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1.Aktuálnosť témy a vzťah k študijnému odboru
Predložená habilitačná práca autorky
problematiku aj v súčasnosti

prináša ucelený pohľad na závažnú

–problematiku zameranú na závislosti a primárnu

prevenciu vzhľadom aj na rozsiahlosť, a dynamiku veľkých zmien vo fenoméne
problematiky drogovej závislosti aj v rámci SR.
Autorka

v práci podrobne prináša spracovanie a zdokumentovanie vybraných

aspektov primárnej prevencie drogových závislostí a poukazuje na vybrané niektoré
spoločné symptómy aj s nelátkovými návykovými závislosťami.
Uvedené závažné problémy sú dôležité k riešeniu aj vo vzťahu k sociálnej práci ako
študijnému odboru.
Aktuálnosť témy
Pozitívne hodnotím výber predloženej témy, téma Habilitačnej práce je aktuálna
a obohacujúca aj pre prostredie vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci, ale aj
pre samotný študijný odbor sociálna práca. Už samotný názov práce predpokladá, že
autorka bude chcieť splniť ciele a očakávania kladené na uvedenú náročnú zvolenú
problematiku. V poslednom období výrazne narastajú spoločenské nároky na oblasť
primárnej prevencie, ktorá tvorí spolu s liečbou , resocializáciou a harm reduction
komplexný prístup pri riešení problematiky závislostí.
Hlavným cieľom habilitačnej práce bolo spracovať a zdokumentovať , vybrané aspekty
primárnej prevencie drogových závislostí a zároveň poukázať na ich niektoré spoločné
symptómy aj s nelátkovými návykovými chorobami – nelátkovými závislosťami.
Veľmi pozitívne hodnotím motiváciu autorky pri výbere témy, vzhľadom aj k jeho
dlhoročným
v uvedenej

profesionálnym

–odborno

–profesionálnym

skúsenostiam

problematike. Oceňujem aj komentáre k súboru publikovaných

vedeckých prác , ktorými autorka poukazuje na dlhodobé pretrvávajúce úskalia
a výzvy primárno-preventívnych stratégií zameraných nielen na oblasť
látkových závislostí, ale aj na pomerne novú menej objasnené problematiku
závislého správania nelátkových návykových chorôb

– behaviorálnych

závislostí.
2. Požadovaný rozsah a posúdenie štruktúry práce
.Prácu tvorí 120 strán textu vrátane bohatého zoznamu použitej odbornej literatúry od
domácich a zahraničných autorov, v závere práce sú aj prílohy – Škála internetovej
závislostí a publikačná činnosť autorky k predložene nej habilitačnej práci.
Predložená habilitačná práca je spracovaná v požadovanej forme a úrovni , spĺňa
kritéria kladené pre tento druh prác. Habilitačná práca je spracovaná do 6 rozsiahlych
kapitol v teoretickej rovine. Štruktúra preloženej práce je vhodne zvolená, má logickú
následnosť a je vhodne je členená. Autorka

pracuje v celej habilitačnej práci

s dostatočným počtom -množstvom literárnych zdrojov a prameňov, od domácich
a zahraničných autorov, dodržiava citačnú normu, citácie jednotlivých autorov dopĺňa
svojimi vlastnými myšlienkami.
3. Posúdenie formálnej stránky práce
Predložená habilitačná

práca je spracovaná na primeranej úrovni tak po formálnej

stránke ako aj z hľadiska teoretického spracovania danej problematiky. V práci sa
vyskytujú menšie nedostatky v jazykovej a štylistickej úprave, preklepy. Celá
štruktúra práce uvedenej autorky je vhodne zvolená, jednotlivé kapitoly a podkapitoly
práce majú logickú následnosť a štruktúru. Práca je členená a spracovaná do
6rozsiahlych kapitol, značne väčší počet podkapitol. Habilitačná práca je spracovaná
odborným jazykom, štýlom, spĺňa kritéria práce po formálnej úprave - stránke .
4. Posúdenie úrovne spracovania teoretickej a empirickej časti
Celú predloženú časť predloženej habilitačnej práce tvorí 6 kapitol a značný počet
podkapitol. Predložená práca je venovaná v prvej .úvodnej

kapitole vymedzeniu

výskumného problému , predkladá základné východiská uvedenej drogovej
problematiky, sociálno-.patologickým javom podrobne uvádza, príčiny užívania drog,
ale aj typy motivácie , ktoré vedú k drogovému abúzu.
Autorka zdôrazňuje a uvádza v ďalších častiach práce vybrané prístupy ku klasifikácií
drog ako aj niektorým vybraným psychoaktívnym látkam. V ďalších častiach práce sa
zaoberá vybraným nelátkovým návykovým chorobám tzv.nelátkových závislosti,
taktiež charakterizuje a poukazuje na spoločné symptómy látkových a nelátkových

závislostí. Za veľmi prínosnú časť habilitačnej práce považujem 5 kapitolu práce, kde
sa autorka podrobne venuje problematike prevencie, jej vymedzeniu a členeniu,
cieľovým skupinám prevencie ako aj niektorým novým výzvam pre prevenciu
závislostí.
Záverečná časť práce prináša inovatívnu problematiku zmien v životných štýloch
súčasnej mládeže , „Zmenu životného štýlu mladých – nové trendy a výzvy „uzatvárajú
habilitačnú prácu. Autorka v tejto kapitole práce prináša a uvádza podrobne trendy
a monitoring zdravia , ako aj ďalšie trendy vykresané super ja prepojené vnímanie,
trend vykreš sa do dokonalosti, trend intox- detox. Túto časť záverečnej kapitoly práce
považujem za veľmi obohacujúce a prínosnú aj pre oblasť sociálnej práce a ďalších
pomáhajúcich profesií.
.
Habilitačná práca je spracovaná odborným štýlom, spĺňa kritéria práce po obsahovej
a formálnej stránke . Oponent konštatuje, že vymedzené ciele práce autorky boli
naplnené.
Prínos pre ďalší rozvoj vedy a sociálnej práce
5. Posúdenie prínosu práce a jej použiteľnosť
Prínosné a pozoruhodné sú najmä kapitoly habilitačnej práce č, 5, 6, ktoré autorka
podrobne spracováva a sú veľkým prínosom pre odbornú prax.
Je na škodu, že autorka samostatne a podrobnejšie nespracovala závery,
odporúčania, ktoré vyplývajú zo spracovania uvedenej náročnej problematiky
a boli by prospešné a prínosné aj pre iného čitateľa tejto práce.
Záver práce je obohatený o podnety, informácií a odporúčaní pre prax, ktoré sú
inšpirujúce aj pre ďalších odborníkov v uvedenej problematike a pre nás pre všetkých.
Zistenia a zdokumentovanie vybraných aspektov primárnej prevencie drogových
závislostí a poukázanie na niektoré spoločné symptómy nelátkových závislostí a z nich
vyplývajúce ďalšie nové výzvy v primárnej prevencii môžu byť inšpirujúce
a nápomocné

nielen pre súčasnú sociálnu prax, ale aj ako pracovný materiál

smerujúci k návrhom na neustále skvalitnenie práce v tejto uvedenej oblasti.
Autorka predloženej práce v súlade s cieľmi práce spracovala podrobný a ucelený
prehľad na uvedenú problematiku. Odporúčam a bolo by vhodné, aby výsledky práce
boli publikované v odbornej tlači, Konštatujem, že autorka vedecké metódy vhodne
vybrala a aplikovala v predkladanej celej práci.

Predkladaná habilitačná práca je „sondou „do náročného prostredia“ – uvedenej
problematiky.
Pripomienky k práci:
1. V práci sa vyskytujú menšie nedostatky vo formálnej úprave práce – preklepy,
štylistické a jazykové nedostatky.
2. V obsahu práce sú niektoré názvy kapitol- viď kapitolač.6 , podkapitola 6.1
iné ako názvy kapitoly a podkapitoly v samotnom texte habilitiačnej práce.
3. Absentujú v práci ako som vyššie uviedla „Odporúčania pre ďalšiu prax“.
Otázky k práci:
1. Uveďte, aký je Váš názor na celoživotné vzdelávanie všetkých
pracovníkov v problematike drogových závislostí

a jeho

význam

v profesii, ktorú vykonávajú
2. Uveďte a charakterizujte, aký je Váš názor o možnej paradigme dysfunkčnej
copingovej stratégie
ZÁVER:
Predložená habilitačná práca je spracovaná na dobrej úrovni tak po formálnej stránke
ako aj z hľadiska teoretického spracovania uvedenej problematiky , zodpovedá
požiadavkám na spracovanie takéhoto charakteru prác. Autorka preukázala
schopnosť rozpracovať túto náročnú tému, ktorá je veľkým prínosom a obohatením
pre teóriu a prax v uvedenej oblasti. Oceňujem náročnosť témy a nemalé úsilie
vynaložené pri spracovávaní tejto problematiky.
Odporúčam prijať habilitačnú prácu PhDr.Ingrid Hupkovej , PhD., k obhajobe
pred habilitačnou komisiou. Po úspešnom obhájení habilitačnej práce navrhujem
udeliť PhDr. Ingrid Hupkovej PhD., vedecko-pedagogický titul docent ( v skratke
„doc.“) v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca.
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