z patologickej posadnutosti na biologicky čistých 

potravinách. Tie môžu spôsobiť podstatné diétne obmedzenia a sú schopné viesť 
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k obsedantným myšlienkam o potravinách, afektívnej nespokojnosti a intenzívnej sociálnej 

izolácií391. 

Ortorexiou sa najčastejšie označuje posadnutosť zdravým, či správnym jedlom. Je 

charakterizovaná reštriktívnou diétou a prísnym vylúčením nezdravých potravín. Zdravé 

stravovacie návyky a pozornosť venovaná strave, ktorá je motivovaná zdravím, nie je sama 

o sebe patologická. Patologickou sa stáva až v prípade, kedy sa tento dlhodobý proces 

stravovacieho správania stane pre človeka najvyššou prioritou, nahradí jeho ďalšie záujmy, 

osobné hodnoty, vzťahy a negatívne ovplyvní kvalitu jeho života. 

Adolescenti trpiaci ortorexiou jedia iba biopotraviny, neustále kontrolujú, či boli 

plodiny vypestované na biofarme, ako aj ich obsah živín. Nutkanie stravovať sa zdravo 

podporujú v súčasnosti hlavne spoločenské trendy, podľa ktorých sa niektoré potraviny 

označujú ako nezdravé. Hlavné príznaky tohto ochorenia sa prejavujú tým, že adolescenti 

premýšľajú o zdravom jedle viac ako tri hodiny denne, nestravujú sa v spoločnosti iných ľudí 

a väčšinou jedia sami, konzumujú len kvalitné veci, pohŕdajú ľuďmi, ktorí jedia všetko 

a stravujú sa normálne392. 

 

Diétovanie 

Pod pojmom diétovanie rozumieme závislosť od diét. Najčastejšie sa pojem diéta 

používa v súlade s racionálnou výživou. Pod racionalitou sa však môže skrývať akýkoľvek 

nezmysel, nakoľko potravinársky priemysel vyrába všetko to, čo je v danej dobe v móde. 

Adolescent môže tak ľahko nadobudnúť z viacerých reklám v médiách dojem, že je normálne, 

ba dokonca vhodné, držať akýkoľvek druh diéty393. 

Mnohé adolescentky, ale aj adolescenti, kontrolujú svoju hmotnosť hneď len čo majú 

pocit, že zjedli o niečo viac ako sú zvyknutí. Namiesto príjemných pocitov plnosti a sýtosti 

vnímajú teda nasýtenie ako niečo negatívne. Po období hladu majú po konzumácii 

normálneho jedla pocit prejedenia. V dôsledku toho u adolescentov začína klesať 

sebavedomie, ubúda aktivita a prichádza úzkosť. Ich telo sa im javí ako škaredé, a preto sa 

nepremyslene vrhajú na diéty alebo sa iným spôsobom obmedzujú v konzumácií jedla, pričom 

však často krát nevedia, koľko by v skutočnosti mali vážiť.394 
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Sexuálne rizikové správanie  

  

V adolescencii sa začínajú vytvárať medzi adolescentmi a adolescentkami prvé 

partnerské vzťahy, ktoré majú aj sexuálny charakter. Väčšinou nejde o vzťahy trvalejšie, ale 

skôr o akési experimentovanie, spoznávanie nových pocitov. Práve vzťahy spojené so 

sexuálnou oblasťou, môžu adolescentovi prinášať uspokojenie i tým, že potvrdzujú jeho 

atraktivitu a pomáhajú mu získať určité (významnejšie) sociálne postavenie medzi 

rovesníkmi.  Neoddeliteľnou súčasťou identity osobnosti je aj jej sexuálna orientácia, ktorá je 

charakteristická romantickou, emocionálnou a sexuálnou príťažlivosťou k jedincom určitého 

pohlavia.395   

Sexuálna identita je procesom vývinu osobného ponímania sa ako sexuálnej bytosti 

a zahŕňa sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Sexuálna orientácia je definovaná ako 

jedincove vnímanie osobnej a sociálnej identity založenej na sexuálnej príťažlivosti, správaní, 

ktoré vyjadruje túto príťažlivosť a zároveň príslušnosť ku komunite ľudí, ktorí ju vnímajú 

rovnako. Jednotlivci sa môžu identifikovať ako homosexuáli, heterosexuáli alebo bisexuáli. 

Rodová identita je definovaná sebavnímaním ako muža alebo ženy. Ak jedinec akceptuje 

svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, dokáže si sformulovať vlastný súbor hodnôt, 

presvedčení a rolí. Procesy sexuálnej identity sa môžu odlišovať od sexuálnej orientácie 

a rodu. 

Dôležitou súčasťou vzťahov a adolescencii je sexualita, pričom samotnému pohlavnému 

styku predchádzajú iné formy sexuálnej aktivity (masturbácia, homosexuálne experimenty, 

petting). Samotný pohlavný styk je potom často adolescentmi chápaný ako ďalší krok 

prechodu do dospelosti.396 Táto skúsenosť takisto môže prispievať k získaniu významnejšieho 

postavenia adolescenta v rovesníckej skupine. Práve táto skutočnosť môže spôsobovať, že 

adolescenti začnú experimentovať v sexuálnej oblasti. Postupne zisťujú, čo všetko sa ešte 

môžu naučiť v oblasti sexu a sexuálneho života. Dochádza k striedaniu partnerov a vzťahy sú 

často povrchné.397 Nestálosť sexuálnych partnerov so sebou prináša nielen riziko ohrozenia 

niektorou pohlavnou chorobou, ale i riziko nechceného otehotnenia partnerky. Následne v 

mnohých prípadoch dochádza pod vplyvom tehotenstva k uzatvoreniu manželstva, na ktoré 
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mladá dvojica nie je pripravená a nemá vybudované vzťahové základy. Manželstvo má potom 

väčšinou problematický priebeh a často končí rozvodom398   

Sexualita sa stáva dôležitou súčasťou identity adolescentov. Problémom je, že 

informácie o sexuálnom živote získavajú najmä od kamarátov a z médií, teda zo zdrojov, 

ktoré nemusia byť dôveryhodné. Rodina a škola sú adolescentmi považované za slabý zdroj 

informácií,399 najmä pre zábrany, ktoré adolescenti majú, ak z týchto zdrojov informácie chcú 

získať.  

Sexualita, ktorá sprevádza adolescenciu má pre mladých ľudí fundamentálne výzvy, 

ktoré zahŕňajú najmä prispôsobenie sa zmenenému vzhľadu a fungovaniu sexuálneho 

dozrievajúceho tela, učenie ovládať svoju sexuálnu túžbu, konfrontáciu sexuálnych postojov a 

hodnôt, experimentovanie so sexuálnym správaním spojené s integrovaním týchto pocitov, 

postojov a zážitkov do vývinu vlastného sebaobrazu. Adolescenti musia zvládnuť vyriešiť 

výzvy ohľadom sexuality a zápasiť aj s ostatnými aspektmi svojej osobnej identity. 

Sexuálna identita, rovnako ako väčšina sociálne podmienených konštruovaných identít, 

je komplexným fenoménom. Sexuálna identita adolescenta nie je určená len sexuálnou 

príťažlivosťou  a správaním, ale je subjektívne determinovaná celým radom psychologických 

a sociokultúrnych faktorov. Najmä adolescenti patriaci medzi sexuálne menšiny rozvíjajú 

svoju sexuálnu identitu naprieč sociálnymi a politickými kontextmi, ktoré sa dramaticky líšia 

v prijímaní sexuálnych menšín. Pochopenie sexuálnej identity teda nemusí byť nevyhnutne 

zovšeobecnené vo všetkých kultúrach rovnako. Označenie používané na popísanie sexuálnej 

identity adolescentov je sociálne prepojené ako historicky, tak aj kultúrne. Dá sa 

predpokladať, že sexuálna identita u adolescentov sa ako ľudský fenomén bude i naďalej 

meniť v rámci rozvíjajúcich sa kultúrnych procesov. 

Aj keď ide o významnú časť identity adolescentov, dostatočnú informovanosť o 

pohlavnom živote a jeho rizikách získavajú vo väčšine prípadov až na strednej škole. Ale aj 

v tomto období u adolescentov je zastúpenie jednotlivých informačných zdrojov rôzne. 

Adolescenti začínajú sexuálne žiť v čase, keď ich informovanosť o možných 

nebezpečenstvách je veľmi nízka. Podľa dotazníkového šetrenia  malo skúsenosť s 

pohlavným stykom asi 5 % štrnásťročných respondentov, viac ako štvrtina pätnásťročných, 

asi polovica šestnásťročných, 64 % sedemnásťročných a v osemnástich rokoch až tri štvrtiny 

opýtaných adolescentov. U sexuálne aktívnych adolescentov (vo veku 15-18 rokov) sa ďalej 
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zistilo, že viac ako jedna štvrtina mala skúsenosť s jedným partnerom, jedna pätina s dvomi, 

17 % s tromi a 13 % so štyrmi partnermi. Päť až sedem partnerov vystriedalo celkom 15 % 

sexuálne aktívnych respondentov a 4 % mali osem až desať sexuálnych partnerov.400   

Adolescenti ako najčastejšiu antikoncepčnú metódu pri prvom pohlavnom styku 

uvádzali prerušovanú súlož (19% adolescentov) a kondóm (19% adolescentov a 14% 

adolescentiek), žiadnu antikoncepciu uviedlo 57 % adolescentov a 64 % adolescentiek.401   

Nižší vek prvého pohlavného styku súvisí s celkovým životným štýlom. Adolescenti, 

ktorí fajčia, konzumujú alkohol a drogy a správajú sa rizikovo i v iných oblastiach začínajú 

svoj sexuálny život skôr, striedajú viac partnerov a častejšie sa u nich vyskytujú pohlavne 

prenosné choroby.402   

Ochrana mravnej výchovy mladistvých v slovenskej spoločnosti je realizovaná 

prostredníctvom ustanovenia § 211 Trestného zákona. Z ustanovenia vyplýva, že za tento 

trestný čin bude potrestaný páchateľ až na 2 roky, ak ohrozuje mravnú výchovu mládeže. 

Zákon stanovuje skutkovú podstatu takéhoto konania nasledovne: 

Potrestaný bude ten, kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov 

nebezpečenstvu spustnutia tým, že 

 zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu, 

 umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život, 

 umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, 

 umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami, 

 bráni jej v povinnej školskej dochádzke.403 

Z uvedeného vyplýva, že oblasť sexuálneho života adolescentov mladších ako 18 rokov 

je z trestnoprávneho pohľadu spojená len so záhaľčivým alebo nemravným životom 

adolescenta. Pri hodnotení najbežnejších foriem sexuálneho obťažovania vo všeobecnosti, ale 

aj u adolescentov patria najmä:  

 dvojzmyselné a obscénne vtipy,  

 používanie vulgarizmov, najčastejšie vulgárnych opisov sexuálnych scén,  

 šírenie pornografie – časopisy, internet, emaily,  

 uprené pohľady do výstrihu, na zadnú časť tela a pod.,  

 verejné komentovanie vzhľadu pred dotyčnou osobou, 
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 hvízdanie či iné hlasné prejavy ocenenia vzhľadu, 

 sexuálne narážky v emailoch, sms-kách či telefonátoch, 

 náhodný telesný kontakt až po zjavné a úplne jednoznačné obchytkávanie,  

 vynucovanie telesného kontaktu napr. bozkov a objatí pri zoznamovaní, 

 prísľuby výhod v zamestnaní za sexuálnu protislužbu, resp. vyhrážanie sa odňatím 

týchto výhod pri neochote poskytnúť sex,  

 nepriame a priame výzvy na sexuálny akt.404 

Sexuálne správanie u adolescentov môžeme rozdeliť na pohlavný styk a nekoitálne 

sexuálne správanie do ktorého patria:  

 Fantázie – erotické fantázie sú najčastejším a najbežnejším správaním v období 

adolescencie. Slúžia pre adolescentov na niekoľké dôležité funkcie, pretože spolu s 

vytváraním príjemného sexuálneho podráždenia a vyjadrenia sexuálnych túžob, 

poskytujú náhľad do sexuálnych túžob a preferencií.  

 Masturbácia – ide o všeobecnú normatívnu funkciu, pomocou ktorej podobne ako u 

fantázie, skúma adolescent svoju sexualitu bezpečným a súkromným spôsobom.  

 Maznanie – väčšina adolescentov sa zapájajú do fyzicky intímneho správania, aj keď 

nemajú pohlavný styk.405  

Sexuálne správanie a sexuálne prežívanie adolescentov je podmienené dominantnými 

koncepciami sexuality v každej kultúre, čo znamená, že ak chceme pochopiť sexuálne 

správanie a prežívanie sexuality u adolescentov, musíme poznať jednotlivé sociálne vplyvy, 

ktoré na adolescentov v sociálnom prostredí pôsobia a taktiež poznať kultúru, ktorá je 

tradičná pre danú populáciu. Mnohé sexuálne konštrukty, ako napríklad sexuálne vzrušenie, 

považujeme samozrejme za biologicky podmienené, pričom biologické hľadisko tu hrá 

dôležitú úlohu, ale aj sexuálne vzrušenie môže adolescent potlačiť alebo posilniť na základe 

sociálnej reality, v ktorej sa aktuálne nachádza. 

 Špecificky na internete, teda vo virtuálnom priestore sa môžeme u adolescentov stretnúť 

s týmito spôsobmi rizikového sexuálneho správania. 

 Grooming. Ide o vytváranie detskej identity dospelými na najrôznejšie, väčšinou 

nebezpečné (pedofilné) účely, v snahe prilákať alebo vychovať si budúcu obeť. 

 Human trafficking. Predstavuje „obchodovanie s ľuďmi, ich získavanie, prepravu, 

ukrývanie alebo prijímanie ľudí za účelom ich zneužívania. 
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 Kybersex. Široká škála sexuálnych aktivít cez internet, od sexuálneho chatu až po 

vzájomné sledovanie sa prostredníctvom webkamery. 

 Pedofília. Predstavuje erotický záujem o nedospelých chlapcov a dievčatá. 

 Pornografia. Jej podstatou je priame zobrazenie sexuálnych aktivít za účelom 

uspokojenia. 

 Sexting. Akákoľvek sexuálne ladená komunikácia vo virtuálnom svete.406 

 

Prostitúcia 

Prostitúcia patrí medzi  najstaršie sociálne javy, často považované za 

sociálnopatologické a hlavne nežiaduce pre ktorúkoľvek spoločnosť. V Európskom kultúrnom 

priestore rozumieme najčastejšie pod pojmom prostitúcia poskytovanie sexuálnych služieb za 

peniaze alebo inú protihodnotu.407  

V mnohých spoločnostiach, je nielenže ženám dovoľovaný mimomanželský pohlavný 

styk, ale dokonca ho od nich vyžadujú. V týchto spoločnostiach sa mimomanželský pohlavný 

styk nepovažuje za čosi nemravné či zahanbujúce.408 Iné spoločnosti však majú oveľa 

vyhranenejší postoj k mimomanželskému sexu. Táto voľnosť, či vyhranenie sa k 

problematike sexu má priamy dopad na rozvoj prostitúcie. 

Za klasickú prostitúciu sa pokladá poskytovanie sexuálnych služieb z ekonomických 

dôvodov, pričom tu ani nemusí byť dôvodom výlučne sociálna núdza, chudoba alebo 

nedostatok.409 Prostitúcia môže mať i  charakter prostriedku  dosahovania spoločenskej alebo 

profesijnej kariéry a úspechu. U adolescentov existujú časté prípady príležitostnej prostitúcie, 

ktorá býva často krát spájaná s potrebou úhrady nejakých mimoriadnych výdavkov, alebo 

osobitných ekonomických nárokov. Osobitnou formou prostitúcie, aj keď vyskytujúcou sa 

v menšej miere možno považovať prípady, kde motívom je individuálna pomsta  za určité 

sklamanie v láske, porušenie vernosti partnerom.  

Trestný zákon chráni právo ženy slobodne sa rozhodnúť o svojom pohlavnom živote. 

Toto právo sa týka každej ženy, bez ohľadu na jej sociálny status, alebo vzťah k mužovi. 

Rovnaké právo slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote má manželka voči 

manželovi, či žena s pochybnou povesťou voči mužom. Toto právo je chránené týmito 

ustanoveniami trestného zákona: 
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 § 199 Trestného zákona. Znásilnenie. Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného 

násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa 

odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. 

 § 200 Trestného zákona. Sexuálne násilie. Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného 

násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym 

praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím 

slobody na päť rokov až desať rokov. 

 § 201 Trestného zákona. Sexuálne zneužívanie. Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako 

pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa 

odňatím slobody na tri roky až desať rokov. 

 § 201a Trestného zákona. Sexuálne zneužívanie. Kto prostredníctvom elektronickej 

komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie 

v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby 

detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť 

mesiacov až tri roky.410  

Z jednotlivých ustanovení trestného zákona vyplýva, že osoby staršie ako 15 rokov sa 

môžu slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote. Ich pohlavný život je aj naďalej 

chránený pred znásilnením a sexuálnym násilím. Teda pred zásahmi do slobody rozhodovať 

o svojom pohlavnom živote. Do 15 roku veku je osoba chránená pred akýmikoľvek 

sexuálnymi praktikami, ktoré majú charakter sexuálneho styku. Aj napriek slobode 

v rozhodovaní o sexuálnom živote, určité praktiky patria do rámca sociálnej patológie, ktorá 

je trestná len pri splnení určitých podmienok. Za takéto konania možno považovať aj 

prostitúciu. Adolescenti v tomto veku ešte nie sú dostatočne zrelí na výchovu detí. Preto 

mnohé predčasné tehotenstvá končia interrupciou, čo môže mať ďalšie neblahé dôsledky na 

psychické i fyzické zdravie adolescentky.411    

 Problémom príležitostnej prostitúcie je, že sa z nej postupne vyvinie prostitúcia 

permanentná,  ktorá je spojená s návykom na taký spôsob života, so záhaľčivosťou, vznikom 

určitých osobitných záväzkov. Vykonávanie prostitúcie môže mať podobu verejnú a legálnu,  

pri ktorej osoby poskytujúce sexuálne služby svoju činnosť vykonávajú prevažne 

v špecializovaných kluboch, alebo skrytú, najčastejšie nelegálnu, kedy tieto osoby aktívne 

vyhľadávajú svojich  klientov, pričom samotný  sexuálny akt sa uskutočňuje vo vlastnom, 

                                                           
410 Zákon č. 300/2005 Z. Z. Trestný zákon. 
411 SLOBODA, Z. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita.  
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alebo prenajatom byte, motoreste, aute  alebo  hotelovej  izbe  a  pod..  Obe  tieto  formy  sú  

obvykle  prepojené. V prostitúcií je žena tovarom, teda ako ktorýkoľvek iný tovar je určená 

na predaj či prenájom.412 

 Prostitúciu je možno rozdeliť aj z hľadiska zamerania sa na objekty. Prostitúciu možno 

podľa tohto hľadiska deliť na ženskú, mužskú, detskú, ďalej na pornografiu. Patrí tu aj 

medzinárodný  obchod so ženami  a sexuálny turizmus.413   

 Ženská prostitúcia má svoje korene vo veľmi ďalekej minulosti a je najbežnejšou 

formou prostitúcie, po ktorej je aj najväčší dopyt. Vyhľadávajú ju najčastejšie muži, 

ktorí majú problém vytvárať si vzťahy so ženami, alebo majú záujem o taký druh 

sexu, ktorý sa im doma nedostáva.  

 Mužská prostitúcia neustále narastá. Väčšina mladých adolescentov začína prostituovať 

vo veľmi nízkom veku. Častým dôvodom je zisk, ktorý táto prostitúcia prináša. 

Adolescenti patria medzi najohrozenejšie skupiny z pohľadu ochrany zdravia pred 

nákazlivými chorobami. Túto skupinu tvoria najmä homosexuáli, metrosexuáli, 

transvestiti, ale i drogovo závislí, ktorí potrebujú zarobiť na svoju dennú dávku. 

 Detská prostitúcia nabrala v posledných rokoch obrovské rozmery, najmä v chudobných 

a zaostalých krajinách. Vek detí sa často pohybuje už od 5 rokov a záujem klientov 

o detskú prostitúciu stále narastá. 

 Pornografia (nemravná literatúra, obrázky, filmy) patrí tiež medzi formy prostitúcie. Ide 

o sexuálne vykorisťovanie prostredníctvom použitia materiálov, ktoré explicitne 

prezentujú obete v rôznych sexuálnych situáciách. Užívatelia tohto druhu prostitúcie 

sú ochotní zaplatiť nemalé peniaze a preto tento druh prostitúcie neustále získava na 

popularite medzi adolescentmi. Pornografia je ponúkaná hlavne prostredníctvom 

časopisov, fotografii, filmov, internetu a pod..414  

         S príčinami prostitúcie dosť úzko súvisia aj demografické podmienky, kultúrne 

prostredie, mentalita ľudí, ako aj politická, ekonomická, či sociálna klíma v tej, ktorej krajine. 

Nezanedbateľné sú aj príčiny psychologické a citové. Medzi tieto príčiny sa najčastejšie 

zaradzuje absencia lásky v rodine, alebo u partnera, odlúčenosť rodiča (hlavne matky), ktoré 

môže na adolescentovi zanechať hlboké stopy, nadmerné túžby a sny, nestabilita rodiny, 

znížené sebavedomie, ako aj sexuálna deviácia v rodine (sexuálne násilie, incest,...).415 

                                                           
412 KOLENČÍK, M. Svet nepoznanej reality. 
413 PFEFFER, C. R. Suicidal Behaviour in Children: An Emphasis on Developmental Influences. 
414 KOLENČÍK, M. Svet nepoznanej reality. 
415 RINGDAL, N. J. Nejtéžší povolaní světa. 
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         Prostitúcia neprichádza len tak náhodou, ale ako odpoveď na nejakú krízu. K osobným 

dôvodom sa pridávajú spravidla kolektívne dôvody z predsudkov, z nerovnosti a  z 

 nedostatočného rozvoja sociálnych vzťahov. Príčiny prostitúcie môžeme rozdeliť na dve 

skupiny: osobné príčiny a globálne príčiny. Pod osobnými príčinami, ktoré môžu viesť k  

prostitúcii rozumieme najmä.   

 Citové problémy, ku ktorým môžeme zaradiť najmä rodinné násilie, rodičovskú 

demisiu, pocity odmietnutia, pocity opustenia, nespravodlivosti a krivdy prežité 

v detstve, alebo potrebu pomsty. 

 Sexuálne zneužívanie  ku ktorému môžeme zaradiť aj incest alebo znásilnenie. 

 Drogy, najmä potreba získavania finančných zdrojov na ich nákup. 

 Stretnutie iniciátora, teda osoby, ktorá vstupuje alebo už funguje v prostitúcii. 

 Sklamanie, bolestivé osobné skúseností. 

 Rozpad rodinných vzťahov.416 

 Kto má chuť a  peniaze môže si sexuálne služby v našej spoločnosti kúpiť. Táto 

skutočnosť  vymedzuje prostitúciu ako sociálny ale zároveň aj kriminálny jav. Aj v tejto 

oblasti sa uplatňuje ekonomický zákon ponuky a dopytu. Práve otvorenie hraníc odštartovalo 

rozvoj prostitúcie v podmienkach Slovenskej republiky. Objavuje sa sexturizmus, ako 

odpoveď na dopyt po sexuálnych službách a ponuku sexuálnych služieb v nízkych cenách. 

Spolu so sexturizmom sa začala šíriť hrozba  AIDS a ďalších pohlavných chorôb.  

 Prostitútky sú považované svojím okolím za nevysychajúci zdroj peňazí, ale i zdroj 

pohlavných chorôb. Spoločnosť na jednej strane prostitúciu toleruje a stavia sa k nej takmer 

ako ku akejsi forme podnikania.417 Na  druhej strane sa spoločnosť bojí práve šírenia sexuálne 

prenosných chorôb. K ženám, ktoré poskytujú sexuálne služby, má spoločnosť veľmi 

rôznorodé postoje. Na jednej strane sú považované za obete, ktoré by mali byť spoločnosťou 

zachraňované (pred svojimi rodinami, pasákmi, pred svojimi zvrátenými sklonmi). Na druhej 

strane je tu snaha ich chovanie kriminalizovať a zakazovať.418  

 S  prostitúciou sa spája široké spektrum trestnej činnosti. V poslednom čase sa stávajú 

vážnym spoločenským problémom delikty spojené s  homosexuálnou prostitúciou prevažne u 

adolescentov vo veku 15 -18 rokov, ktorí si takto zvyknú na vysoký štandard a začnú páchať 

aj inú, najmä majetkovú trestnú činnosť.419 Homosexuálna prostitúcia je často spájaná s 

                                                           
416 KOLENČÍK, M. Svet nepoznanej reality. 
417 BEDNÁŘOVÁ, Z. a Ľ. PELECH. Slabikář sociálni práce na ulici. 
418 MATOUŠEK, O. Sociálni  práce v praxi. 
419 SEJČOVÁ, Ľ. Deti a mládež ako obete násilia. 
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bezvýchodiskovou situáciou adolescentov, ktorá sa často spája so závislosťou najčastejšie na 

drogy či patologické hráčstvo. Prostituujúci adolescenti  sa stávajú častým objektom trestných 

činov ako je kupliarstvo, znásilnenie, vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, zavlečenie 

do cudziny, obchod s „bielym mäsom“. Na druhej strane je potrebné konštatovať, že 

adolescenti sa mnohokrát na páchaní týchto trestných činov aj sami priamo podieľajú. Hlavne 

adolescentky sa stávajú obeťami únosov a  priekupníctva agentov rôznych nočných klubov a  

striptízových podnikov. Sú to nové formy sexuálneho násilia na adolescentoch. Adolescentky 

najčastejšie vo veku 16 – 18 rokov bývajú donútené, aby živili svojich ochrancov. Ponuky na 

rôzne formy eskortu ponúkajú lákavý zárobok, ale neskôr aj kompromitujúci záväzok. 

Adolescentky sú často odlákané aj do zahraničia pod sľubom zaobstarania práce, najmä ako 

dobre platená čašníčka, barmanka, hosteska, či modelka. Za hranicami im odoberú cestovné 

doklady a tým im znemožnia voľný pohyb. Tieto adolescentky sú často nútené k vykonávaniu 

prostitúcie bitím, znásilňovaním a  týraním. 

 Naša spoločnosť sa k problémom prostitúcie, kupliarstva a  obchodu s ľuďmi stavia 

dosť rezervovane a celý problém skôr tabuizuje. Verejná mienka ešte stále nevychádza z 

objektívnych dostatočných informácií. To spôsobuje, že k problematike prostitúcie sa 

nepristupuje z objektívnych východísk, ale len z informácií, ktoré sú z rôznych pochybných 

zdrojov. Verejnosti chýbajú verejne dostupné objektívne informácie a fakty. Na Slovensku sú 

realizované aktivity na pomoc prostituujúcim v občianskych združeniach Most,  Prima 

a Odyseus, ktoré pôsobia v Bratislave. 

 Požívanie drog a konzumácia alkoholu sú vo väčšine prípadov súčasťou vykonávania  

prostitúcie. Konzumácia drog a alkoholu  predstavujú pre adolescentov vykonávajúcich 

prostitúciu určité zdravotné riziká. V prvom rade ide o stratu sebaovládania  zo strany 

prostituujúcej osoby i klienta. Pod vplyvom drogy môže dochádzať k nechránenému 

sexuálnemu styku. To všetko má vplyv na prenos rôznych pohlavných chorôb a iných  

infekčných nákaz nielen v radoch prostituujúcich osôb ale veľmi často sa infikujú  práve 

klienti.  Pri užívaní drog a alkoholu je možné vidieť veľké rozdiely existujúce medzi 

pouličnou prostitúciou a  erotickými salónmi. Práve u pouličných prostituujúcich osôb je 

bežná drogová závislosť, ktorá je navyše často dôvodom, prečo tieto osoby vykonávajú 

prostitúciu. V erotických salónoch je to práve naopak. Prostitútky neužívajú drogy a pijú len 

malé množstvá alkoholu, na rozdiel od klientov ktorí prichádzajú do salónu. Klienti sa pod 

vplyvom alkoholu a cítia sa uvoľnenejšie a slobodnejšie a prejavujú sa štedrejšie.  
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 Prostituovanie  je pracovná činnosť, z  ktorej profituje nielen osoba, ktorá ju vykonáva, 

ale aj ďalší minimálne traja aktéri. Do tohto kolotoča zaraďujeme klientov, pasákov, 

kupliarov a samozrejme prostituujúce osoby, ktoré zohrávajú najdôležitejšiu úlohu.420 Na 

Slovensku podľa odborných odhadov až 70% žien zo všetkých prostitútok vykonáva túto 

činnosť práve z ekonomických dôvodov. Ďalšími dôvodmi sú drogy, úteky z domova, 

nezamestnanosť alebo strata existenčných istôt. Oproti tomu existuje istá forma latentnej 

prostitúcie ktorú vykonávajú študentky, sekretárky, obchodné partnerky a pod.. Táto forma sa 

spája so získavaním iných výhod. Spomedzi ostatných foriem sociálnej patológie, prostitúcia 

ostáva aj naďalej  najväčším tabu v spoločnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
420 KOLENČÍK, M. Svet nepoznanej reality. 
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Výskumy v oblasti rizikového správania adolescentov 
 
  Pre porovnanie teoretických východísk uvedených v monografii 

s empirickými zisteniami v tejto oblasti sme zvolili tri nezávislé výskumy, ktoré 

boli realizované v prostredí Slovenskej republiky. Aj keď výskumy sú 

s rozdielnym zameraním, ich základným spájajúcim prvkom je vek výskumnej 

vzorky, ktorá spadá do obdobia adolescencie. Druhým spájajúcim prvkom je 

sociálna patológia, ktorá sa spája s adolescentmi. Ponúkame tri výskumy, ktoré 

pracovali s reprezentatívnou vzorkou adolescentou na území SR. 

1.  Výskum M. Dolejša a M. Čerešníka z roku 2015.421 

2.  Výskum V. Lichnera z roku 2018.422 

3.  Výskum M. Čerešníka a V. Gatiala z roku 2014.423 

Prvý prezentovaný výskum autorov M. Dolejša a M. Čerešníka sa 

zameriava na komparáciu rizikového správania a súvisiacej sociálnej patológie 

adolescentov v Českej republike a Slovenskej republike. Vo výskume sú využité 

metodiky a to dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti SPAS, dotazník škály 

osobnostných rysov adolescentov ŠORA, dotazník výskytu rizikového správania 

adolescentov VRSA, Rosenbergerová škála sebaúcty RŠS a dotazník agresivity 

BPAQ. 

Druhý prezentovaný výskum autora V. Lichnera sa zameriava na 

objasnenie konštruktov osamelosti a rôznych foriem rizikového správania 

adolescentov. Vo výskume je využitá metodika UCLA, ktorá je zameraná na 

identifikáciu úrovne osamelosti a metodika IAT, ktorá je zameraná na 

používanie internetu a autorský dotazník zameraný na zistenie troch foriem 

rizikového správania adolescentov a to užívanie alkoholu, cigariet a marihuany. 

                                                           
421 ČEREŠNÍK, M. a M. DOLEJŠ. (2015). Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v 
procese a výsledkoch výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na 
Slovensku a v Českej republike. 
422 LICHNER, V. (2018). Prežívanie osamelosti ako prediktor rizikového správania adolescentov. 
423 ČEREŠNÍK, M. a V. GATIAL. Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v 
systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
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Tretí prezentovaný výskum sa zameriava na rizikové správanie 

adolescentov z psychopatologického hľadiska so zameraním na poruchy 

správania, psychické poruchy a správanie zapríčinené užívaním 

psychoaktívnych látok, porúch návykov a impulzov, abúzu látok, ktoré 

vyvolávajú závislosť a porúch voľby sexuálneho objektu alebo všeobecne 

porúch sexuálneho správania. Výskumnú vzorku tvorili adolescenti. Výskum bol 

realizovaný dotazníkovou formou s využitím metodík dotazníka agresivity 

BPAQ, dotazníka sebapoňatia školskej úspešnosti SPAS, Rosenbergovej škály 

sebaúcty RŠS, výskytu rizikového správania u adolescentov VRSA a škály 

osobnostných rysov adolescentov ŠORA. 

Všetky tri výskumy potvrdzujú výskyt rizikového správania u adolescentov 

a nárast sociálnej patológie. Okrem klasických foriem sociálnej patológie je 

u adolescentov zaznamenávaný nárast novodobých závislostí spojených 

s používaním mobilných telefónov a internetu. Zvyšuje sa početnosť výskytu 

rizikového správania vo všetkých oblastiach skúmanej sociálnej patológie. 

Výsledky výskumov potvrdzujú potrebu aktívneho prístupu pomáhajúcich 

profesionálov vo všetkých rozpracovaných a skúmaných oblastiach rizikového 

správania a sociálnych patológií, ktoré sa zisťujú v období adolescencie. Aj keď 

jednotlivé formy rizikového správania je možné detekovať aj u iných vekových 

skupín, ich vznik a rozvoj sa obvykle objavuje práve v období adolescencie. Ani 

jeden z prezentovaných výskumov neindikoval oslabenie či zánik jednotlivých 

foriem rizikového správania, ktorým sa výskum venoval.  

Pre zistenie početností jednotlivých foriem rizikového správania sme 

vybrali podstatné časti výskumov, ktoré prezentujeme v ďalšej časti. 

Komparácia výsledkov výskumu s Českou republikou umožňuje hodnotenie 

stavu v akom sa nachádza situácia v oblasti rizikového správania v Slovenskej 

republike. 
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Výskum Martina Dolejša z  Katedry psychologie FF UP v Olomouci, Česká 
republika a Michala Čerešníka z Katedry pedagogickej a školskej 
psychológie PF UKF v Nitre, Slovenská republika.424 

 

Rozsiahly dotazníkový výskumu bol realizovaný v dvoch európskych krajinách – 

Českej republike a v Slovenskej republike. Výskumný tím administroval testovú batériu 

obsahujúcu päť psychodiagnostických nástrojov (SPAS, VRSA, ŠORA, RŠS, BDAQ) 

niekoľkým tisícom žiakov a žiačok (ČR 4,2 tisíc; SR 1,7 tisíc). Dospievajúci navštevovali 

základné školy a viacročné gymnáziá (priemerný vek v ČR 13,00 roku; SR 12,45 roku). V 

príspevku sú prezentované nielen výsledky získané v jednotlivých štátoch, ale aj detailné 

porovnania výsledkov medzi týmito štátmi. Medzi základné výsledky tohto výskumného 

projektu patria zistenia, že slovenská a česká dospievajúca populácia vo veku 10 až 15 rokov 

sa odlišujú v:  

 osobnostných rysoch (nadšenosť, rozvážnosť, úzkostlivosť, impulzivita, sebaúcta),   

 miere šikanovania, urážania, pitia alkoholických nápojov,  

 vo všetkých sledovaných premenných agresivity (verbálna agresia, fyzická agresia, 

hostilita, hnev).  

Zistenia sú v súlade so špecifikáciami vývinového obdobia dospievania, v ktorom nie je 

nezvyčajné, že ľudia produkujú rizikové správania ako test sociálnych noriem alebo ako 

prostriedok upozornenia na seba, ale aj s výsledkami veľkých európskych štúdií (SAHA, 

ESPAD).  

Obdobie dospievania (adolescencia) má špecifické miesto v ľudskej ontogenéze. V 

relatívne krátkej dobe sa v ňom odohrajú významné zmeny, ktoré slúžia socializačným i 

individuačným procesom, biologickým zmenám aj enkulturácii. Za mnohé zmeny budeme 

menovať napríklad synaptické prerezávanie (Synaptic Pruning) slúžiace posilňovaniu 

dôležitých mozgových prepojení, reaktivitu emočných centier vedúcich k zvyšovaniu 

impulzivity, zvyšovanie produkcie kortizolu, ktorý ako stresový hormón znižuje osobnú 

pohodu (well-being), dlhodobý vývin orbitofrontálneho kortexu, ktorý pôsobí na vývin 

sebakontroly a sebadisciplíny, dôraz na atraktivitu a obľúbenosť ako kritické faktory 

interpersonálnych vzťahov a sebavedomia, vystupňovanie pesimizmu ako dôsledok tendencie 

k introverzii a konfrontácie reálneho a želaného sveta. Veľa zmien a zatiaľ stále len sa 

                                                           
424 ČEREŠNÍK, M. a M. DOLEJŠ. (2015). Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v 
procese a výsledkoch výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na 
Slovensku a v Českej republike. 
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rozvíjajúca sa schopnosť orientovať sa v nich môžu spôsobovať dospievajúcej osobnosti 

problémy, ktoré nemôžu byť riešené rýchlo a flexibilne. Preto práve v adolescentom veku 

identifikujeme zvýšený nárast nežiaduceho, resp. rizikového správania. Predpokladá sa, že až 

50 % dospievajúcich sa aspoň raz v danom období správa rizikovo. 

Rizikové správanie predstavuje významný výskumný problém (v tejto oblasti sme 

publikovali viacero štúdií425, z hľadiska etiológie (príčin vzniku), symptomatológie 

(prejavov), kategorizácie a všeobecne teoretického vymedzenia. Rizikové správanie možno 

definovať ako správanie jednotlivca alebo skupiny, ktoré zapríčiňuje preukázateľný nárast 

sociálnych, psychických, zdravotných, vývinových, fyziologických a ďalších rizík pre 

človeka, jeho okolie a spoločnosť.426 

Ktoré formy rizikového správania sú v dospievajúcej populácii najčastejšie? V Českej 

republike aj v Slovenskej republike bolo nedávno realizovaných viacero výskumov, ktoré sa 

pokúšajú odpovedať na túto otázku.  

 

Výskumná vzorka 

Vo výskume sa pracovalo so žiakmi 5. až 9. tried základných škôl Pražského kraja 

Českej republiky.427 Išlo o 803 dospievajúcich priemerného veku 12,7 roka. Zistil takýto 

výskyt rizikového správania: obeť zosmiešňovania 33 %,  skúsenosť s pohlavným stykom 23 

% (9. ročník), skúsenosť s užívaním tabaku 68 % (9. ročník), skúsenosť s užívaním alkoholu 

99 % (9. ročník), užitie alkoholu počas posledného mesiaca 61 %, zažitie stavu opitosti 49 % 

(9. ročník), užitie ilegálnej drogy 21 %, užitie marihuany počas posledného mesiaca 14 %.   

Vo výskume sa pracovalo so vzorku 1.252 15-ročných žiakov na Slovensku. Zistili, že 

15 % dievčat a 19 % chlapcov fajčí tabak aspoň raz za týždeň, 22 % dievčat a 33 % chlapcov 

pije alkohol aspoň raz za týždeň, 31 % dievčat a 40 % chlapcov uvádza skúsenosť s opitosťou 

pred 13 rokom života, 15 % dievčat a 21 % chlapcov už skúsilo marihuanu, 8 % dievčat a 25 

% chlapcov sa za posledný rok aspoň trikrát pobilo. 428 

                                                           
425 Čerešník, (2014a; 2014b); Skopal, Dolejš, (2014). 
426 Dolejš, M. (2010). 
427 Vacek, J. (2008). 
428 Baška, T. a P. Kolarčík. (2009). 
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Ďalší výskum pracoval s rovnakou vzorkou429 a zistil, že 11 % dievčat a 13 % chlapcov 

má sexuálne skúsenosti, približne 2/3 z tých, ktorí/ktoré už mali pohlavný styk používa 

kondóm ako prostriedok antikoncepcie.430  

Výskum v Karlovarskom kraji bol uskutočnený s 2.256 žiakmi 6. až 9. ročníkov 

základných škôl  a študentmi 1. a 2. ročníkov stredných škôl.431 Priemerný vek zúčastnených 

bol 14,27 roka. Zastúpenie chlapcov a dievčat bolo vyvážené. Zistil sa nasledovný výskyt 

rizikového správania: pitie alkoholu v poslednom mesiaci 52 %, skúsenosť s marihuanou 41 

%, krádež peňazí rodičov 26 %, fajčenie viac ako 5 cigariet denne 25 %, obeť zosmiešňovania 

23 %, užívanie LSD a halucinogénnych húb 5 %.  

Výskumník sa sústredil na prevalenčné hodnoty dospievajúcich navštevujúcich 8. a 9. 

ročník základných škôl, 3. a 4. ročníkov gymnázií v štyroch krajoch Českej republiky.432 

Pracoval s 835 dospievajúcimi s približne paritným zastúpením chlapcov a dievčat. Zistil 

nasledovné prevalenčné hodnoty: krádež v obchode 29 %, obeť zosmiešňovania 27 %, 

napomenutie od triedneho učiteľky/učiteľa 27 %, u chlapcov až 40 %, krádež peňazí rodičov 

24 %, problémy s políciou 16 %, ublíženie niekomu 16 %, riaditeľské napomenutie 14 %, 

zámerne sebapoškodzovanie 11 %, u dievčat 16 %, užívanie marihuany spoločne s alkoholom 

10 %, obeť agresie 9 %.  

Výskumníci pracovali s 200 žiakmi základných škôl vo veku 11 až 15 rokov.433 Zistili, 

že 76 % dospievajúcich v danej vekovej skupine už vyskúšalo alkoholický nápoj, 50 % 

falšovalo podpis rodičov, 42 % niekto v škole ublížil, 40 % pilo alkohol počas posledného 

mesiaca, 31 % už fajčilo cigaretu, 29 % niekomu v živote ublížilo, 26 % kradlo, 21 % malo v 

škole nôž alebo strelnú zbraň, 18 % už bolo za školou.  

V projekte bolo oslovených 4 198 dospievajúcich vo veku 11 až 15 rokov v celej Českej 

republike.434 Z ich výskumných záverov uvádzame niektoré prevalenčné hodnoty: pitie 

alkoholu počas posledného mesiaca (31 %), falšovanie podpisu rodičov (30 %), zámerné 

sebapoškodzovanie (25 %), krádež (23 %), obeť urážania (18 %), ale tiež užívanie marihuany 

(11 %), obeť agresie (12 %). Autori a autorka zistili, že chlapci produkujú viac rizikového 

                                                           
429 Baška, T. a P. Kolarčík. 2009. 
430 Kolarčík, P., T. Baška, a A. Madarasová Gecková 2009. 
431 Lepík, F. a kol. 2010. 
432 Skopal, O. 2012. 
433 Dolejš, M. a O. Skopal. 2014. 
434 Dolejš, M., O. Skopal, a J. Suchá. 2014. 
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správania ako dievčatá. Menej rizikového správania sa, podľa ich zistení, vyskytuje v nižších 

ročníkoch osemročných gymnáziách (v porovnaní s druhým stupňom základných škôl).   

Vo významnom celorepublikovom projekte bolo oslovených 278 klientov 

nízkoprahových centier pre deti a mládež vo veku 11-15 rokov435. Zistili, že skúsenosť s 

fajčením cigariet za posledný mesiac má 48 % a denne vyfajčí viac ako 5 cigariet 38 % z nich. 

Obeťou verbálnej agresivity sa za posledný mesiac stalo 32 % dospievajúcich. Z oslovených 

klientov nízkoprahových zariadení má 31 % skúsenosť s poškodením cudzieho majetku a 33 

% počas svojho života odcudzilo tovar v obchode.  

 

Ciele výskumu   

Cieľom výskumnej práce v spoločnom projekte slovenskej a českej strany bolo 

identifikovať špecifiká rizikového správania dospievajúcich v období skorej a strednej 

puberty a niektorých osobnostných charakteristík.   

Rizikové správanie bolo definované prostredníctvom abúzu psychoaktívnych látok, 

delikvencie a šikanovania (bližšie v časti Metodológia). Takéto vymedzenie sa blíži konceptu 

Jessora ktorý vedie ku konceptu syndróm rizikového správania v dospievaní SRS-D.436 Je 

definovaný ako súbor charakteristických príznakov, ktoré možno rozdeliť do troch okruhov:  

 zneužívanie psychoaktívnych látok,  

 príznaky v psychosociálnej oblasti, 

 príznaky v reprodukčnej oblasti.  

Výskumníci si uvedomovali, že ich vymedzenie je relatívne úzke a najnovšie štúdie 

vymedzujú rizikové správanie komplexnejšie. Pracujú s kategóriami ako rizikové správanie v 

doprave a rizikové športy, rasizmus a xenofóbia, negatívne pôsobenie siekt437, ale aj užívanie 

anabolík a steroidov, extrémizmus, či nezdravé stravovacie návyky.438 

Osobnostné rysy, ktoré nás zaujímali, boli školské sebapoňatie, sebahodnotenie, 

agresivita, impulzivita, úzkostlivosť, nadšenie, rozvážnosť (bližšie v časti Metodológia).  

Ako jeden z hlavných cieľov tejto štúdie možno vymedziť komparáciu zistení na českej a 

slovenskej strane a vymedzenie národných špecifík.  

                                                           
435 Zemanová a M. Dolejš 2015. 
436 Jessor, Jessor, 1977 
437 Budinská, 2014 
438 Nielsen, Sobotková, 2014 
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Autori využili možnosť skupinovej administrácie testovej batérie v rámci školských 

zariadení, ktorými boli bežné základné školy (Slovensko 5.–9. ročník; Česká republika 6.–9. 

ročník), šesťročné gymnáziá (prima a sekunda) a osemročné gymnáziá (prima až kvarta).   

Tabuľka: Základný súbor  

  kraj  ZŠ  gymnáziá  Σ  

ČR  

pražský  27550  8204  35754  

středočeský  36826  4175  41001  

jihočeský  19488  2462  21950  

plzeňský   16672  2210  18882  

karlovarský   8873  1300  10173  

ústecký  26374  2452  28826  

liberecký  13940  1319  15259  

královehradecký  17076  1991  19067  

pardubický  16212  1844  18056  

vysočina  16273  1823  18096  

jihomoravský  33481  4576  38057  

olomoucký  18661  2749  21410  

 zlínský  18750  1598  20348  

moravskoslezský  38083  3716  41799  

Σ  308259  40419  348678  

SR  

bratislavský  19430  3356  22786  

trnavský  22308  1086  23394  

trenčiansky  23132  1025  24157  

nitriansky  27520  902  28422  

žilinský  32996  1659  34655  

banskobystrický  21098  1088  22186  

prešovský  38636  1471  40107  

košický  33118  1706  34824  

Σ  218238  12293  230531  

Vysvetlivka: ZŠ = 5. - 9. ročník, gymnáziá = 1. - 2. ročník šesťročných gymnázií a 1. - 4. 

ročník osemročných gymnázií.  
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Metodológia výskumu  

Výskum bol realizovaný dotazníkovou metódou. Participujúci vypĺňali inventár 

záznamových hárkov, ktorý obsahoval Dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti detí (SPAS), 

Škálu osobnostných rysov adolescentov (ŠORA), Výskyt rizikového správania u adolescentov 

(VRSA), Rosenbergovu škála sebaúcty (RŠS), Dotazník agresivity (BPAQ). Vždy išlo o 

paralelné, obsahovo identické metódy v dvoch jazykových modifikáciách – slovenskej a 

českej. Popis metódy uvádzame len v slovenskom jazyku.  

Dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti detí je štandardizovaná diagnostická metóda, 

ktorú vydala Psychodiagnostika, a.s., Bratislava, resp. Brno, pod označením T-216 v roku 

1992. Dotazník obsahuje 48 položiek. Pozostáva zo šiestich subškál:   

1. všeobecné schopnosti; príklad položky: Väčšina spolužiakov/spolužiačok sa učí lepšie ako 

ja.  

2. matematika; príklad položky: Myslím si, že matematiku viem veľmi dobre.  

3. čítanie; príklad položky: Stále čítam neisto. Mal/mala by som čítať lepšie.  

4. pravopis; príklad položky: V diktátoch mávam veľa chýb.  

5. písanie; príklad položky: Za písanie som vždy dostával/dostávala pochvalu a dobré 

známky.  

6. sebadôvera; príklad položky:  V škole mi všetko ide ľahko, bez problémov. Cítim sa tam 

dobre.   

7. celkového skóre sebapoňatia.   

Možné bodové rozpätie vo všetkých subškálach je 0 až 8 bodov, celkové skóre má 

bodové rozpätie 0 až 48 bodov. Úlohou participantov je vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s 

danými položkami dotazníka (odpovede áno – nie).  

Dotazník bol vytvorený ako česká (česko-slovenská) modifikácia dotazníka SPAS 

(Studentʼs Perception of Ability Scale)  od F.J. Boersmu a J.W. Chapmana 1979439. 

Psychometricky bol upravený do formy SPAS III a po štandardizácii bol vydaný uvedeným 

vydavateľstvom. Štandardizácia prebehla v roku 1987. Na jej základe boli vytvorené stenové 

normy pre jednotlivé vekové skupiny, ktorým je tento dotazník určený, tzn. dospievajúci vo 

veku 10 až 15 rokov, resp. dospievajúci navštevujúci ročníky 5 až 9 základných škôl. 

Reliabilita jednotlivých subškál vymedzená v príručke dotazníka Cronbachovým α je 0,89 a 

viac. My sme v jednotlivých škálach namerali hodnotu Cronbachovho α v rozmedzí 0,70 až 

0,86.  
                                                           
439 In: Matějček, Vágnerová, 1992 
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Nedostatkom dotazníka je štandardizácia realizovaná len v Českej republike, zastaralé 

normy a nie veľmi vydarený preklad znenia položiek do slovenského jazyka. Autori vo 

výskume vychádzali z pôvodnej konštrukcie dotazníka. Položky sme však modernizovali a 

reformulovali do správnej slovenskej podoby440. Autormi českej modernizovanej verzie sú M. 

Dolejš, O. Skopal (2013).  

Škála osobnostných rysov adolescentov (ŠORA441) je slovenskou modifikáciou 

pôvodnej českej metódy Škála osobnostních rysů u adolescentů (ŠORA442). ŠORA bola 

vyvinutá ako súbor položiek existujúcich dotazníkov (BDI, SURPS, STAI, ZTPI, ŠHaN, 

UPPS, LAP-R) i položiek definovaných autorským tímom. Celkovo obsahuje 72 položiek 

zoskupených do štyroch subškál:  

1. úzkostlivosť; Príklad položky: Často bývam smutný/smutná. Možné bodové rozpätie v 

tejto subškále je 24 až 96 bodov.  

2. impulzivita; Príklad položky: Často porušujem školský poriadok a pravidlá. Možné 

bodové rozpätie v tejto subškále je 24 až 96 bodov.  

3. nadšenie; Príklad položky: Rád /rada víťazím nad ostatnými. Možné bodové rozpätie v 

tejto subškále je 12 až 48 bodov.  

4. rozvážnosť; Príklad položky: Viem sa ovládnuť. Možné bodové rozpätie v tejto subškále 

je 12 až 48 bodov.  

Úlohou participantov je vyjadrenie miery súhlasu alebo nesúhlasu s položkami 

dotazníka pomocou 4-bodovej škály: rozhodne nesúhlasím, nesúhlasím, súhlasím, rozhodne 

nesúhlasím. Reliabilita subškál dotazníka vymedzená Cronbachovým α bola v rozmedzí 0,63 

až 0,89.  

Výskyt rizikového správania adolescentov (VRSA443) je slovenskou modifikáciou 

pôvodného českého dotazníka Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA444). 

Dotazník obsahuje 18 položiek zoskupených do troch subškál:  

1. abúzus psychoaktívnych látok. Je zameraná na aktivity , pri ktorých človek užíva, resp. 

zneužíva legálne či nelegálne látky, na ktoré môže vzniknúť psychická a/alebo fyzická 

závislosť. Príklad položky: Pil/pila si počas posledných 30 dní nejaký alkoholický nápoj? 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 6 bodov.  

                                                           
440 Čerešník (2013). 
441 Čerešník (2013). 
442 Skopal, Dolejš (2013). 
443 Čerešník, (2013). 
444 Dolejš, Skopal, (2013). 
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2. delikvencia. Je zameraná na skúsenosti s odcudzovaním vecí alebo s falšovaním a/alebo 

poškodzovaním cudzích vecí. Príklad položky: Ukradol/ukradla si niekedy niečo? Možné 

bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 8 bodov.  

3. šikanovanie. Príklad položky: Ublížil ti niekto zo spolužiakov/spolužiačok počas 

posledných 30 dní? Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 4 body.  

  

Dotazník poskytuje tiež celkové skóre rizikového správania v bodovom rozpätí 0 až 18 

bodov. Úlohou participantov je vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s položkami dotazníka 

(odpovede áno – nie). Reliabilita subškál dotazníka vymedzená Cronbachovým α bola v 

rozmedzí 0,55 až 0,83.  

Rosenbergova škála sebahodnotenia (Rosenbergʼs scale of selfesteem; RSS) bola 

publikovaná Rosenbergom v roku 1965. Česká verzia bola vytvorená Blatným, Oseckou 

(1994). Napriek existujúcej slovenskej verzii sme vychádzali z vlastného prekladu položiek. 

Škála je koncipovaná ako jednodimenzionálny konštrukt poskytujúci informácie o globálnom 

sebahodnotení.  

Pozostáva z 10-tich položiek, ktoré majú participanti posúdiť pomocou štvorbodovej 

škály: rozhodne nesúhlasím, nesúhlasím, súhlasím, rozhodne súhlasím. Podľa Halamu, 

Bieščada (2006) je možné identifikovať:  

 subškálu sebapotvrdenie, ktorá predstavuje pozitívne sebahodnotenie. Príklad položky: 

Myslím si, že mám veľa dobrých vlastností.  

 subškálu sebazníženie, ktorá predstavuje negatívne sebahodnotenie. Príklad položky: 

Niekedy si myslím, že som úplne neschopný/neschopná.  

 celkové skóre RSS, ktoré predstavuje názor človeka o sebe, o svojej hodnote.  

  

Táto štruktúra bola zohľadnená pri analýze dát a ich prezentácii. Reliabilita RŠS bola 

Vaculíkom (2000) stanovená hodnotou α 0,81. V našom výskume sme zistili hodnoty 0,67 až 

0,82.  

Možné bodové rozpätie v oboch subškálach je 5 až 20 bodov, celkové skóre má bodové 

rozpätie 10 až 40 bodov.  

Dotazník agresivity  (The Buss-Perry Aggression Questionnaire; BPAQ) pochádza z 

roku 1992 od autorskej dvojice Buss, Perry. Autori vychádzali pri jeho koncepcii z 

predpokladu, že agresivita je komplexný fenomén, ktorý je nutné dekomponovať do 
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podskupín. Potom bude možné kvantifikovať mieru agresivity konkrétneho človeka, ale aj 

spôsob jej manifestácie. BPAQ obsahuje 29 položiek, ktoré sýtia štyri komponenty.445  

 Fyzická agresivita (physical aggression; PA) zahŕňa zraňovanie alebo poškodzovanie 

druhých ľudí. Reprezentuje inštrumentálny komponent agresivity. Príklad položky: 

Niekedy som tak nahnevaný/nahnevaná, že by som rozbíjal/rozbíjala veci. Možné 

bodové rozpätie v tejto subškále je 9 až 45 bodov.  

 Verbálna agresivita (verbal aggression; VA) zahŕňa slovné zraňovanie alebo 

poškodzovanie druhých ľudí. Reprezentuje inštrumentálny komponent agresivity. 

Príklad položky: Keď ma ľudia obťažujú, väčšinou im poviem, čo si o nich myslím. 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 5 až 25 bodov.  

 Hnev (anger; A) zahŕňa fyziologický arousal. Reprezentuje emocionálny a afektívny 

komponent agresivity. Príklad položky: Mám problém kontrolovať svoje nálady. 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 7 až 35 bodov.   

 Hostilita (hostility; H) zahŕňa city nepriateľstva a nespravodlivosti. Reprezentuje 

kognitívny komponent agresivity. Príklad položky: Som podozrievavý/podozrievavá k 

prehnane priateľským cudzím ľuďom. Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 8 až 

40 bodov.  

Úlohou participantov je vyjadrenie miery súhlasu alebo nesúhlasu s danými položkami 

dotazníka pomocou 5-bodovej škály: vôbec nevystihuje, skôr nevystihuje, nemôžem sa 

rozhodnúť, skôr vystihuje, úplne vystihuje. Reliabilita subškál dotazníka vymedzená 

Cronbachovým α bola v rozmedzí 0,56 až 0,84. Autormi českej verzie dotazníka sú M. 

Dolejš, O. Skopal (2013). Autorom slovenskej verzie je M. Čerešník (2013).  

 

Výsledky  výskumu 

Pri hodnotení školského sebapoňatia bol zistený štatisticky významný rozdiel (p = 

0,001) v subškále matematika, kde slovenskí dospievajúci dosiahli o 0,42 bodu vyššie 

priemerné skóre v porovnaní s českými dospievajúcimi. V ostatných premenných boli 

zaznamenané porovnateľné výsledky oboch skupín v priemerných hodnotách i štandardných 

hodnotách. Povšimnutiahodný výsledok bol zaznamenaný v subškále písanie, kde obe 

skupiny dosiahli rovnaké priemerné skóre.  

                                                           
445 Buss, Perry. (2002).  
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V osobnostných rysom identifikovaných prostredníctvom metódy ŠORA boli zistené 

štatisticky významné rozdiely vo všetkých subškálach. Slovenskí dospievajúci boli viac 

nadšení (rozdiel 0,34 bodu) a rozvážni (rozdiel 0,29 bodu). Českí dospievajúci boli 

úzkostlivejší (rozdiel 4,01 bodu) a impulzívnejší (rozdiel 4,51 bodu).   

  Pri porovnávaní skóre v subškálach dotazníka VRSA bol zistený štatisticky významný 

rozdiel medzi slovenskou a českou vzorkou v subškále šikanovanie, kde slovenskí 

dospievajúci dosiahli o 0,17 bodu vyššie priemerné skóre ako českí dospievajúci. Ostatné 

výsledky sú porovnateľné.   

Pri porovnávaní vekových skupín v premenných dotazníka VRSA bol zistený výrazný 

nárast skóre v abúze, delikvencii i celkovom skóre VRSA spoločne s vekom. V subškále 

šikanovanie takýto výrazný nárast nebol zaznamenaný. V skupine 11 ročných bol 

zaznamenaný štatisticky významný rozdiel medzi slovenskými a českými dospievajúcimi v 

subškále šikanovanie (rozdiel 0,19 bodu) a celkové skóre (rozdiel 0,27 bodu). V skupine 12 

ročných boli zaznamenané významné rozdiely vo všetkých premenných VRSA (rozdiel bodov 

0,12 až 0,51). V skupine 13 ročných bol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel v 

subškále šikanovanie (rozdiel 0,25 bodu) a celkové skóre (rozdiel 0,36 bodu). V skupine 14 a 

15 ročných boli zaznamenané významné rozdiely v subškále delikvencia (rozdiel 0,27, resp. 

0,74 bodu), šikanovanie (rozdiel 0,17, resp. 0,18 bodu) a v celkovom skóre VRSA (rozdiel 

0,42, resp. 0,91 bodu).  

Tabuľka: Komparácia českých a slovenských dospievajúcich v premenných dotazníku VRSA  

      N  AM  Min  Max  SD  p  
VRSA Abúzus  ČR  4134  0,74  0  7  1,24  0,051  

  SR  1663  0,66  0  7  1,76    
Delikvencia  ČR  4134  1,06  0  7  1,37  0,148  
  SR  1665  1,12  0  7  1,56    
Šikanovanie  ČR  4134  0,61  0  4  0,93  0,001  
  SR  1671  0,78  0  4  1,00    
Celkové 
skóre  

ČR  4130  2,42  0  18  2,68  0,178  

 SR  1634  2,53  0  18  3,07    
nameraná hodnota; Max=maximálna nameraná hodnota; SD=štandardná odchýlka; 

p=významnosť rozdielov 

Legenda: N = početnosť; AM = aritmetický priemer; Min = minimálna štandardná odchýlka; 

p = významnosť rozdielov  
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Pri porovnávaní % súhlasných odpovedí na položky dotazníka VRSA boli tiež zistené 

rozdiely v niektorých položkách. Českí dospievajúci pijú viac alkoholických nápojov (rozdiel 

9,79 %), falšujú podpisy rodičov (rozdiel 5,17 %), častejšie fyzicky ubližujú (rozdiel 4,36 %). 

Slovenskí dospievajúci viac kradnú peniaze (rozdiel 5,11 %), sú viac urážaní (rozdiel 18,19 

%)  

Tabuľka: Komparácia českých a slovenských dospievajúcich v premenných dotazníku RŠS  

   N  AM  M
in  

Max  SD  p  

    
Sebapotvrdenie  

  
Č
R  

4074  14,80  5  20  2,36  0,001  

  SR  1639  15,09  5  20  2,54    
Sebazníženie  Č

R  
4074  13,01  5  20  2,83  0,338  

  SR  1634  13,09  5  20  2,91    
Celkové skóre  Č

R  
4074  27,81  10  40  4,60  0,005  

 SR  1591  28,19  11  40  4,41   
  nameraná hodnota; Max = maximálna nameraná hodnota; SD =  odchýlka; p = významnosť 

rozdielov. Legenda: N= početnosť; AM= aritmetický priemer; Min= minimálna štandardná.  

Sebaúcta je tiež premennou, v ktorej boli zaznamenané významné rozdiely medzi 

slovenskou a českou vzorkou. Ide o rozdiely v subškále sebapotvrdenie (rozdiel 0,29 bodu) a 

v celkovom skóre dotazníka RŠS (rozdiel 0,38 bodu) v prospech slovenských dospievajúcich.  

Slovenskí a českí dospievajúci sú odlišní aj v miere agresivity (tab. 10). Slovenskí 

dospievajúci produkujú viac fyzickej agresie (rozdiel 1,29 bodu). Českí dospievajúci 

produkujú viac verbálnej agresie (rozdiel 0,92 bodu), hostility (rozdiel 1,74 bodu), a hnevu 

(rozdiel 0,69 bodu).  

Pri porovnávaní slovenských a českých 14-ročných dospievajúcich v jednotlivých 

sledovaných premenných sme zistili podobné trendy ako u celej výskumnej vzorky. Existujú 

však aj výnimky. Nezaznamenali sme významný rozdiel v subškále rozvážnosť, šikanovanie, 

sebaúcta ani fyzická agresia. Naopak sme zaznamenali významný rozdiel v celkovom skóre 

rizikového správania (rozdiel 0,42 bodu).  

 

Záver   

Je možné konštatovať, že slovenská a česká dospievajúca populácia má veľa podobností 

i odlišností. Najvýznamnejšie rozdiely sa týkajú osobnostných rysov (rozvážnosť, nadšenie, 

RŠ
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impulzivita, úzkostlivosť, sebaúcta) a prejavov agresívneho správania (fyzická agresia, 

verbálna agresia, hostilita, hnev). Najmenej rozdielov bolo zaznamenaných v školskom 

sebapoňatí (len subškála matematika) a prejavoch rizikového správania (pitie alkoholu, 

falšovanie podpisov, fyzické ublíženie, krádeže peňazí, urážanie).  

 

Diskusia   

Syndróm rizikového správania v dospievaní (SRS-D), ktorý je ústrednou témou 

výskumu, nie je len fenoménom posledných cca 40 rokov (od čias Jessora). Je súčasťou 

reality v období dospievania. Treba mu venovať patričnú vážnosť z hľadiska výskumného 

sledovania prevalenčných hodnôt, ako to je v projektoch SAHA (The Social and Health 

Assessment), ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), či v 

depistážnych aktivitách nariadených Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR 7/2006-R, či 

Metodickým doporučením  MŠMT ČR č. j.: 20 006/2007-51 a MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-

28. Nie je na mieste striehnuť na najmenšie náznaky problémového správania dospievajúcich, 

ale ani podceňovať príznaky rizikového správania. Ak máme dojem, že k nám smerom od 

dospievajúcich presakujú informácie, o tom, čo plánujú robiť (a nemá to progresívny 

charakter) alebo o tom, čo im chýba (napr. blízkosť, uznanie), je na mieste seriózne sa týmito 

informáciami zaoberať a realisticky ich vyhodnotiť tak, aby neviedli k nežiadaným 

výsledkom, ako sú napríklad „school shooting“, „choking game“, „kybergrooming“ atď., 

ktoré môžu mať pre dospievajúcich, alebo ich okolie, fatálne následky. Aj v tomto prípade 

platí, že prevencia je najlepším liekom.  

Prezentované výsledky výskumu sú našou sondou do problematiky rizikového 

správania v období dospievania. Prvé porovnania priniesli špecifické informácie o slovenskej 

a českej dospievajúcej populácii. Predmetom ďalších analýz bude testovanie vzťahov medzi 

týmito premennými a bližšie určenie toho, ktoré premenné by mohli prispievať k vyššej 

produkcii rizikového správania v dospievaní.  
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Výskum Mgr. Vladimíra Lichnera, PhD. z Katedry sociálnej práce 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach446 
 

Výskum je zameraný na objasnenie konštruktov osamelosti a rôznych foriem rizikového 

správania v ich vzájomných súvislostiach a predikciách. Empiricky sa zameriava na 

prezentovanie dvoch realizovaných výskumných štúdií s cieľom identifikovať rôzne typy 

rizikového správania, osamelosť a ich vzájomné predikcie vo výskumných súboroch 

adolescentov. Prostredníctvom metodík UCLA447, IAT448 v kombinácii s autorskou 

metodikou boli interpretované zistenia za použitia jednoduchých lineárnych regresií. 

Výsledky preukazujú, že prevalencia skúmaných foriem rizikového správania vo výskumných 

súboroch je relatívne vysoká. Zvýšená úroveň osamelosti tu sčasti predpokladá rôzne formy 

rizikového správania. U jednotlivcov, ktorí sú zasiahnutí osamelosťou alebo rizikovým 

správaním je častokrát nutná rekonštrukcia sociálneho prostredia, kde sú sociálni pracovníci 

najerudovanejšími odborníkmi v kontexte teoretických základov vlastných tejto profesii. 

Pod pojmom rizikové správanie v adolescencii rozumieme akékoľvek správanie 

dospievajúceho, ktoré môže ohroziť jeho vývin, má vonkajšie prejavy a negatívne 

dôsledky449. Ide o správanie, ktoré ohrozuje zdravie alebo život adolescenta, sťažuje, alebo 

znemožňuje mu osamostatnenie sa bežným spôsobom, komplikuje ukončenie profesijnej 

kvalifikácie, negatívne ovplyvňuje jeho identifikáciu so sexuálnou rolou, či poškodzuje jeho 

sebahodnotenie v budúcnosti s prítomnosťou reálnych rizík (sociálne, zdravotné, výchovné) u 

jedinca či spoločnosti450. 

Vznik takéhoto správania je u adolescentov závislý od individuálnych a 

environmentálnych faktorov451. Osamelosť, ktorá môže signalizovať rizikové správanie stojí 

na pomedzí týchto faktorov. Je individuálnym faktorom, stavom, alebo črtou osobnosti, ktoré 

môžu byť dôsledkom podnetov pochádzajúcich z environmentálnej oblasti. 

V súvislosti s príčinami, významnú úlohu môže zohrávať i zmysel života 

adolescentov. Jedinec hľadá odpovede na existenciálne otázky, na základe ktorých si plánuje 

budúcnosť a stanovuje svoje ciele. Aby adolescent považoval svoj život za zmysluplný, je 

potrebné aby mal pozitívny postoj k svojej osobe, ktorý najviac podporuje počas celého 

                                                           
446 LICHNER, V. (2018). Prežívanie osamelosti ako prediktor rizikového správania adolescentov. 
447 Russel, Peplau, Cutrona. (1980). 
448 Young. (1998). 
449 Dolejš. (2010). 
450 Kocourková, Koutek. 2003; Miovský. (2015). 
451 Orosová et. al. (2012); Punová. (2012). 
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života jeho rodina (sebaobraz sa tvorí v detstve, preto je to prvá fáza budovania zmyslu 

života). Druhou fázou je stanovenie životných cieľov a ich napĺňanie, s ktorým je spojená aj 

úzkosť, neistota a strach zo zlyhania. V tejto fáze sú dôležité interpersonálne vzťahy, pretože 

s ich pomocou jedinec dokáže zvládnuť strach z neúspechu. Na druhej strane účasť v 

nesprávnej referenčnej skupine, v ktorej sa adolescent nachádza, môže viesť k osvojeniu si 

nesprávnych vzorcov správania a vzniku rizikového správania452. 

V súčasnosti sa najmä v prípade dnešných adolescentov stretávame s pojmom riziková 

mládež, kde je zvýšená pravdepodobnosť zlyhania v sociálnej a psychologickej oblasti 

následkom viacerých faktorov. Je charakteristická agresívnymi prejavmi a patologickými 

javmi453. U tejto mládeže sa v literatúre stretávame i s pojmom syndróm rizikového 

správania (angl. risk behavior syndróm — RBS)454. K výskytu negatívnych javov môže 

dôjsť, ak sa vo vývinovom štádiu jedinec nesprávne zaradí do spoločnosti a vytvorí si vlastný 

hodnotový systém, ktorý je postavený na základe jeho roly v spoločnosti. K exogénnym 

faktorom, ktoré ovplyvňujú vznik tohto syndrómu, patrí najmä oslabenie funkcie rodiny, 

urbanizácia, nedostatok osobného prostredia, neistota z budúcnosti, s ktorou súvisí zlý 

prospech v škole a teda nedostatočné uplatnenie v pracovnom živote. K protektívnym 

faktorom patrí vzor spoločnosti, v ktorej jedinec žije, legislatíva alebo kvalita školstva455. 

Rôzne štúdie456 preukazujú, že na rozvoj takéhoto správania má najväčší vplyv rodina, škola a 

rovesnícke vzťahy. 

Podstatou rizikového správania je predpoklad, že adolescent, ktorý sa prejaví v jednej 

oblasti, bude mať tendenciu takéto správanie rozširovať aj do iných oblastí457. Rozlišujeme tri 

hlavné oblasti prejavov rizikového správania, a to:  

 zneužívanie (abúzus) návykových látok (motiváciou je začlenenie sa k rovesníckej 

skupine, pokiaľ je užívanie takýchto látok dlhodobejšie, dospievajúci sa môže stať 

závislým)458, v niektorých prípadoch i zneužívanie látok nevyvolávajúcich závislosť 

(hormóny, steroidy, nadmerné množstvo vitamínov a pod.)459;  

                                                           
452 Halama. (2007). 
453 Labáth. (2001). 
454 Kabíček, Csémy, Hamanová. (2014). 
455 Kabíček, Sulek, Mizerová. (2010). 
456 Plaňava, Pilát. (2002); Bechyňová. (2008); Hajný. (2001). 
457 Jessor. (2014). 
458 Jessor, Turbin. (2010; Marešová. (2010). 
459 Čerešník, Gatial. (2014). 
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 prejavy v psychosociálnej oblasti (patrí tu protispoločenské správanie často 

označované i ako poruchy správania)460;  

 prejavy v reprodukčnej oblasti (najmä predčasný sexuálny život a s tým spojené časté 

striedanie partnerov, rizikové sexuálne správanie, predčasné tehotenstvá, fetišizmus, 

exhibicionizmus a iné).461  

Mnohé z uvedených druhov rizikového správania sú signalizované zjavnými prejavmi 

(zhoršenie školského prospechu, zmena záujmov, nová skupina priateľov, ktorí preferujú 

rovnaké správanie)462. Aktuálne spoločenské trendy prinášajú novú klasifikáciu rizikového 

správania, podľa toho, akými prostriedkami sa realizuje. Tradičné formy rizikového správania 

sa opierajú o všetky prejavy rizikového správania, ktoré súvisia so zneužívaním reálnych 

návykových látok, či prejavov v reálnom sociálnom prostredí. Novodobé formy rizikového 

správania naproti tomu môžu označovať také prejavy rizikového správania, ktoré súvisia so 

zneužívaním internetu, počítačov, závislosť na hrách, sociálnych sieťach, či rôzne formy 

protispoločenského správania odohrávajúce sa s využívaním iracionálneho prostredia 

internetu 463. 

Všeobecne je možné identifikovať tri hlavné okruhy príčin. Sú nimi interné 

(hanblivosť, nízke sebavedomie a sebadôvera, sociálna fóbia), situačné (urbanizácia, rozpad 

rodiny, nesprávna, rozdielna výchova detí) a vývinové (jedinec sa môže cítiť osamelý v 

ktoromkoľvek období svojho života)464. K uvedeným pridávajú osobnostné premenné, ktoré 

zapríčiňujú dlhodobé prežívanie osamelosti (anxieta, depresia, introverzia, submisivita).465 K 

činiteľom, ktoré spôsobujú osamelosť radíme aj nedostatočné sociálne spôsobilosti 466. 

Viaceré výskumy zisťujúce ďalšie premenné spôsobujúce osamelosť naznačujú, že 

neexistujú rozdiely v prežívaní osamelosti medzi rodmi467, ani ďalšími premennými ako 

telesný výzor, váha, výška, či vzdelanie.468 Ako vyplýva z výskumných zistení, najčastejšie sa 

osamelosť objavuje v období adolescencie.469 Je to preto, že mladý človek hľadá svoju 

identitu, prechádza rôznymi zmenami v somatickej, psychickej, ale aj sociálnej oblasti. Autori 

v tejto súvislosti uvádzajú, že adolescent bez priateľstva sa môže stať obeťou zúfalej samoty, 
                                                           
460 Jessor, Turbin. (2010); Čerešník, Gatial. (2014). 
461 Jessor, Turbin. (2010); Novotný, Okrajek. (2012); Čerešník, Gatial. (2014).  
462 Jessor, Turbin. (2010). 
463 Lichner, Šlosár. (2013). 
464 Výrost, Fedáková. (2011). 
465 Žiaková et al. (2008). 
466 Yalom. (2006). 
467 Výrost, Baumgartner. (2001); Výrost, Fedáková. (2011). 
468 Výrost, Fedáková. (2011). 
469 Hill. (2004); Dulmen-Goossens. (2013); a iní. 
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ktorá je horšia ako anxieta a môže tak byť vážne handicapovaný pri riešení úloh adolescencie. 

Z hľadiska rizikovosti je adolescencia vnímaná ako najrizikovejšie vývinové obdobie, kedy 

osobnosť adolescenta iba postupne dozrieva, pričom zrenie jednotlivých častí osobnosti 

neprebieha rovnako rýchlo. Pre nedostatočne zrelú osobnosť je osamelosť ako stav i ako črta 

pre adolescenciu značne riziková. Z tohto hľadiska je možné identifikovať niekoľko 

konkrétnych faktorov, ktoré môžu zapríčiňovať osamelosť v skupine adolescentov:  

 stresujúce udalosti v živote adolescenta (zmena bydliska, školy, úmrtie blízkej osoby, 

osobná kríza);  

 nedostatok medziľudských vzťahov (vzdialenosť, izolácia od známeho prostredia, 

nedostatočná sociálna opora);  

 šikanovanie; zdravotné problémy; „coldhome“ (nedostatok lásky a „tepla“ v rodine, 

čo môže byť spôsobené rozpadom rodiny alebo rozvodom rodičov, či citovým 

„chladom“)470.  

Konkrétne príznaky osamelosti u adolescentov môžeme identifikovať prostredníctvom 

súhrnu faktorov, ako plachosť, neistota, nízka sebadôvera, sociálna izolovanosť, úzkosť, 

depresívne nálady. Okrem toho sa osamelosť často prejavuje aj rizikovým niekedy až 

deviantným správaním (napr. krádeže, vandalizmus, užívanie drog, záškoláctvo, šikanovanie 

— zjavné, skryté). Najmä u dievčat môže dôjsť k poruchám príjmu potravy, ale aj 

sebapoškodzovaniu. Tieto prejavy demonštrujú potrebu sociálneho kontaktu s okolím471. 

Osamelosť môže spôsobiť absenciu širších sociálnych sietí472. Výskumy týchto autorov 

dokazujú, že študenti bývajúci doma, majú vyššiu mieru osamelosti než študenti, ktorí bývajú 

mimo domova (majú viac možností na nadväzovanie kontaktov). Pocity osamelosti majú 

jednotlivci vo zvyku skrývať a utajovať. O profesionálnej pomoci takémuto človeku je 

potrebné uvažovať, ak sa adolescenti uzatvárajú do seba, vyhýbajú sa priateľom, členom 

rodiny alebo celkovo svojmu okoliu; správajú sa agresívne voči sebe alebo svojmu okoliu; 

často sa zmieňujú o smrti, pocitoch bezzmyselnosti; často striedajú sexuálnych partnerov; 

majú sklony k návykovým látkam473. 

Najčastejšie sa osamelosť klasifikuje na emocionálnu, a sociálnu. Nedostatočné 

naplnenie jednotlivca z pohľadu sociálnych kontaktov a sociálnych vzťahov úzko súvisí i so 

                                                           
470 Dumm. (2008). 
471 Verešová, Hušvétyová. (2008). 
472 Výrost, Slaměník. (2008). 
473 Verešová, Hušvétyová. (2008). 
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stratou zmyslu života, čím sa výrazne prejavuje emocionálna aj sociálna osamelosť474. Okrem 

uvedeného rozoznávame i interpersonálnu, týkajúcu sa izolácie od iných, či rôznych iných 

okolností. Intrapersonálna osamelosť nastáva vtedy, ak jednotlivec dlhodobo potláča 

individuálne pocity a túžby, nedôveruje vlastnému úsudku, stráca dôveru v samého seba. 

Napokon, existenciálna osamelosť je pretrvávajúci stav i napriek existujúcim vzťahom s 

inými, najmä v dôsledku konfrontácie so smrťou475.  Do súvislosti sa dáva osamelosť a 

schopnosť vytvárať interpersonálne vzťahy. Ten, kto unesie vlastnú osamelosť, je schopný 

vytvárať vzťahy s inými.476 Z psychologického hľadiska delíme osamelosť na kognitívnu, 

behaviorálnu, a emocionálnu (citovú deprivácia, nedostatok lásky). Emocionálna osamelosť 

je najzávažnejší druh osamelosti a má najvážnejšie dôsledky477. Napokon, z časového 

hľadiska klasifikujeme krátkodobú a dlhodobú478. 

 

Metodológia výskumu 

Pre realizáciu výskumných oboch zámerov bola zvolená kvantitatívna metodológia. Pre 

obe štúdie bol zostavený samostatný dotazník, pozostávajúci z batérie otázok viacerých 

validizovaných metodík v kombinácii s autorskými otázkami. Základom pre obe štúdie bola 

identifikácia úrovne osamelosti výskumného súboru. Táto bola skombinovaná so zisťovaním 

konkrétneho rizikového správania. Takto zostavená batéria otázok bola doplnená o autorské 

otázky demografického charakteru. 

UCLA Loneliness Scale479 je škála na identifikáciu úrovne osamelosti. Tvorí ju 20 

výrokov, na ktoré respondenti odpovedajú prostredníctvom 4-bodovej škály Likertovho typu. 

Škála je jednodimenzionálna, úroveň osamelosti sa identifikuje prostredníctvom hrubého 

skóre všetkých položiek. Dotazník v pôvodnej verzii nadobúdal dobré hodnoty reliability, 

ktoré v rôznych štúdiách variovali v rozmedzí α = 0,89–0,94. V našich výskumoch sme 

taktiež zaznamenali uspokojivé hodnoty reliability. V prvej štúdii dosiahla α = 0,94, v druhej 

realizovanej štúdii α = 0,89. Dotazník bol použitý v oboch realizovaných štúdiách. 

IAT — Internet Addiction Test480 je dotazník identifikujúci nadmerné používanie 

internetu u respondentov, orientuje sa na meranie rozsahu problémov jednotlivcov v dôsledku 

                                                           
474 Žiaková et al. (2008). 
475 Kupka, Malúš. (2011). 
476 Yalom. (2006). 
477 Žiaková et al. (2008). 
478 Bruno. (2002). 
479 Russel, Peplau, Cutrona. (1980). 
480 Young. (1998); Widianto, McMurran. (2004). 
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používania internetu v každodennom živote, v spoločenskom živote, v režime spánku a 

pocitoch respondentov. Dotazník tvorí celkom 20 položiek, ktoré sú orientované na zistenie 

frekvencie danej činnosti. Odpoveď si respondent volí prostredníctvom 5-bodovej Likertovej 

škály, kde 0 = nikdy, 5 = vždy. Metodika je jednodimenzionálna, pre ďalšie spracovanie sa 

používa hrubé skóre všetkých položiek. Autorka výsledné skóre delí do troch kategórií, bežné 

užívanie internetu, občasné alebo pravidelné problémy s používaním, závažné problémy s 

používaním internetu. Pôvodný dotazník dosiahol dobrú vnútornú konzistenciu α = 0,91. V 

našom výskume dosiahol uspokojivú hodnotu na úrovni α = 0,89. Uvedený dotazník sme 

použili v prvej realizovanej štúdii, na zistenie novodobej formy rizikového správania 

(nadmerného používania internetu). 

Meranie tradičných látkových foriem rizikového správania. Na tieto účely bol 

zostavený autorský dotazník orientujúci sa na zistenie troch foriem rizikového správania u 

adolescentov, a to užívanie alkoholu, cigariet a marihuany. Táto časť pozostávala z 15 

položiek, na ktoré respondenti odpovedali prostredníctvom 4-bodovej škály Likertovho typu. 

Prostredníctvom odpovedí označovali skúsenosť (i jednorazovú), a v nasledujúcej otázke 

frekvenciu vykonávania správania a prejavov týkajúcich sa užívania týchto látok za 

referenčné obdobie posledných 30 dní. Dotazník bol zostavený s ohľadom na definície 

jednotlivých typov vymedzeného správania, ako i na existujúce zahraničné škály pre meranie 

rizikového správania (napr. SAHA, ARBS, HBICA), ktoré však boli pre realizáciu 

výskumného zámeru nepostačujúce. Každý typ rizikového správania sa hodnotil 

prostredníctvom hrubého skóre samostatne. Vnútorná konzistencia dotazníka bola uspokojivá, 

α = 0,90. Tento dotazník bol použitý v druhej štúdii, orientujúcej sa na identifikáciu 

tradičných foriem rizikového správania adolescentov. 

 

Výskumný súbor 

Výskum predikcií osamelosti a novodobej formy rizikového správania — nadmerného 

používania internetu. 

Výskumný súbor tejto štúdie tvorilo 221 respondentov vo veku 16−25 rokov (M=23,3). 

Kritériom pre zámerný výber bolo obdobie adolescencie a postadolescencie a zároveň 

navštevovanie niektorého typu školy (strednej, alebo vysokej). Z hľadiska rodu bolo vo 

výskumnom súbore 163 žien (74 %) a 58 mužov (26 %). Z celkového počtu respondentov 

popri štúdiu vykonávalo zárobkovú činnosť 51. 
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Výskum predikcií osamelosti a látkových foriem rizikového správania — užívania 

alkoholu, cigariet a marihuany 

Výskumný súbor tejto štúdie pozostával zo 130 respondentov vo vekovej skupine 

15−18 rokov (M=16,6). Kritériom zámerného výberu tu bolo navštevovanie strednej školy. Z 

hľadiska rodového rozdelenia tvorilo výskumný súbor 66 mužov (51 %) a 64 žien (49 %). Z 

hľadiska miesta ich pobytu počas školy, 86 bývajú doma a 44 na internáte. Zaujímali sme sa i 

o pôvod respondentov, 74 (57 %) pochádza z vidieka a 56 (43 %) pochádza z mesta. Tieto 

doplnkové premenné sme použili na interpretáciu najmä rizikového správania podľa rôznych 

kategórií. 

Výskum predikcií osamelosti a látkových foriem rizikového správania — užívania 

alkoholu, cigariet a marihuany 

Výskum sa zaoberal osamelosťou v kontexte niektorých látkových foriem rizikového 

správania. Konkrétne sa orientoval na užívanie alkoholu, fajčenie a užívanie marihuany u 

stredoškolskej mládeže, vo vekovom rozpätí 15–18 rokov. Deskriptívne charakteristiky 

premenných týkajúcich sa celkovej úrovne rizikového správania vo výskumnom súbore 

preukazujú relatívne vysokú incidenciu. V prípade celkovej úrovne rizikového správania, až 

72 % respondentov má minimálne jednorazovú skúsenosť s niektorým zo skúmaných druhov 

rizikového správania. Samozrejme, tu môže ísť o jednorazové, testovacie užívanie, preto sme 

sa orientovali i na opakované epizódy užívania týchto látok. Výsledky tu preukazujú, že 64 % 

výskumnej vzorky má opakované skúsenosti s užívaním niektorej z uvedených látok, či ich 

kombinácie. Časté užívanie udáva 36 % respondentov. Čo sa týka užívania alkoholu, takmer 

70 % respondentov má skúsenosť s užívaním alkoholu, a takmer 62 % ho užívalo viackrát za 

posledných 30 dní. Pri užívaní tabakových výrobkov sme zaznamenali minimálne 

jednorazovú skúsenosť u 72 % respondentov, pravidelné fajčenie u 48 % respondentov, z 

čoho bolo 17 % dievčat. V tomto prípade boli zaznamenané i výraznejšie rodové rozdiely. S 

užívaním marihuany malo skúsenosť celkovo 16 % respondentov, pričom 12 % z nich užilo 

marihuanu i v referenčnom období posledných 30 dní. 

V kontexte skúmanej problematiky, a to osamelosti ako prediktora rizikového správania 

nás zaujímali i vzájomné súvislosti medzi týmito premennými. Tieto sme hodnotili 

prostredníctvom Pearsonovho korelačného koeficientu. Výsledky reprezentuje Tabuľka. 
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 r p(α) 

Rizikové správanie 

celkom 

0,365 <0,001 

Užívanie alkoholu 0,376 0,021 

Fajčenie 0,428 0,041 

Užívanie marihuany 0,450 0,079 

Tabuľka — Korelácie medzi osamelosťou a jednotlivými kategóriami rizikového správania. 

Ako bolo prezentované v predchádzajúcej tabuľke, identifikovali sme štatisticky 

významné súvislosti medzi osamelosťou a rizikovým správaním, konkrétne užívaním 

návykových látok, alkoholu a cigariet u respondentov. V prípade marihuany bola korelácia na 

strednej úrovni, no nebola štatisticky významná. Ostatné korelácie boli štatisticky významné. 

Na základe uvedeného teda konštatujeme, že osamelosť a rizikové správanie v podobe 

užívania návykových (i keď legálnych) látok spoločne súvisia. 

Okrem prezentovaného sumárneho testovania predikcií sme prostredníctvom 

jednoduchých lineárnych regresií testovali i každé zo skúmaných typov rizikového správania 

samostatne. Tu sa taktiež potvrdili uvažované vzťahy. Najvýraznejšie sme zaznamenali 

hodnotu predikcie u užívania alkoholu, kedy testovaný model vysvetľoval až takmer 49 % 

variability testovanej závislej premennej (R = 0,376; R2 = 0,468; p(α) = 0,036). V prípade 

ďalších látok, fajčenie je osamelosťou vysvetľované v takmer 20 % (R = 0,428; R2 = 0,197; 

p(α) = 0,041) a užívanie marihuany v 11,4 % (R = 0,450; R2 = 0,114; p(α) = 0,048). 

 

Diskusia 

Rizikové správanie je multifaktorálny jav, môže byť predikované množstvom 

premenných. Za jeden z dôvodov je považovaná i osamelosť. Zámerom príspevku bolo 

prezentovať osamelosť a rizikové správanie ako samostatné, no spolu súvisiace konštrukty s 

jasne vymedzeným smerom vplyvu. Predpokladali sme, že rizikové správanie môže byť u 

adolescentov vyvolávané pocitmi osamelosti, ktoré sú v interakcii jednotlivca so sociálnym 

okolím častokrát podceňované, až zľahčované. 

V oboch štúdiách sme identifikovali mieru prežívanej osamelosti a vzájomné predikcie 

medzi osamelosťou a rizikovým správaním. V prvej štúdii sme preukázali, že takmer 42 % 

oslovených respondentov vykazuje minimálne občasné problémy s užívaním internetu, z toho 

4 % patria do kategórie závažné problémy s používaním. Na toto rizikové správanie v období 

adolescencie sa orientovali i rôzni zahraniční autori. Študenti majú závažnejšie problémy v 
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dôsledku užívania internetu v porovnaní s inými skupinami populácie.481 Výskum preukázal, 

že 13 % z 531 študentov vykazovalo známky problematického používania internetu.482 Zistili, 

že 14 % študentov, študujúcich Bryant College spĺňalo kritéria rizikového správania.483 

Taktiež  10 % študentov Taiwanskej Univerzity má závažné problémy v dôsledku užívania 

internetu.484 Z hľadiska prevalencie boli teda rozdielnosti medzi zahraničnými výskumami a 

našim výskumom, kedy zahraničné štúdie preukazujú vyššiu prevalenciu ako to bolo v našom 

výskumnom súbore. V prípade látkových foriem rizikového správania sme sa zaujímali o 

užívanie alkoholu, cigariet a marihuany, či už vo forme jednorazovej skúsenosti, alebo vo 

forme opakovaného užívania, či nedávneho užívania v referenčnom období posledných 30 

dní. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že oslovení adolescenti uvádzali relatívne 

bohaté skúsenosti s užívaním týchto látok. V prípade alkoholu, až 70 % výskumného súboru, 

má s alkoholom skúsenosti, pričom častejší konzumenti sú muži. V prípade alkoholu na 

výskumnej vzorke 120 adolescentov vo veku 15 až 19 rokov zistili, že 44 % chlapcov užíva 

alkohol približne každý tretí deň, a 27 % sú pod vplyvom alkoholu každý víkend.485 V prípade 

fajčenia sme identifikovali prevalenciu na úrovni 72 % v prípade jednorazovej skúsenosti. 48 

% výskumného súboru však fajčí pravidelne, z čoho je 17 % žien. Podobné výsledky ukázal aj 

výskum, ktorý uviedol486, že z výskumnej vzorky 600 študentov vo veku 14–19 rokov, má 63 

% skúsenosti s fajčením a pravidelne fajčí 39 %. Pri užívaní marihuany, napriek jej ilegálnosti 

ako i nízkemu priemernému veku výskumného súboru sme zaznamenali skúsenosti s 

užívaním u 16 %, pričom v referenčnom období 30 dní bola prevalencia 12 %. O užívanie 

marihuany u adolescentov sa zaujímajú výskumníci487, ktorí realizovali výskum u mladších 

dospievajúcich (veková kategória 13−15 rokov) v USA a rovnako i v Ruskej federácii. Podľa 

získaných výsledkov v Ruskej federácii, s marihuanou má skúsenosť približne 7 % 

výskumného súboru. Pokiaľ však ide o USA, tam má s marihuanou skúsenosť takmer 18 % 

respondentov. Ďalší výskum na podobnú tému bol uskutočnený v Kanade, tu sa o 

problematiku zaujímali opakovane, v roku 2002 a 2004. Podľa výsledkov v roku 2002 malo 

skúsenosti s marihuanou 18 % respondentov a v roku 2004 takmer 17 %488. 

                                                           
481 Young, Sweeting, West. (2008). 
482 Scherera. (1997). 
483 Morahan-Martin a Schumacher. (1999). 
484 Yang. (2001). 
485 Young, Sweeting, West. (2008). 
486 Bačíkovej, Berinšterovej a Orosovej. (2013). 
487 Stickley et al. (2014). 
488 Leatherdale, Hammond, Ahmed. (2008). 
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Prostredníctvom jednoduchej lineárnej regresie sme identifikovali, že osamelosť môže 

čiastočne spoločne s ďalšími premennými viesť k vzniku rizikového správania. Aj v prípade 

iných štúdií sa práve osamelosť v kontexte rizikového správania stala predmetom skúmania 

viacerých autorov. Zistili, že osamelosť vedie k problematickému užívaniu internetu.489 

Taktiež ďalšie výskumy zistili, že osamelosť pozitívne koreluje s rizikovým správaním490. 

Okrem preukázania vplyvu osamelosti na novodobé formy rizikového správania sme sa 

orientovali i na preukázanie vplyvu osamelosti na rizikové správanie v podobe užívania 

návykových látok. Tu sme taktiež preukázali predpokladané výsledky prostredníctvom 

metódy jednoduchej lineárnej regresie. Obdobne orientované výskumy boli realizované najmä 

v zahraničí, kde boli zhodne preukázané obdobné výsledky. Osamelosť tak môžeme 

považovať za jednu z príčin rizikového správania látkovej povahy, teda užívania návykových 

látok — alkoholu, cigariet a marihuany.491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
489 Kraut a Kiesler. (2002). 
490 Morahan-Martin, Schumacher. (2003); Ayas, Baris. 2013); Bozoglan, Demirer, Sahin. (2013). 
491 Stickley et al. (2014); Nikmanesh, Kazemi, Khosarvi. (2015). 
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Výskum  Michala Čerešníka a Viktora Gatiala z Katedry 
pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre, Slovenská 
republika.492 
 

Obdobie dospievania je významným životným obdobím, ktoré býva často v 

komunikácii bežných ľudí hodnotené s prímesou negatívneho postoja alebo aspoň s dávkou 

málo akceptujúcej zhovievavosti. Je to tak preto, lebo obdobie dospievania je veľmi búrlivé, 

dynamické, niekedy málo predvídateľné až prekvapujúce. Väčšina dospievajúcich sa správa 

presne v tomto duchu. Dospievajúci/dospievajúce vytŕhajú dospelých ľudí ukotvených v 

bezpečí každodenných zvyklostí z pokojného plynutia a konfrontácia s nimi možno pripomína 

dospelým ich vlastné ideály a túžby, za ktoré kedysi bojovali.  

Dospievajúci ľudia začínajú prežívať svoju individualitu. Sú si vedomí toho, že sú 

schopní kontrolovať svoje túžby, vnímať svoje potreby, definovať samého seba a svoje ciele. 

Chcú zaujať svoje miesto v spoločnosti. Sú konfrontovaní s príliš veľkým množstvom 

konfliktných možností a rozhodnutí. Musia náhle urobiť rozhodnutia, ktoré majú dlhodobé 

následky. Často sa nevedia rozhodnúť. Ich správanie je nekonzistentné. Boja sa odmietnutia. 

To často vedie ku konfúzii identity, či k vzniku negatívnej identity, tzn. citu, že sú potenciálne 

zlí a nehodnotní. Stereotypizácia a projekcia, ktoré sú typické pre toto obdobie, môžu viesť k 

diskriminácii iných, či produkcii správania na hranici, alebo za hranicou, sociálnej únosnosti. 

Prostredníctvom identifikácií a členstiev v sociálnych skupinách testujú dospievajúci ľudia 

svoju kapacitu lojality, tzn. schopnosť uniesť lojalitu ako slobodný záväzok – vernosť. Tá 

však predpokladá, že sa u nich rozvinul silný cit vlastnej identity, ktorej základom sú relatívne 

stabilné hodnoty a ich systém. Niektorí z nich však nie sú vernosti/lojality schopní a dočasne 

končia v psychosociálnom moratóriu, v ktorom riešenie svojich záväzkov nechávajú na 

neskôr.  

Vývin človeka sa nie vždy zmestí do očakávateľných hraníc a stáva sa, že pod vplyvom 

rozmanitých vplyvov siahajúcich od nesprávneho výchovného vedenia až po traumatizujúce 

životné udalosti sa človek vzdiali sociálnym normatívom a začne sa správať neadekvátne 

svojmu veku, statusu, či situácii. Produkuje rizikové správanie, ktoré, tak ako má svoj zdroj, 

má aj svoj spôsob riešenia.  

Na  rizikové  správanie  možno  nazerať  z viacerých  uhlov  pohľadu.  

Z psychopatologického hľadiska možno rizikové správanie ukotviť v kategórii:  
                                                           
492 ČEREŠNÍK, M. a V. GATIAL. Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v 
systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
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• porúch správania (podľa MKCH 10 SK493 diagnózy F91, F98.8),   

• psychických porúch a správania zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok (podľa 

MKCH 10 SK diagnózy F10 až F19),  

• porúch návykov a impulzov (podľa MKCH 10 SK diagnóza F63),  

• abúzu látok, ktoré nevyvolávajú závislosť (podľa MKCH 10 SK diagnóza F55),  

• porúch voľby sexuálneho objektu (podľa MKCH 10 SK diagnóza F65) alebo všeobecne 

porúch sexuálneho správania.  

Takéto vymedzenie má však nedostatok v tom, že vyčerpávajúco nezahŕňa všetky 

potenciálne kategórie spadajúce pod označenie rizikové správanie. Dôvodom je to, nie všetky 

odchýlky v správaní sú aktuálne klasifikované v medzinárodných klasifikáciách chorôb (napr. 

MKCH 10 SK (2020) alebo DSM-V494 (2020)). Hovoríme napr. o nelátkových závislostiach v 

podobe závislosti od internetu, chatovania, závislosti od sociálnych sietí, shopholizme, 

syndróme týrania žien (v malej prevalencii aj mužov), detí, ale aj seniorov a o týraní rodičov 

vlastnými deťmi, ale aj o prejavoch správania, ktoré sú rušivé, ale nie sú prejavom patológie 

(vykrikovanie na hodine) atď. Tieto problémy predstavujú, skôr ako medicínske, resp. 

zdravotné riziko, riziko sociálne, interakčné.  

Do jednotlivých kategórií vymedzených podľa MKCH 10 (2013) zaradiť tieto poruchy:  

 poruchy správania: porucha socializácie (napr. porucha socializácie s agresivitou), 

socializovaná porucha správania (napr. skupinová delikvencia, záškoláctvo), opozičná 

vzdorovitá porucha, iné nešpecifikované poruchy správania (napr.  

nadmerná masturbácia, vŕtanie v nose, cmúľanie palca, obhrýzanie nechtov),  

 užívanie psychoaktívnych látok: v období dospievania predovšetkým užívanie alkoholu, 

tabaku, kanabinoidov (marihuana), ale tiež opiátov, kokaínu, halucinogénov, 

rozpúšťadiel atď.  

 poruchy návykov a impulzov: patologické hráčstvo, podpaľačstvo (pyrománia), 

kradnutie (kleptománia), vytrhávanie vlasov (trichotilománia),  

 abúzus látok, ktoré nevyvolávajú závislosť: užívanie antacíd, ľudových liekov, 

steroidov a hormónov, vitamínov, laxatív, antidepresív, analgetík495,  

 poruchy sexuálneho správania: fetišizmus, exhibicionizmus, voyerizmus a pod..  

                                                           
493 MKCH 10 SK Medzinárodná klasifikcácia chorôb, 10. revízia.   
494 DSM-V = Diagnostický a štatistický manuál mentálnych chorôb.  
495 Musíme poznamenať, že názov tejto kategórie vnímame ako nepresný, pretože napr. analgetiká sú látky, od 
ktorých sa človek môže stať závislým.  
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Rizikové správanie je relatívne krátke označenie pre veľmi širokú paletu nežiaducich 

foriem správania, ktoré môžu mať svoju príčinu vzniku v období dospievania. Rizikové 

správanie je definované ako pojem, ktorý zahŕňa rozmanité formy správania, ktoré majú 

negatívny dopad na zdravie, sociálne alebo psychické fungovanie človeka alebo ohrozujú jeho 

sociálne okolie496, pričom ohrozenie môže byť reálne alebo predpokladané.497 Vo 

všeobecnosti môžeme povedať, že príčina vzniku týchto foriem správania (porúch) je 

multifaktoriálna a špecifická pre jednotlivé nozologické jednotky. Najčastejšie sa však 

uvažuje o interakcii biologických a sociálnych faktorov498. Spúšťače rizikové správania môžu 

byť v oblasti:  

 genetických dispozícií: dráždivosť, impulzivita, zníženie zábran, vyhľadávanie 

vzrušenia, ľahostajnosť k spätnej väzbe, nezávislosť od pozitívneho sociálneho 

hodnotenia; tendencia produkovať, resp. neprodukovať rizikové správanie súvisí aj s 

ďalšími osobnostnými premennými, ako sú reziliencia, úzkostlivosť, frustračná 

tolerancia, vyhľadávanie vzrušenia, svedomitosť, tendencia k riziku, sebaúčinnosť a 

pod.499,  

 biologických dispozícií: narušenie funkcií mozgu vplyvom úrazu alebo zápalového 

ochorenia mozgu, porucha funkcií neurotransmiterov,  

 sociálneho prostredia: na strane rodičov (ich anomálie, neúplnosť rodiny, neplnenie 

funkcií rodiny, neschopnosť zvládať výchovné situácie, subkultúrne pozadie), na 

strane vrstovníkov/vrstovníčok a ich vplyvu na dospievajúceho človeka, ale napr. aj na 

strane charakteru životného prostredia (anonymita veľkých miest a sídlisk).  

Rizikové správanie predstavuje významný výskumný problém, z hľadiska etiológie (príčin 

vzniku), symptomatológie (prejavov), kategorizácie a všeobecne teoretického vymedzenia. 

V Českej republike aj na Slovensku bolo nedávno realizovaných viacero výskumov, 

ktoré sa pokúšajú odpovedať na túto otázku. V nasledujúcom texte prinášame prehľad ich 

výsledkov.  

 

 

 

                                                           
496 Problematike sociálnej exklúzie, ktorá má svoje jednoznačné dôsledky v psychike človeka, sa vo vzťahu k 
rómskej minorite venuje Čerešníková (2005, 2006, 2007, 2008, 2013)  

497 Miovský a kol. (2012). 
498 Vágnerová. (2004). 
499 Verešová. (2004); Orosová a kol. (2011); Verešová, Malá. (2011); Dolejš, Skopal. (2014). 
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Výskumná vzorka  

Výskum pracoval so žiakmi 5. až 9. tried základných škôl Pražského kraja Českej 

republiky.500 Išlo o 803 dospievajúcich priemerného veku 12,7 roka. Zistil takýto výskyt 

rizikového správania: obeť zosmiešňovania 33 %,  skúsenosť s pohlavným stykom 23 % (9. 

ročník), skúsenosť s užívaním tabaku 68 % (9. ročník), skúsenosť s užívaním alkoholu 99 % 

(9. ročník), užitie alkoholu počas posledného mesiaca 61 %, zažitie stavu opitosti 49 % (9. 

ročník), užitie ilegálnej drogy 21 %, užitie marihuany počas posledného mesiaca 14 %.  

Vo výskume pracovali so vzorku 1252 15-ročných žiakov na Slovensku.501 Zistili, že 15 

% dievčat a 19 % chlapcov fajčí tabak aspoň raz za týždeň, 22 % dievčat a 33 % chlapcov pije 

alkohol aspoň raz za týždeň, 31 % dievčat a 40 % chlapcov uvádza skúsenosť s opitosťou 

pred 13 rokom života, 15 % dievčat a 21 % chlapcov už skúsilo marihuanu, 8 % dievčat a 25 

% chlapcov sa za posledný rok aspoň trikrát pobilo.  

Pracovali s rovnakou vzorkou502. Zistili, že 11 % dievčat a 13 % chlapcov má sexuálne 

skúsenosti, približne 2/3 z tých, ktorí/ktoré už mali pohlavný styk používa kondóm ako 

prostriedok antikoncepcie.  

Výskum sa uskutočnil v Karlovarskom kraji s 2256 žiakmi 6. až 9. ročníkov základných 

škôl a študentmi 1. a 2. ročníkov stredných škôl503. Priemerný vek zúčastnených bol 14,27 

roka. Zastúpenie chlapcov a dievčat bolo vyvážené. Zistil nasledovný výskyt rizikového 

správania: pitie alkoholu v poslednom mesiaci 52 %, skúsenosť s marihuanou 41 %, krádež 

peňazí rodičov 26 %, fajčenie viac ako 5 cigariet denne 25 %, obeť zosmiešňovania 23 %, 

užívanie LSD a halucinogénnych húb 5 %.  

Výskum sa sústredil na prevalenčné hodnoty dospievajúcich navštevujúcich 8. a 9. 

ročník základných škôl, 3. a 4. ročníkov gymnázií v štyroch krajoch Českej republiky504. 

Pracoval s 835 dospievajúcimi s približne paritným zastúpením chlapcov a dievčat. Zistil 

nasledovné prevalenčné hodnoty: krádež v obchode 29 %, obeť zosmiešňovania 27 %, 

napomenutie od triedneho učiteľky/učiteľa 27 %, u chlapcov až 40 %, krádež peňazí rodičov 

24 %, problémy s políciou 16 %, ublíženie niekomu 16 %, riaditeľské napomenutie 14 %, 

zámerne sebapoškodzovanie 11 %, u dievčat 16 %, užívanie marihuany spoločne s alkoholom 

10 %, obeť agresie 9 %.  

                                                           
500 Vacek. (2008). 
501 Baška, & Kolarčík. (2009). 
502 Kolarčík, Baška, & Madarasová Gecková. (2009). 
503 Lepík a kol. (2010). 
504 Skopal. (2012). 
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Vo výskume pracovali s 200 žiakmi základných škôl vo veku 11 až 15 rokov.505 Zistili, 

že 76 % dospievajúcich v danej vekovej skupine už vyskúšalo alkoholický nápoj, 50 % 

falšovalo podpis rodičov, 42 % niekto v škole ublížil, 40 % pilo alkohol počas posledného 

mesiaca, 31 % už fajčilo cigaretu, 29 % niekomu v živote ublížilo, 26 % kradlo, 21 % malo v 

škole nôž alebo strelnú zbraň, 18 % už bolo za školou.  

Vo výskume oslovili 4198 dospievajúcich vo veku 11 až 15 rokov v celej Českej 

republike.506 Z ich výskumných záverov uvádzame niektoré prevalenčné hodnoty: pitie 

alkoholu počas posledného mesiaca (31 %), falšovanie podpisu rodičov (30 %), zámerné 

sebapoškodzovanie (25 %), krádež (23 %), obeť urážania (18 %), ale tiež užívanie marihuany 

(11 %), obeť agresie (12 %). Autori a autorka zistili, že chlapci produkujú viac rizikového 

správania ako dievčatá. Menej rizikového správania sa, podľa ich zistení, vyskytuje v nižších 

ročníkoch osemročných gymnáziách (v porovnaní s druhým stupňom základných škôl).   

Základný súbor výskumu tvorili žiaci 5. až 9. ročníkov základných škôl a študenti 1. až 

4. ročníkov osemročných gymnázií. Prehľad ich početností v jednotlivých krajoch SR je 

uvedený tabuľke 7 a v grafoch 1 a 2. Celkový počet žiakov v 5. až 9. ročníku základných škôl 

bol 218 238. Celkový počet študentov v 1. až 4. ročníku osemročných gymnázií bol 12 293. 

Po sčítaní týchto dvoch skupín sme dospeli k veľkosti základného súboru: 230 531 žiakov. 

Výskumný súbor je netriedený, tzn. že sme z neho nevyčlenili žiakov s individuálnym 

výchovno-vzdelávacím plánom, resp. so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Výskumnú vzorku tvorilo 1706 dospievajúcich priemerného veku 12,75 roka. 

Výber vzorky možno označiť za stratifikovaný. Sú v nej reprezentantky takmer 

všetkých krajov Slovenskej republiky507, školy vo veľkých aj menších obciach/mestách, 

základné školy i osemročné gymnázium. Počty žiakov/žiačok osemročného gymnázia 

nešpecifikujeme zvlášť, sú zahrnuté v počtoch žiakov/žiačok jednotlivých ročníkov.   

 

Výskumný cieľ a výskumné metódy  

Výskumným cieľom realizovanej výskumnej aktivity bola identifikácia intenzity a 

charakteru rizikového správania a vybraných osobnostných premenných dospievajúcich v 

celoslovenskom rozmere. Dôvodom zamerania sa na dospievajúcu populáciu je senzitivita 

tohto vývinového obdobia aj voči negatívnym sociálnym a psychickým javom 

                                                           
505 Dolejš, & Skopal. (2014). 
506 Dolejš, Skopal, & Suchá. (2014). 
507 Napriek našej snahe sa nám v prípravnej fáze ani v čase zberu dát nepodarilo nadviazať kontakt so školou z 
bratislavského kraja, ktorá by chcela participovať v projekte.  
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(charakterizovaná napr. citlivosťou voči kritike, nárastom prevalencie krádeží dospievajúcich 

od 12-teho roku atď.) a legislatívne daná povinnosť depistáže rizikového správania. 

Predpokladáme, že plánované výstupy (v podobe diagnostických metód) výskumnej aktivity 

budú možným podkladom pre identifikáciu dospievajúcich s rizikovým správaním a ich 

osobnostných charakteristík.  

 

Metodológia výskumu 

Výskum bol realizovaný dotazníkovou metódou. Participujúci/participujúce vypĺňali 

inventár záznamových hárkov, ktorý obsahoval Dotazník agresivity (BPAQ), Dotazník 

sebapoňatia školskej úspešnosti detí (SPAS), Rosenbergova škála sebaúcty (RSS), Výskyt 

rizikového správania u adolescentov (VRSA), Škála osobnostných rysov adolescentov 

(ŠORA).  

Dotazník agresivity  (The Buss-Perry Aggression Questionnaire; BPAQ) pochádza z 

roku 1992508. Autori vychádzali pri jeho koncepcii z predpokladu, že agresivita je komplexný 

fenomén, ktorý je nutné dekomponovať do podskupín. Potom bude možné kvantifikovať 

mieru agresivity konkrétneho človeka, ale aj spôsob jej manifestácie. BPAQ obsahuje 29 

položiek, ktoré sýtia štyri komponenty509:  

 Fyzická agresivita (physical aggression; PA) zahŕňa zraňovanie alebo poškodzovanie 

druhých ľudí. Reprezentuje inštrumentálny komponent agresivity. Príklad položky: 

Niekedy som tak nahnevaný/nahnevaná, že by som rozbíjal/rozbíjala veci. Možné 

bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 45 bodov.  

 Verbálna agresivita (verbal aggression; VA) zahŕňa slovné zraňovanie alebo 

poškodzovanie druhých ľudí. Reprezentuje inštrumentálny komponent agresivity. 

Príklad položky: Keď ma ľudia obťažujú, väčšinou im poviem, čo si o nich myslím. 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 25 bodov.  

 Hnev (anger; A) zahŕňa fyziologický arousal. Reprezentuje emocionálny a afektívny 

komponent agresivity. Príklad položky: Mám problém kontrolovať svoje nálady. 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 35 bodov.  

 Hostilita (hostility; H) zahŕňa city nepriateľstva a nespravodlivosti. Reprezentuje 

kognitívny komponent agresivity. Príklad položky: Som podozrievavý/podozrievavá k 

                                                           
508 Buss, Perry. (2002).  
509 Buss, Perry. (1992).  
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prehnane priateľským cudzím ľuďom. Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 

40 bodov.  

Úlohou participantov je vyjadrenie miery súhlasu alebo nesúhlasu s danými položkami 

dotazníka pomocou 5-bodovej škály: vôbec nevystihuje, skôr nevystihuje, nemôžem sa 

rozhodnúť, skôr vystihuje, úplne vystihuje.  

Autormi českej verzie dotazníka sú M. Dolejš, O. Skopal (2013). Autorom slovenskej 

verzie je M. Čerešník (2013).  

Dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti detí je štandardizovaná diagnostická metóda, 

ktorú vydala Psychodiagnostika, a.s., Bratislava, resp. Brno, pod označením T216 v roku 

1992. Dotazník obsahuje 48 položiek. Pozostáva zo šiestich subškál:   

1. všeobecné schopnosti; príklad položky: Väčšina spolužiakov/spolužiačok sa učí lepšie ako 

ja.  

2. matematika; príklad položky: Myslím si, že matematiku viem veľmi dobre.  

3. čítanie; príklad položky: Stále čítam neisto. Mal/mala by som čítať lepšie.  

4. pravopis; príklad položky: V diktátoch mávam veľa chýb.  

5. písanie; príklad položky: Za písanie som vždy dostával/dostávala pochvalu a dobré 

známky.  

6. sebadôvera; príklad položky:  V škole mi všetko ide ľahko, bez problémov. Cítim sa tam 

dobre.   

a celkového skóre sebapoňatia.   

Možné bodové rozpätie vo všetkých subškálach je 0 až 8 bodov, celkové skóre má 

bodové rozpätie 0 až 48 bodov.  

Úlohou participantov je vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s danými položkami 

dotazníka (odpovede áno – nie).  

Dotazník bol vytvorený ako česká (česko-slovenská) modifikácia dotazníka SPAS 

(Studentʼs Perception of Ability Scale).510 Psychometricky bol upravený do formy SPAS III a 

po štandardizácii bol vydaný uvedeným vydavateľstvom. Štandardizácia prebehla v roku 

1987. Na jej základe boli vytvorené stenové normy pre jednotlivé vekové skupiny, ktorým je 

tento dotazník určený, tzn. dospievajúci vo veku 10 až 15 rokov, resp. dospievajúci 

navštevujúci ročníky 5 až 9 základných škôl. Reliabilita jednotlivých subškál vymedzená 

Cronbachovým α je 0,89 a viac.   

                                                           
510 Boersmu & Chapman (1979) In Matějček a Vágnerová. (1992). 
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Nedostatkom dotazníka je štandardizácia realizovaná len v Českej republike, zastaralé 

normy a nie veľmi vydarený preklad znenia položiek do slovenského jazyka. V našom 

výskume sme vychádzali z pôvodnej konštrukcie dotazníka. Položky sme však modernizovali 

a reformulovali do správnej slovenskej podoby511. Autormi českej verzie sú M. Dolejš, O. 

Skopal (2013).  

Rosenbergova škála sebahodnotenia (Rosenbergʼs scale of selfesteem; RSS) bola 

publikovaná Rosenbergom v roku 1965. Česká verzia512, najnovšia slovenská verzia513. Škála 

je koncipovaná ako jednodimenzionálny konštrukt poskytujúci informácie o globálnom 

sebahodnotení.  

Pozostáva z 10-tich položiek, ktoré majú participanti posúdiť pomocou štvorbodovej 

škály: rozhodne nesúhlasím, nesúhlasím, súhlasím, rozhodne súhlasím. Podľa Halamu, 

Bieščada (2006) je možné identifikovať:  

 subškálu sebapotvrdenie, ktorá predstavuje pozitívne sebahodnotenie. Príklad položky: 

Myslím si, že mám veľa dobrých vlastností.  

 subškálu sebazníženie, ktorá predstavuje negatívne sebahodnotenie. Príklad položky:  

Niekedy si myslím, že som úplne neschopný/neschopná.  

 celkové skóre RSS, ktoré predstavuje názor človeka o sebe, o svojej hodnote.  

Túto štruktúru budeme zohľadňovať pri analýze dát a ich prezentácii. Reliabilita RSS bola514 

stanovená hodnotou α 0,81.  

Možné bodové rozpätie v oboch subškálach je 0 až 20 bodov, celkové skóre má bodové 

rozpätie 0 až 40 bodov.  

Výskyt rizikového správania adolescentov (VRSA515) je slovenskou modifikáciou 

pôvodného českého dotazníka Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA516). 

Dotazník obsahuje 18 položiek zoskupených do troch subškál:  

1. abúzus psychoaktívnych látok. Je zameraná na aktivity, pri ktorých človek užíva, resp. 

zneužíva legálne či nelegálne látky, na ktoré môže vzniknúť psychická a/alebo fyzická 

závislosť. Príklad položky: Pil/pila si počas posledných 30 dní nejaký alkoholický nápoj? 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 6 bodov.  

                                                           
511 Čerešník. (2013). 
512 Blatný, Osecká. (1994). 
513 Čerešník. (2013). 
514 Vaculík. (2000). 
515 Čerešník. (2013). 
516 Dolejš, Skopal. (2013). 
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2. delikvencia. Je zameraná na skúsenosti s odcudzovaním vecí alebo s falšovaním a/alebo 

poškodzovaním cudzích vecí. Príklad položky: Ukradol/ukradla si niekedy niečo? Možné 

bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 8 bodov.  

3. šikanovanie. Príklad položky: Ublížil ti niekto zo spolužiakov počas posledných 30 dní? 

Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 4 body.  

a poskytuje tiež celkové skóre rizikového správania v bodovom rozpätí 0 až 18 bodov.  

Úlohou participantov je vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s danými položkami 

dotazníka (odpovede áno – nie).  

Škála osobnostných rysov adolescentov (ŠORA517) je slovenskou modifikáciou 

pôvodnej českej metódy Škála osobnostních rysů u adolescentů (ŠORA518). ŠORA bola 

vyvinutá ako súbor položiek existujúcich dotazníkov (BDI, SURPS, STAI, ZTPI, ŠHaN, 

UPPS, LAP-R) i položiek definovaných autorským tímom. Celkovo obsahuje 72 položiek 

zoskupených do štyroch subškál:  

1. úzkostlivosť; Príklad položky: Často bývam smutný/smutná. Možné bodové rozpätie v 

tejto subškále je 0 až 96 bodov.  

2. impulzivita; Príklad položky: Často porušujem školský poriadok a pravidlá. Možné 

bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 96 bodov.  

3. nadšenie; Príklad položky: Rád /rada víťazím nad ostatnými. Možné bodové rozpätie v 

tejto subškále je 0 až 48 bodov.  

4. rozvážnosť; Príklad položky: Viem sa ovládnuť. Možné bodové rozpätie v tejto subškále 

je 0 až 48 bodov.  

Úlohou participantov je vyjadrenie miery súhlasu alebo nesúhlasu s danými položkami 

dotazníka pomocou 4-bodovej škály: rozhodne nesúhlasím, nesúhlasím, súhlasím, rozhodne 

nesúhlasím.  

Ako vyplýva zo štrukturálneho vymedzenia dotazníkov, v našom výskume sme sa 

zamerali na (1) osobnostné rysy, o ktorých možno predpokladať, že ovplyvňujú výskyt a 

mieru rizikového správania a na (2) samotné prejavy rizikového správania. Konkrétne ide o 

tieto osobnostné premenné:  

 agresivita a jej komponenty: tendencia k fyzickej agresii, tendencia k verbálnej agresii, 

prežívanie hnevu a nepriateľstva;  

                                                           
517 Čerešník. (2013). 
518 Skopal, Dolejš. (2013). 
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 školské sebapoňatie reprezentované sebaposúdením všeobecných schopností, vlastnej 

kompetentnosti v matematike, čítaní, pravopise, písaní a sebadôvery;  

 sebaúcta koncipovaná ako zmes sebapotvrdenia a sebazníženia;  

 úzkostlivosť a impulzivita ako negatívne osobnostné premenné;  

 nadšenie a rozvážnosť ako pozitívne osobnostné premenné;  

O všetkých týchto osobnostných rysoch možno predpokladať, že sa podieľajú na 

prejavení rizikových foriem správania, ktoré sme v tomto výskume poňali ako súbor   

 užívania psychoaktívnych látok,   

 produkcie delikventného správania a   

 šikanujúceho správania.  

V nasledujúcej kapitole prinášame prehľad výsledkov štatistickej analýzy vzťahujúcej 

sa práve k týmto premenným. Vždy nás zaujímajú celoslovenské indexy, indexy jednotlivých 

škôl, špecifiká pohlaví a ročníkov.   

 

Výsledky výskumu  

Pri zisťovaní miery agresívnych tendencií dospievajúcich bolo zistené, že priemerná 

hodnota vo všetkých školách v subškále fyzická agresia je 22,91, v subškále verbálna agresia 

je 14,57, v subškále hnev 17,91 a v subškále hostilita 22,80.   

Najvyššia miera fyzickej agresie bola zaznamenaná na škole 9 (AM = 24,27). Veľmi 

podobná hodnota bola zaznamenaná aj na škole 5 (AM = 24,11). Naopak najnižšia hodnotu 

fyzickej agresie bola zaznamenaná na škole 3 a na škole 10, kde priemerná hodnota v tejto 

subškále nedosiahla ani 21 bodov.  

Najvyššie hodnoty verbálnej agresie sme zaznamenali na škole 4 (AM = 15,11) a na 

škole 7 (AM = 15,09). Najnižšie hodnoty tejto subškály sme zaznamenali na škole 10 (AM = 

13,80).  

V subškále hnev najvyššie skóre bolo zaznamenané na škole 4 (AM = 18,99), na škole 5 

(AM = 18,72) a na škole 7 (AM = 18,71). Najnižšie hodnoty tejto subškály boli zaznamenané 

na škole 10 (AM = 16,10).  

V subškále hostilita bolo najvyššie skóre zaznamenané na škole 4 (AM = 24,15). 

Najnižšie hodnoty tejto subškály boli zaznamenané na škole 10 (AM = 21,74).  

Z hľadiska porovnania priemerných hodnôt škôl s celoslovenským priemerom nemožno 

konštatovať, že by zistené rozdiely boli významné. Zohľadniac ovplyvnenie odpovedí 
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dospievajúcich aktuálnym stavom konštatujeme relatívnu podobnosť jednotlivých škôl. 

Súčasne však upozorňujeme na možnosť výskytu najmä latentných foriem agresivity na 

školách s vyššími hodnotami v jednotlivých subškálach.  

Pri medzipohlavnom porovnávaní sme zistili podobnosť agresívnych tendencií chlapcov 

a dievčat v subškálach verbálna agresia, hnev a hostilita. V subškále fyzická agresia sme 

zistili očakávateľný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Je na úrovni približne 5 bodov v 

prospech chlapcov. Možno teda konštatovať, že vplyvom opakovaných a posilňovaných 

socializačných skúseností produkujú chlapci viac fyzickej agresie ako dievčatá.  

Porovnávaním skóre agresivity dospievajúcich v 5. až 9. ročníku sme zistili, že 

agresívne tendencie sa zvyšujú spoločne so zvyšovaním veku. V tomto prípade nejde o pravé 

longitudinálne sledovanie. Napriek tomu možno konštatovať, že miera fyzickej agresie 

kulminuje v 7. ročníku (AM  = 23,95). Miera verbálnej agresie, hnevu a hostility kontinuálne 

narastá smerom od 5. k 9. ročníku, v ktorom dosahuje svoje maximum (v nami sledovanej 

vekovej kohorte). Hodnoty v jednotlivých subškálach sú preto v deviatom ročníku o 1,53 až 

2,52 bodu vyššie ako v piatom ročníku.  

Školské sebapoňatie a jeho miera v jednotlivých subškálach sa na jednotlivých školách 

odlišuje.  

V subškále všeobecné schopnosti sme najvyššie skóre zaznamenali na škole 3 (AM = 

4,49) a najnižšie na škole 1 (AM = 3,14). Rozdiel medzi týmito školami predstavuje 1,35 

bodu. Celoslovenský priemer bol na úrovni 3,71. Zároveň je toto skóre najnižším priemerným 

skóre vo všetkých sledovaných subškálach školského sebapoňatia, tzn. že dospievajúci 

hodnotia svoje všeobecné schopnosti najhoršie v porovnaní s ostatnými oblasťami.  

Medzipohlavné porovnanie ukázalo podobnosti školského sebapoňatia chlapcov a 

dievčat v oblasti všeobecných schopností (rozdiel 0,06 bodu) a sebadôvery (rozdiel 0,07 

bodu). Naopak, rozdiely sme zistili v matematike (rozdiel 0,23 bodu v prospech chlapcov), 

čítaní (0,68 bodu v prospech dievčat), pravopise (1,34 bodu v prospech dievčat), písaní (1,50 

bodu v prospech dievčat).  

Celkové školské sebapoňatie bolo vyššie u dievčat a to o 3,81 bodu. Tento výsledok je v 

rozpore so všeobecne akceptovaným stereotypným názorom, že chlapci sa cítia byť 

kompetentnejšími ako dievčatá. Dobré študijné výsledky zrejme vedú dievčatá k vnímaniu 

vlastnej kompetentnosti a hodnoty vlastného výkonu.  

Pri sledovaní rizikového správania dospievajúcich sme zaznamenali priemerné skóre v 

subškále abúzus návykových látok 0,66, v subškále delikventné správanie 1,12 a v subškále 
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šikanovanie 0,78. Väčšina škola sa priemerným skóre približovala k tomuto výsledku. 

Existovali však aj výnimky.  

V subškále abúzus návykových látok sme najvyššie skóre zaznamenali na škole 1 (AM 

= 1,06) a najnižšie na škole 10 (AM = 0,29). Rozdiel medzi týmito školami predstavoval 0,77 

bodu.  

V subškále delikventné správanie je opäť zaznamenali najvyššie skóre na škole 1 (AM = 

1,52) a najnižšie na škole 10 (AM = 0,41). Rozdiel medzi týmito školami predstavoval 1,11 

bodu. Treba však podotknúť, že vysoké priemerné hodnoty sme zistili aj na škole 4 (AM = 

1,46) a na škole 9 (AM = 1,39).  

V subškále šikanovanie sme najvyššie skóre zaznamenali na škole 6 (AM = 0,98). 

Vysoko však skórovali dospievajúci na škole 1 (AM = 0,95) a na škole 5 (AM = 0,95). 

Najnižšie skóre sme zaznamenali na škole 10 (AM = 0,62). Nízko skórovali aj dospievajúci na 

škole 2 (AM = 0,63), škole 8 a na škole 3 (AM = 0,64; obe školy).  

Z hľadiska celkového rizikového správania sme najvyššie skóre zaznamenali na škole 1 

(AM = 3,55) a najnižšie na škole 10 (AM = 1,32). Rozdiel medzi týmito školami predstavoval 

2,23 bodu, čo možno považovať za významný rozdiel.  

Pri porovnávaní chlapcov a dievčat sme zaznamenali vyššiu produkciu rizikového 

správania u chlapcov (rozdiel priemerov bol na úrovni 0,73 bodu). Chlapci skórovali vyššie aj 

v jednotlivých subškálach: abúzus návykových látok o 0,19 bodu, delikventné správanie o 

0,41 bodu, šikanovanie o 0,15 bodu.  

Pri porovnávaní produkcie rizikového správania v jednotlivých ročníkoch sme dospeli k 

záveru, že miera rizikovosti správania stúpa spoločne s vekom. S výnimkou šikanovania sme 

najrizikovejšie správanie zaznamenali vždy v deviatom ročníku. Konkrétny rozdiel medzi 5. a 

9. ročníkom bol nasledovný: abúzus návykových látok 1,01 bodu, delikventné správanie 1,57 

bodu, celkové skóre 2,9 bodu. V subškále šikanovanie sme najvyššie skóre zaznamenali v 7., 

resp. 8. ročníku. V porovnaní s 5. ročníkom ide o nárast o 0,34, resp. 0,36 bodu.  

Uvádzame početnosti súhlasných odpovedí na jednotlivé položky dotazníka VRSA v 

celom sledovanom súbore. Medzi najpočetnejšie prejavy rizikového správania patria: osobná 

skúsenosť s urážaním, krádež, falšovanie podpisu rodičov, pitie alkoholu počas posledných 30 

dní, fyzická agresia. Najmenej vyskytujúcimi sa prejavmi rizikového správania sú: osobná 

skúsenosť so zosmiešňovaním, problémy s políciou, pohlavný styk, opitosť spojená s 

amnéziou, fajčenie viac ako 5 cigariet denne. Čo znamenajú získané údaje vo vzťahu k celej 

populácii dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov? Znamenajú, že približne:  
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• 81 150 dospievajúcich na Slovensku bolo alebo je obeťou urážania,  

• 58 320 dospievajúcich na Slovensku už niekedy niečo ukradlo,  

• 56 480 dospievajúcich na Slovensku falšuje podpisy rodičov,  

• 48 870 dospievajúcich na Slovensku pilo alkohol počas posledných 30 dní,  

• 47 260 dospievajúcich na Slovensku už niekedy niekomu fyzicky ublížilo,  

• 38 730 dospievajúcich na Slovensku už niekedy ukradlo peniaze,  

• 37 120 dospievajúcich na Slovensku niekedy poškodilo niekoho majetok,  

• 31 820 dospievajúcich na Slovensku bolo alebo je obeťou agresie,  

• 27 660 dospievajúcich na Slovensku fajčilo tabak počas posledných 30 dní,  

• 27 000 dospievajúcich na Slovensku chodí za školu,  

• 24 670 dospievajúcich na Slovensku už niečo ukradlo v obchode,  

• 20 520 dospievajúcich na Slovensku fajčilo/fajčí marihuanu,  

• 19 600 dospievajúcich na Slovensku užíva lieky bez vedomia rodičov a bez existencie 

zdravotných problémov,  

• 19 130 dospievajúcich na Slovensku bolo alebo je v škole zosmiešňovaných,  

• 14 980 dospievajúcich na Slovensku už malo problémy s políciou,  

• 13 830 dospievajúcich na Slovensku už malo pohlavný styk,  

• 11 300 dospievajúcich na Slovensku už zažilo opitosť spojenú so stratou pamäte,  

• 8 070 dospievajúcich na Slovensku vyfajčí denne viac ako 5 cigariet.  

Samozrejme ide o hrubý odhad početností. V každom regióne a na každej škole môžu 

byť prevalencie prejavov rizikového správania iné. Preto v tabuľkách 22 až 31 a v grafoch 20 

až 29 uvádzame podiel výskytu rizikových foriem správania. Na tomto mieste uvádzame len 

niektoré zo zistení:  

 skúsenosť s urážaním sa vyskytovala na popredných miestach pomyselného rebríčka 

prejavov rizikového správania na školách; výnimkou bola len škola 1, kde sa na 

prvých miestach objavila skúsenosť s pohlavným stykom, krádežami a alkoholom,  

 inak na prvých miestach objavovali tiež o krádeže, krádeže peňazí (napr. škola 2, škola 

4), o falšovanie podpisu a krádeže (napr. škola 3, škola 5) o fyzická agresia (napr. 

škola 6) o obeť agresie (napr. škola 10).  

 nulový výskyt prejavov rizikového správania sme zaznamenali na škole 10 pri 

položkách fajčenie marihuany a fajčenie viac ako 5 cigariet denne,  

 najvyšší podiel prejavov rizikového správania sme zaznamenali u položiek urážanie 

(škola 6, 42,9 %; škola 5, 45,2 %) a skúsenosť s pohlavným stykom (škola 1, 47,4 %).   



194 

 

Ak chceme posudzovať významnosť prejavov rizikového správania, môžeme k tomu 

pristúpiť z dvoch odlišných hľadísk: (1) z hľadiska vysokého podielu v deviatom ročníku 

(viac ako 25 %), (2) z hľadiska nárastu podielu pri porovnaní 5. a 9. ročníka (resp. ročníka, v 

ktorom sme zaznamenali najvyššiu hodnotu).  

Pri aplikovaní prvého kritéria (tabuľka 33) sme zistili nasledovné poradie: (1) falšovanie 

podpisu rodičov (46,6 %), (2) krádež (43,1 %), (3) pitie alkoholu (41,7 %), (4) urážanie (35,7 

%), (5) fyzická agresia, (6) krádež peňazí (27,7 %), (7) záškoláctvo (26 %), (8) fajčenie 

tabaku (25,4 %).  

Pri aplikovaní druhého kritéria (tabuľka 34) sme zistili toto poradie: (1) fajčenie 

marihuany (nárast o 1080 %), (2) fajčenie tabaku (885 %), (3)krádež v obchode (575 %), (4) 

pitie alkoholu (570 %), (5) poškodenie majetku (560 %), (6) problémy s políciou (500 %), (7) 

falšovanie podpisu rodičov (450 %), (8) krádež peňazí (370 %).  

Z hľadiska podielu prejavov rizikového správania (prvé kritérium) sa javí ako pozadie 

problému narušená dôvera a hostilita dospievajúcich. Z hľadiska nárastu podielu prejavov 

rizikového správania (druhé kritérium) skôr problém vyzerá ako únik z reality a nezvládanie 

konfrontácie so spoločenskými očakávaniami. Tak či onak, oba problémy súvisia s absenciou 

pozitívnej socializačnej skúsenosti v prototypálnych sociálnych vzťahoch, resp. s 

nedostatočným saturovaním psychických potrieb dospievajúcich. 

 

Diskusia  

Zistili sme, že dospievajúci vo veku 10 až 15 rokov sú v niektorých premenných 

podobní/podobné a v niektorých sa výrazne odlišujú519. V rozdieloch je možné identifikovať 

vplyv príslušnosti k určitému pohlaviu, veku, ale možno predpokladať aj iné vplyvy, ako sú 

napr. región Slovenska, typ školy, status školy, prítomnosť a aktivita školských 

psychologičiek, či špeciálnych pedagogičiek, individuálne rozdiely dané odlišnou 

socializačnou skúsenosťou a pod.  

Pri hodnotení agresivity sme zistili relatívne vyrovnané hodnoty na všetkých školách. 

Hodnoty vo všetkých subškálach sa držali skôr v dolnom spektre možného bodového rozpätia. 

Zvýšenú agresivitu sme zistili u chlapcov, najmä v subškále fyzická agresia. Z hľadiska 

porovnania ročníkov možno konštatovať stúpajúcu tendenciu smerom k vyšším ročníkom.  

                                                           
519 Niektoré výsledky vyplývajúce zo získaných dát boli prepracované, doplnené a publikované (napr. Čerešník, 
2014a, 2014b).  
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Školské sebapoňatie bolo premennou, u ktorej sme identifikovali relatívne veľa 

odlišností. Priemerné skóre malo v jednotlivých subškálach relatívne veľký rozptyl, celkové 

skóre sa držalo v hornej polovici bodového spektra. Najvyššie sebapoňatie dospievajúcich 

sme zaznamenali na škole 3. Vyššie sebapoňatie sme zaznamenali u dievčat, a to vo všetkých 

subškálach školského sebapoňatia (okrem matematiky) i v celkovom skóre. Pri porovnávaní 

ročníkov sme zistili relatívne vyrovnané hodnoty vo všeobecných schopnostiach, čítaní a 

písaní a klesajúce tendencie v matematike, pravopise a sebadôvere smerom k deviatemu 

ročníku.  

Posudzovanie sebaúcty neprinieslo žiadne výraznejšie odchýlky. Na všetkých školách, u 

oboch pohlaví a vo všetkých ročníkoch, sme zaznamenali relatívne vyrovnané hodnoty, ktoré 

sa blížili 75 %-ám bodového rozpätia, tzn. že sebaúctu dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov 

možno generalizovane hodnotiť ako vysokú.  

Najvyššiu mieru rizikového správania sme zaznamenali na škole 1. Je nutné podotknúť, 

že na tejto škole bolo rizikové správanie sýtené inou položkou ako na všetkých ostatných 

školách, kde dominovalo urážanie, krádeže, falšovanie podpisu rodičov a pitie alkoholu. Na 

tejto škole sa na prvom mieste umiestnila skúsenosť s pohlavným stykom. Najnižšie skóre v 

produkcii rizikového správania sme zaznamenali na škole 10. Ďalej sme zistili, že viac 

rizikového správania produkujú chlapci, a to všetkých subškálach. Produkcia rizikového 

správania stúpa spoločne s vekom, vrcholí (z hľadiska zúčastnených) v deviatom ročníku. 

Výnimkou je subškála šikanovanie, u ktorej sme najvyššie skóre zaznamenali v ôsmom 

ročníku. Priemerné celkové skóre v deviatom ročníku na úrovni 4 bodov z 18 hovorí o 

relatívne vysokej produkcii rizikového správania v poslednom ročníku ZŠ.  

Osobnostné premenné sme poňali ako dvojicu pozitívnych (nadšenie, rozvážnosť) a 

dvojicu negatívnych (úzkostlivosť, impulzivita) osobnostných rysov.  

Dospievajúci na  škole 10  dosiahli  najnižšie  skóre v úzkostlivosti a impulzivite 

a najvyššie skóre v rozvážnosti. V rozvážnosti rovnako vysoko skórovali 

dospievajúci/dospievajúce na škole 7. Najvyššie skóre v nadšení sme zaznamenali na škole 3. 

Najúzkostlivejší/najúzkostlivejšie dospievajúci/dospievajúce boli na škole 8, najimpulzívnejší 

/najimpulzívnejšie dospievajúci/dospievajúce na škole 5. Chlapci sú v porovnaní s dievčatami 

menej úzkostní, viac impulzívni a viac nadšení. S vekom stúpa úzkostlivosť a impulzivita, 

klesá rozvážnosť. Nadšenie sa držalo na približne rovnakej priemernej hodnote. Úzkostlivosť 

sa priemerne držala na úrovni 52 % bodového rozpätia, impulzivita na úrovni 56 %, nadšenie 

69 % a rozvážnosť 71 %.  
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Globálne hodnotenie nevyznieva z hľadiska nežiaducich foriem správania a jeho 

spúšťačov veľmi lichotivo. Spolu s vekom dospievajúcich sa posilňujú najmä negatívne 

osobnostné rysy ako úzkostlivosť, impulzivita, manifestovaná agresivita, ktoré sú „vhodným“ 

podkladom pre produkciu rizikového správania, najmä vo forme vyhľadávania skúseností s 

psychoaktívnymi látkami (alkohol, tabak, marihuana) a delikventného správania (krádeže, 

falšovanie podpisov). Ide o negatívnu stránku procesu dospievania, ktorá môže byť 

podmienená vývinovými špecifikami v podobe vnímania viacerých možných alternatívnych 

interpretácií sveta, hyperkritickosťou, vzťahovačnosťou, subjektivizmom, nedostatkom 

sebaovládania, precitlivenosťou, snahou odlíšiť sa a emancipovať sa, konfrontáciou 

konvenčnej morálky a ideálnych hodnôt a pod. Podmienenosť správania, ktoré hodnotíme ako 

nežiaduce, či rizikové, však môže spočívať aj v socializačnej skúsenosti v podobe 

nedostatočnej akceptácie zo strany rodičov, resp. primárnej sociálnej skupiny, nedostatočnej 

saturácie psychických potrieb, ktorá môže viesť k deprivačným, resp. subdeprivačným, 

syndrómom, slabej senzitivity najbližšieho prostredia k problémom (reálnym či potenciálnym) 

dospievajúcich, neorganizovaného voľného času, chýbajúceho nastavenia limitov správania v 

rámci rodičovskej zodpovednosti a dôslednosti a pod. Ide o vymenovanie najvšeobecnejších 

dôvodov rizikového správania dospievajúcich. Každý dospievajúci má však svoj vlastný 

životný príbeh a vlastný psychický rámec nazerania na seba a na svet. Preto je potrebné pri 

každom/každej uplatniť individualizovaný prístup, ktorý umožní osobné priblíženie, naladenie 

a vyhovenie sebe aj ostatným.  
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Záver 

 

Riziko je spojené s aktivitami každého človeka. Na jednej strane ide o riziko 

z vonkajšieho prostredia a na druhej strane je to riziko, ktoré vytvára sám jednotlivec. Čím 

viac skúseností človek s rizikom má, tým skôr ho vie identifikovať a riadiť. Riadenie rizika 

umožňuje jeho smerovanie k minimalizácii rizika až na prijateľnú úroveň. Postupne s vekom 

sa človek môže stretávať s rôznymi rizikami, ktoré v minulosti nepoznal. U adolescentov sa 

tento predpoklad z možnosti mení na určitosť.  Preto je potrebné venovať osobitnú pozornosť 

adolescentom, ktorí často nedokážu riziko identifikovať a ani ho riadiť. 

Adolescenti sa stretávajú s rizikom, ktoré existuje v sociálnych vzťahoch a samotnej 

spoločnosti. Na druhej strane sami produkujú riziko, ktoré je spojené s ich správaním, 

experimentovaním, presadzovaním sa v spoločnosti rovesníkov i dospelých. Nedostatok 

skúseností nahradzujú riskovaním a ambivalenciou k možným škodám.  

Mnohé sociálne inštitúcie ako i ich produkty ako rodinná výchova, vzdelávanie, 

zdravotná výchova a ďalšie, s rizikom v sociálnych vzťahoch a s rizikovým správaním 

adolescentov pracujú. Snažia sa nastavovať sociálne vzťahy a sociálny priestor tak, aby pre 

adolescentov boli minimálne rizikové. Zároveň aby nastavovali jasné mantinely bezpečnému 

správaniu a bezškodovému vývinu jednotlivca. Za týmito mantinelmi sa nachádza riziko 

a problémy s ktorými sa adolescenti môžu stretnúť a ktoré môže ovplyvniť ich ďalší život. Aj 

keď ide o pomyselnú líniu v sociálnych vzťahoch, alebo v sociálnom svete, sociálny život 

ľudí učí, ako sú tieto línie nastavené a aké limity sú s nimi spojené. 

Ktoré správanie je rizikové a aké následky sú s nim spojené, často zisťujeme osobnou 

skúsenosťou. Niektoré formy rizikového správania akceptujeme a napriek poznaniu 

následkov, ktoré sú s rizikovým správaním spojené, pokračujeme v rizikovom správaní. Pitie 

alkoholu, fajčenie, patologické hráčstvo, workholizmus, shoppinizmus, mentálna anorexia, 

mentálna bulímia, bigorexia a ďalšie sú súčasťou života dospelých, ale aj adolescentov. 

V svete dospelých žijú aj adolescenti, ktorí často kopírujú to, čo vidia u svojich rodičov, 

príbuzných, učiteľov a ďalších pre nich významných osôb. Prienik rizikového správania do 

skupín adolescentov žije svojim vlastným životom a vytvára si vlastné pravidlá. Pravidlá 

sveta dospelých sa menia a prispôsobujú potrebám adolescentov.  Adolescenti mnohokrát 

týmto formám dávajú nový obsah. Preto výskumy rizikového správania u adolescentov 

objavujú odlišnosti od rizikového správania, ktoré sa nachádza vo svete dospelých. 
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Opatrenia zamerané na znižovanie rizík u adolescentov vychádzajú z výskumných 

zistení. Žiaľ často sa stretávame s tým, že výskumy sú zamerané len na početnosti 

jednotlivých foriem rizikového správania. Už v menšej miere sa výskumy zameriavajú na 

príčiny, ktoré k rizikovému správaniu vedú a špecifiká prejavov jednotlivých foriem 

rizikového správania adolescentov. Zároveň sa škála príčin zužuje len na niektoré, obvykle 

anticipované príčiny. Na druhej strane sa ešte väčším problémom stáva prenos zistených 

a verifikovaných faktov do bežnej praxe. Aj napriek výsledkom výskumov sa v priestore 

adolescentov nič nemení. Chýbajú cielené intervencie, ktoré by mohli zmeniť situáciu v stave 

a rozšírenosti jednotlivých foriem rizikového správania a sociálnej patológie, ktorá sa 

u adolescentov vyskytuje.  

Ciele, ktoré sme si pri príprave monografie stanovili, sme v primeranom rozsahu aj 

naplnili. Uvedomujeme si, že každá forma rizikového správania či sociálnej patológie by 

mohla byť rozpracovaná v samostatnom monografickom diele. Ale z pohľadu hlavnej témy 

monografie, ktorou je riziko, považujeme za dostatočné rozpracovanie jednotlivých východísk 

a foriem rizikového správania. Taktiež sme niektoré témy neotvorili a neanalyzovali. Škála 

sociálnych patológií u adolescentov je veľmi široká a nie je možné v jednej monografii 

ponúknuť ucelený pohľad na všetky sociálne patológie a rizika s nimi spojené. Je to výzva pre 

autora, resp. ďalších autorov, aby ďalej pokračovali v zbere údajov a vo výskumnej práci 

zameranej na riziká spojené s adolescentmi a ich sociálnym vývinom.  
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Resumé 

 

Monografia sa zameriava na riziko, ako negatívnu časť sociálneho života, ktorá je 

neoddeliteľná od akéhokoľvek rozhodovania a konania v sociálnom priestore. Riziko je 

prijímané ako súčasť sociálnych vzťahov. Strata a zisk sú dve možnosti, ktoré sú spojené 

s riešením rizikovosti. Okrem všeobecného vymedzenia rizika monografia ponúka dve 

aplikačné roviny a to riziko v pomáhajúcich profesiách a riziko v správaní adolescentov. 

Zatiaľ čo v prvom prípade je riziko hodnotené z pohľadu profesionálnej praxe pomáhajúcich 

profesií. V druhom prípade sú vymedzené vybrané rizikové formy správania adolescentov. 

Monografia ponúka aj tri empirické výskumy, ktoré sa zaoberajú rizikovým správaním 

adolescentov. Výskumy boli vybrané tak, aby bolo umožňovali vhľad do problematiky 

rizikového správania z rôznych perspektív. 

 

 

 

Summary 

 

The monograph focuses on risk as a negative part of social life, which is inseparable 

from any decision-making and action in the social space. Risk is accepted as part of social 

relationships. Loss and profit are two options that are associated with risk management. In 

addition to the general definition of risk, the monograph offers two levels of application, 

namely risk in helping professions and risk in adolescents' behavior. While in the first case the 

risk is assessed from the point of view of professional practice of helping professions. In the 

second case selected risky forms of behavior of adolescents are defined. The monograph also 

offers three empirical studies that deal with the risky behavior of adolescents. The research 

was selected to provide insight into the issue of risk behavior from different perspectives. 
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