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Aktuálnosť predkladanej habilitačnej práce je nespochybniteľná, problematika závislostí patrí 

medzi najhorúcejšie témy aj v odbore sociálna práca. Po dôkladnom preštudovaní materiálov 

habilitantky a jej habilitačnej práce, oceňujem, že sa zamerala predovšetkým na deti a mládež, 

ako najzraniteľnejšiu a najrizikovejšiu cieľovú skupinu prevencie nielen sociálnopatologických 

javov, ale aj rizikového správania – závislosti nevynímajúc. Potvrdzujem slová samotnej 

autorky, že nebolo ľahké zhrnúť a obsahovo sumarizovať to najpodstatnejšie, čo je dôležité 

nielen pre teoretické poznanie, ale najmä to, čo je významné a kľúčové pre praktickú aplikáciu 

daných poznatkov do preventívnej praxe. 

Vznikla jedna pekná monografia opierajúca sa o súčasné najaktuálnejšie poznatky slovenských 

i zahraničných autorov s poukázaním na nebezpečné  trendy rozvíjajúce sa v oblasti správania 

mladých. Práca prináša množstvo informácii hodných učebnice a monografie využiteľnej pre 

viaceré študijné odbory. Obsahovo je bohatá, ako oponentka mám však výhrady k štruktúre 

3. kapitoly. Najmä členenie do podkapitol štvrtého radu a ich číslovanie text skôr 



zneprehľadňujú... Predtým ako sa bude dávať táto monografia do tlače (čo predpokladám a v čo 

dúfam), z edukatívneho hľadiska odporúčam pozornejšie pracovať s číselným označením 

podkapitol, abecedným označovaním odstavcov, premysleným využívaním typov, veľkosťou 

a hrúbkou písma, tak aby bol najmä študentom obsah textu prijateľnejší. 

Podotýkam, že sú to skôr prejavy „časovej tiesne“ pred odovzdávaním práce do komisie... 

k ďalším kapitolám nemám závažnejšie pripomienky. 

Za najprínosnejšie časti práce považujem štvrtú kapitolu (a z nej 5. podkapitolu pod názvom 

„Primárna prevencia závislého správania na internete...“), celú piatu kapitolu „Prevencia“, ale 

najmä šiestu kapitolu pod názvom „Zmeny životného štýlu mladých – trendy a riziká“. 

Zhrnutie – záver 

Predloženú habilitačnú prácu dr. Ingrid Hupkovej s názvom Závislosti a primárna prevencia – 

tiež s prihliadnutím a prejavom uznania k bohatej publikačnej činnosti – odporúčam 

k obhajobe a po jej úspešnom obhájení a splnení všetkých náležitostí súvisiacich 

s habilitačným konaním, súhlasím s udelením vedeckopedagogického titulu – docent – v odbore 

sociálna práca. 
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