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Abstract: 
School-based programs of universal prevention are an important part of risky behaviour 
prevention. This contribution presents the program „Unplugged“, which is a school-
based program of drug use prevention among adolescents. It is an interactive program, 
based on the comprehensive social influence model. It consists of 12 lessons led by 
trained lecturers, workshops for parents and lessons led by peers. The theoretical 
background includes social learning theory, social norms theory, theory of reasoned 
actions, theory of planned behaviour, the health beliefs model and theory of problem 
behaviour. Program combines 3 effective prevention approaches: the social influence 
approach (understanding of social influence, ability to resist environmental influences); 
life skills enhancement (decision making, problem solving, critical thinking, 
communication, emotion coping) and information giving (addictive substances, 
prevalence and consequences of their use). In the school year 2013/2014 the program 
Unplugged has been implemented in Slovak schools and its effectiveness is to be 
evaluated. 
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Úvod 
Školské prostredie poskytuje možnosť systematickej prevencie rizikového správania. 
Jednou z jej foriem sú školské programy prevencie. Príspevok predstavuje program  
„Unplugged“, ktorého cieľom je prevencia užívania návykových látok medzi 
dospievajúcimi. Program Unplugged vznikol v rámci medzinárodného projektu Eu-Dap 
(European Drug Prevention). Efektívnosť programu bola zatiaľ overovaná v niekoľkých 
krajinách Európy a v školskom roku 2013/2014 je prvýkrát realizovaný na Slovensku, 
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ako súčasť projektu Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
APVV-0253-11 „Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na 
výskumných dátach založená prevencia užívania drog“, s podporou Ministerstva 
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 

Charakteristika programu Unplugged 
Program Unplugged (Faggiano et al. 2008) bol navrhnutý pre dospievajúcich vo veku 
12-14 rokov, čo zodpovedá potrebe včasnej prevencie. Bol vytvorený v európskych 
podmienkach, preto na rozdiel od mnohých programov vytvorených v USA, zodpovedá 
jeho obsah európskemu kultúrnemu prostrediu. Patrí medzi interaktívne programy, 
ktoré predpokladajú aktívne zapojenie celej skupiny do priebehu jednotlivých lekcií, či 
už v rámci diskusie alebo rôznych aktivít (napr. rolové hry). Lektori programu absolvujú 
pred jeho realizáciou interaktívne školenie, kde majú možnosť vyskúšať si prípravu 
a realizáciu jednotlivých lekcií. Okrem 12 lekcií pre žiakov je súčasťou programu aj 
rovesnícky komponent a workshopy pre rodičov, ktoré sa zameriavajú na tréning 
rodičovských spôsobilostí a informácie o návykových látkach a dôsledkoch ich 
užívania. Do prvej fázy overovania efekívnosti programu bolo zapojených 170 škôl zo 
siedmych krajín Európy. 18 mesiacov po ukončení programu bol zistený jeho efekt na 
nasledovné indikátory: epizódy opitosti a uživanie marihuany za posledných 30 dní 
(Faggiano et al.2010). V českej republike sa program Unplugged realizuje od roku 2007 
pričom bol zistený jeho efekt na fajčenie tabakových cigariet, užívanie marihuany a 
užívanie tvrdých drog (Gabrhelík et al. 2012).  

 

Teórie a modely uplatňované v programe Unplugged 
Program Unplugged vychádza z princípu komplexného vplyvu sociálneho prostredia, 
ktoré môže mať rovnako negatívny, ako aj pozitívny vplyv na vývin a správanie jedinca. 
Keďže uplatňuje stratégiu založenú na sociálnom vplyve, jedným z cieľov je, aby sa 
žiaci naučili rozpoznávať tlak okolia, ktorý ich môže viesť k rizikovému správaniu, 
a taktiež zvyšovanie pocitu vlastnej kompetentnosti odolať sociálnemu vplyvu. Zároveň 
sa program zameriava na rozvoj životných spôsobilostí, ktoré sú protektívnymi faktormi 
v súvislosti s rizikovým správaním a poskytovanie informácií o dôsledkoch užívania 
návykových látok.  Obsah osnov jednotlivých lekcií sa opiera o nasledujúce sociálno-
psychologické teórie:   
Teória odôvodneného konania. Podľa teórie, ktorej autormi sú Fishbein a Ajzen (in 
Ajzen, 1991) predchádzajú správaniu zámery konať určitým spôsobom. Na utváraní 
zámerov sa podieľajú dva determinanty: postoje a subjektívne normy. Postoj spočíva 
v subjektívnom hodnotení správania, normy sú ovplyvnené sociálnym prostredím. 
Zámer vykonať určité správanie teda súvisí so zhodnocovaním možných pozitívnych 
a negatívnych dôsledkov správania, a taktiež s vnímaným správaním druhých, najmä 
významných osôb.  
Teória sociálnych noriem. Perkins a Berkowicz (1986) hovoria o tom, že naše 
správanie je často viac ovplyvnené „vnímanými“ než „skutočnými normami“. 
Subjektívne vnímanie toho, aké zmýšľanie a správanie majú členovia našej sociálnej 
skupiny, nemusí zodpovedať ich reálnemu správaniu a uvažovaniu. Z hľadiska 
rizikového správania možno hovoriť o jeho nadhodnocovaní – chybnom presvedčení, 
že rizikové správanie je rozšírené v omnoho väčšej miere, než je reálny stav. Takáto 
mispercepcia môže vyvolať dojem adekvátnosti daného správania, dojem, že ide  
o niečo „normálne“.    



29 
 
 
 

 
Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

Podľa teórie sociálneho učenia (Bandura, 1977), neskôr nazvanej ako sociálno- 
kognitívna teória (Bandura, 1999), prebieha učenie v rámci interakcie s prostredím, 
prostredníctvom  vnímania dôsledkov vlastného správania, ale aj pozorovaného 
správania iných. Správanie je ovplyvnené očakávanými dôsledkami vlastného 
správania, ich  hodnotením. Pocit vlastnej kompetentnosti je však dôležitým 
determinantom toho, či osoba určité správanie zrealizuje.    
Model presvedčení o zdraví (Rosenstock, in Rosenstock et al. 1988) je založený na 
koncepte, že zdraviu prospešné správanie závisí od troch súčasne sa vyskytujúcich 
faktorov: témy súvisiace sú zdravím musia byť považované za vážne a dôležité, 
vnímanie určitej hrozby straty zdravia a presvedčenie  o tom, že určité správanie bude 
k redukcii danej hrozby prospešné a bude subjektívne zvládnuteľné. S tým súvisí 
prínos, ktorý môže mať poskytovanie faktických informácií o negatívnych dôsledkoch 
užívania návykových látok.   
Teória problémového správania (Jessor a Jessor, in Jessor 1987) sa zameriava na 3 
systémy psychosociálneho vplyvu – osobnosť, vnímané prostredie a systém správania. 
Prevaha rizikových, či protektívnych faktorov v osobnosti jedinca alebo v prostredí, 
ktoré ho obklopuje, vplýva na rozvinutie problémového správania, ktoré je chápané ako 
správanie, ktoré sa odkláňa od sociálnych, či právnych noriem.  
Nasledujúca tabuľka sprostredkúva obsah jednotlivých lekcií, ktoré v rôznej miere 
zodpovedajú popísaným teóriám: 

Tab. 1: Názvy a obsah lekcií programu Unplugged 
 

 Názov lekcie Obsah lekcie 

1 
Začíname s  programom Unplugged 

Úvod do programu, stanovenie pravidiel pre vyučovacie 
hodiny, reflektovanie vedomostí o návykových látkach 

2 Chceš patriť do skupiny? Vyjasnenie skupinových vplyvov a očakávaní 

3 
Poznaj mýty a fakty o alkohole 

Informácie o rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú 
užívanie alkoholu 

4 
Je to, čomu veríš založené na 

faktoch? 

Vedenie ku kritickému vyhodnocovaniu informácií, 
reflexia rozdielov medzi vlastnými názormi a skutočnými 

faktami, korekcia noriem 

5 
Poznaj mýty a fakty o fajčení 

Informácie o účinkoch fajčenia, diferenciácia očakávaní 
a skutočných účinkov, ako aj krátkodobých a dlhodobých 

účinkov 

6 
Neboj sa prejaviť 

Adekvátne komunikovanie emócií, rozlišovanie medzi 
verbálnou a neverbálnou komunikáciou 

7 Nauč sa stáť za svojím názorom Rozvíjanie asertivity a rešpektu voči ostatným 

8 
Hviezda večierku 

Rozpoznanie a uznanie svojich pozitívnych vlastností, 
prijímanie pozitívnej spätnej väzby, precvičovanie a 

reflexia nadväzovania kontaktov s ostatnými 

9 Poznaj mýty a fakty o nelegálnych 
drogách 

Informácie o  „pozitívnych“ a negatívnych dôsledkoch 
užívania drog 

10 
Ako zvládnuť ťažké životné situácie 

Vyjadrovanie negatívnych pocitov, vyrovnanie sa so 
svojimi slabými stránkami 

11 
Rozhodovanie a riešenie problémov 

Štruktúrované riešenie problémov, rozvíjanie 
kreatívneho myslenia a sebakontroly 

12 
Drž sa svojho cieľa 

Rozlišovanie medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi, 
spätná väzba k programu a procesom v priebehu 

programu 
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Záver 
Škola je miestom, kde sa vo veľkej miere uplatňuje sociálny vplyv, a to aj z hľadiska 
rizikového správania a jeho prevencie. Programy prevencie vďaka tomu, že posilňujú 
protektívne faktory na individuálnej úrovni, ale aj v rámci skupín adolescentov, môžu 
dopomôcť k zníženiu pravdepodobnosti rozvinutia rizikového správania.  
 
Cieľom vedeckej prevencie je okrem overovania efektívnosti programov aj 
identifikovanie mediátorov, premenných, cez ktoré program pôsobí. Účinnosť programu 
prevencie však vo veľkej miere závisí od faktorov širšieho okolia, medzi ktoré patrí 
postoj realizátora programu, celkové „nastavenie“ školy, ale aj rodičov voči programu 
a voči samotnému rizikovému správaniu a jeho ovplyvniteľnosti.  
 
Do overovania efektívnosti programu Unplugged na Slovensku sa zapojilo 63 škôl 
východného, stredného aj západného Slovenska. Na 32 školách bolo v mesiacoch 
september – december realizovaných 12 lekcií programu. Učitelia, ktorí program 
realizovali, sa zúčastnili 3-dňového tréningu, kde okrem oboznámenia sa s programom, 
mali možnosť odskúšať priebeh jednotlivých lekcií. Výsledky overovania efektívnosti 
programu sú toho času spracovávané a budú publikované v zodpovedajúcich 
odborných periodikách.  
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