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Abstract 
Adolescence is without dispute thedistinguished  life period. Adolescent is confronted in each 
environment with the different set of demands and different repertoire of roles. The 
relationships of the individual toward peers, adults and self alter. It comes to integration of 
particular roles into individual personality. It is the period of development, during which it 
comes to changes in biological, mental and social matureness. Growing demands and lack of  
experiences of adolescents can lead to the development of different forms of risky behavior. 
 In the contribution the findings concerning self-perception and perception of another 
important figures by adolescents after participating in the peer program aiming at prevention 
of  drug dependance are presented. By participating in such programme adolescents have 
obtained a new refferential group what has an impact on the several indicators of identity 
assessed by procedure IDEX. 
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Abstrakt: 
Adolescencia je bezpochyby významným životným obdobím. Adolescent je konfrontovaný 
v každom prostredí s iným súborom požiadaviek a iným repertoárom rolí. Menia sa vzťahy 
jedinca k rovesníkom, dospelým a k sebe samému. Dochádza k integrácii jednotlivých rolí do 
individuálnej osobnosti. Je to etapa vývinu, počas ktorej dochádza k zmenám v biologickej, 
psychickej a sociálnej zrelosti. Zvyšujúce sa nároky a nedostatok skúseností adolescentov 
však môžu viesť k rozvoju rôznych foriem rizikového správania.  
V príspevku sú prezentované zistenia o sebavnímaní a vnímania iných významných osôb 
adolescentov/tiek po absolvovaní rovesníckeho programu zameranom na prevenciu 
drogových závislostí. Účasťou na takomto programe získali „novú“ referenčnú skupinu, čo sa 
odrazilo vo viacerých ukazovateľov identity zisťovaných prostredníctvom metodiky IDEX.   
 
Kľúčové slová: 
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Adolescencia je etapou vývinu, počas ktorej dochádza k zmenám v biologickej, 
psychickej  a sociálnej zrelosti. V období adolescencie sa menia vzťahy jedinca k rovesníkom, 
dospelým a k sebe samému. Dochádza k integrácii jednotlivých rolí do individuálnej 
osobnosti. Po predchádzajúcom búrlivejšom období, dochádza k harmonizácii osobnosti 
(Říčan 1989). Rozdiely medzi dieťaťom, adolescentom a dospelým sa realizujú 
prostredníctvom viacerých znakov – odlišného vyjadrovania, správania, konania a špecifickej 
subkultúry. Adolescenti/tky sa postupne zaraďujú medzi dospelých.  

Spoločnosť (kultúra) ponúka adolescentom/tkám určité vzorce správania, ktoré 
odrážajú potreby a očakávania spoločnosti ako aj jedinca. Zahŕňajú to, čo človek sám 
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považuje za podstatné a dôležité vo svojom živote, ako aj to, čo je dôležité v kontexte 
spoločnosti v ktorej žije (Macek 1999). Rôzni autori špecifikujú určité vývinové, ktoré musí 
adolescent/tka zvládnuť.  

Jednou z hlavných úloh obdobia adolescencie, ktorá je uvádzaná v rôznych 
formuláciách v každej odbornej literatúre, je vývin, hľadanie, utváranie, dosiahnutie pocitu 
identity, ktorý vedie k nájdeniu samého seba s realistickým sebahodnotením 
a sebaoceneňovaním, poznaniu kde smerujem, kam patrím, ako aj poznaniu o zmysle 
vlastného života. Je to obdobie experimentovania s rolami, v ktorých môžu mladí ľudia 
skúmať alternatívne formy správania sa. Dochádza k zmenám vo vzťahu k iným osobám, ale 
aj k sebe samému. Dochádza k formovaniu sebaobrazu, jedinec si vytvára isté predstavy, 
akým by chcel byť, formuje si ideálny obraz seba, prehodnocuje tieto predstavy a snaží sa, 
aby dochádzalo k ich naplneniu. Jednotlivé predstavy o sebe môžu byť pre jedinca rôzne 
dôležité a stabilné. (Macek in Výrost, Slaměník 1997). Dopracovať sa k objektívnemu 
sebaobrazu je pre adolescentov/tky, vzhľadom k ich malým životným skúsenostiam, náročná 
úloha. Od jej zvládnutia závisí osobná spokojnosť alebo nespokojnosť, čo následne podľa 
Končekovej (2005) výrazne ovplyvňuje konanie a správanie človeka v sociálnych vzťahoch 
a pri zvládaní záťažových situácií.  
 

Napriek tomu, že pojem identita je často používaný v každodennej konverzácii, ale aj 
v mnohých vedeckých odboroch, nemá v psychológii jednu definíciu. Je to komplexný pojem 
s mnohými významami. Teoretické vymedzenie a charakteristika pojmu sa líši na základe 
vymedzenia školy, ktorá tento pojem používa. V každom smere je na identitu nazerané 
z rôzneho uhla pohľadu. Avšak všetky prístupy k identite sa zhodujú v tom, že sa identita 
vyvíja v konkrétnom kultúrnom a sociohistorickom kontexte.  

Bačová (in Výrost, Lovaš, Bačová 1997) vníma identitu ako komplexný psychologický 
fenomén, ktorý má u jednotlivca viacero rovín, obsahov, komponentov, vrstiev a definuje ju 
ako subjektívny pocit (čiastočne uvedomovaný, väčšinou však neuvedomovaný) toho, čím 
jedinec je (vlastnej autenticity, jedinečnosti a konzistentnosti v čase a priestore), či už ako 
indivíduum alebo ako člen ľudských spoločenstiev, prostredníctvom ktorých si uvedomujeme 
svoju rovnakosť a odlišnosť.  

Identita jedinca nie je niečo dané a nemenné, ale utvára sa v priebehu života. Niektoré 
komponenty identity sú dané (rod, rasa,..), iné sú nadobudnuté v procese vývinu. Na niektoré 
stačí jednorazový výkon (rodičovstvo), iné je potrebné neustále potvrdzovať (štúdium, 
zamestnanie). Niektoré komponenty identity si môže jedinec vyberať, v niektorých mu pri 
výbere pomáha spoločnosť (sú dané pravidlá výberu – vhodnosť výberu) a v niektorých musí 
jedinec kritéria výberu nachádzať sám. 

Jedinec poznáva a definuje seba na základe hodnotenia v rôznych situáciách. Ide o 
hodnotenie jeho osobnosti inými ľuďmi, ktorých považuje za dôležitých - objektívna identita, 
porovnáva sám seba s ostatnými a porovnáva sa na základe svojich výkonov a ašpirácií - 
subjektívna identita. Práve v období adolescencie môže dochádzať k výrazným rozdielom 
medzi subjektívnou a objektívnou identitou, čo je pre jedincov veľmi zraňujúce (Langmeier, 
Krečířová 1998).  

Od príslušnosti k sociálnej skupine, spolu s hodnotou a emocionálnym významom 
spojeným s touto príslušnosťou je odvodená sociálna identita. Teória sociálnej identity sa 
zaoberá spôsobmi dosahovania a udržiavania vysokej sociálnej identity. Táto teória tvrdí, že 
identita je základom skupinového správania (Bačová in Výrost, Slaměník 1997). 

 
Weinreich (Bačová in Výrost, Slaměník 1997) ju definuje ako celok sebakonštruktov, 

v ktorých to, ako sa jedinec konštruuje v súčasnosti, vyjadruje kontinuitu medzi tým akým bol 
v minulosti a akým ašpiruje byť v budúcnosti. Ľudia vplyvom vývinu, zmenami životného 
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štýlu, hodnotového rebríčka, alebo životných udalostí, menia definície seba samého. 
Weinreich zdôrazňuje, že identita samého seba závisí od iných. Sú nimi ľudia, ktorí pôsobia 
ako jednotlivci, alebo ako reprezentanti rôznych inštitúcií. Ich vplyv môže uľahčiť alebo 
brzdiť dosahovanie ašpirácií.  

Autor vysvetľuje dva základné spôsoby identifikácie s inými. Je to empatická 
identifikácia, čo znamená, že osoba sa vníma byť rovnaká s modelom vo všetkých 
vlastnostiach, dobrých aj v zlých a rolovo modelová identifikácia, ktorá pozostáva 
z idealistickej identifikácie, čo je želanie podobať sa na istú osobu, viaže sa na pozitívny 
rolový model, na svoj ideál a kontraidentifikácie, ktorá je charakteristická silnou snahou 
odlišovať sa od istého človeka, ktorý slúži ako negatívny model. Ak nastane stav empatickej 
identifikácie a zároveň kontraidentifikácie, dochádza ku konfliktnej identifikácii. To je stav 
vnímania rovnakosti s osobou v dobrých aj neželaných vlastnostiach a zároveň si želá byť 
odlišný.  

Ak má jedinec konfliktnú identifikáciu s dôležitým človekom, konflikt sa pokúša riešiť 
tým, že prehodnocuje sám seba vo vzťahu k danému dôležitému človeku v rámci svojho 
súčasného hodnotového systému. 

Pri vytváraní novej identifikácie rozširuje jedinec svoj systém hodnôt a ustanovuje 
nový kontext pre svoju sebadefiníciu. Tým začína opätovné prehodnocovanie samého seba 
a dôležitej inej osoby zo sociálneho okolia. Celý tento proces podstatne mení hodnoty 
identifikujúcej sa osoby. 

Wienreich definoval rôzne stavy identity, podobné tým, ktoré definovali Erikson 
a Marcia. Na jednom póle je difúzia identity – stav, keď má osoba konfliktné identifikácie s 
viacerými ľuďmi. U normálne adaptovaných ľudí je istá miera konfliktov v identifikáciách 
bežná. Na opačnom póle je extrémny prípad, keď sa u jedinca nevyskytujú žiadne konfliktné 
identifikácie, alebo len minimum. Tento stav popretia považuje Weinreich za predčasné 
uzavretie identity.  
 

Dospievajúci sa usiluje o hlbšie sebapoznanie, ktoré by sa stalo základom jeho 
identity. v detstve bola založená na konkrétnej realite a predovšetkým na názoroch iných 
osôb. Na základe toho si často vytvára nereálny ideál seba samého. Ten ho na jednej strane 
stimuluje k zvýšenej aktivite, no na strane druhej vedie k frustrácii. Prechodným riešením je 
prijatie skupinovej identity ako opory vznikajúcej identity. Tu však hrozí riziko nekritického 
preberania cudzích hodnôt, ktoré sú v protiklade s osobným presvedčením (Blair, 2004).  
Nedostatok skúseností limituje jeho možnosti, vytvára zmätok, čo spôsobuje, že adolescent je 
viac otvorený sociálnym normám náhodných skupín ako v akomkoľvek inom vývinovom 
období. Podľa Ondrejkoviča (2000) predstavuje rovesnícka skupina v období adolescencie 
významný socializačný prvok, poskytuje svojim členom emocionálnu podporu, umožňuje 
osvojovanie si spoločenských noriem a môže mať na svojich členov silný pozitívny, ale aj 
výrazný negatívny vplyv. 

Adolescencia je jedným z citlivých životných období pre rozvoj rôznych foriem 
rizikového správania, experimentovanie s návykovými látkami nevynímajúc (Vágnerová 
2000, Macek 1999, Kaplan 1986). Podľa NMCD (2006) najčastejšie uvádzaný vek prvého 
experimentovania s návykovými látkami bol 16 rokov. Podobne Jenčová (2004) vo svojom 
prieskume zistila nárast konzumácie všetkých typov návykových látok medzi nástupom 
a ukončením strednej školy. Preto je v tomto vekovom období preventívna práca dôležitá. 
Výskumné práce z tejto oblasti ukazujú ako jednu z efektívnych možností preventívnej práce 
aplikáciu rovesníckych programov. Cieľom rovesníckeho preventívneho programu je 
prostredníctvom techník sociálno–psychologického výcviku skvalitňovanie sociálnej 
kompetencie a psychologickej regulácie správania sa jeho účastníkov/čok. Jeho cieľom je 
primeraná informovanosť, rozvoj sociálnych spôsobilostí pomocou nácviku, posilňovania, 
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modelovania ako aj snaha vytvoriť u jednotlivcov povedomie o rôznych sociálnych vplyvoch 
vedúcich k užívaniu drog. Úspešnosť takýchto programov potvrdzujú výsledky viacerých 
autorov (O’connell, Freeman, Jennings, Chan, Greci 2004, Hendrick 2002, Price, Yingling, 
Dake, Telljohann 2003, Orosová, Salonna 2003, Verešová 2002, Kelcová 2003), ak keď 
udávajú rôznu efektívnosť a to na základe spôsobu realizácie a hodnotenia. Niektoré sa 
zameriavajú na redukciu užívania, iné na zlepšenie informovanosti.  
 
Cieľom prezentovaného výskumu bolo zistiť efektivitu rovesníckeho preventívneho programu 
vzhľadom na adekvátne sebavnímanie a rozvoj identity jeho účastníkov/čok. Ide o zlepšenie 
sociálnych kompetencií, ktoré sú významnými protektívnymi faktormi. 
 
Vzorka 

Výskumu sa celkovo zúčastnilo 165 študentov/tiek 1. a 2. ročníka z 26 škôl Košického 
kraja, z toho bolo 48 z gymnázia (GY), 96 zo strednej školy (SŠ) a 21 zo stredného odborného 
učilištia (SOU). Z celkového počtu 165 účastníkov/čok výskumu bolo 111 (67,3%) dievčat 
a 54 (32,7%) chlapcov, vo veku 15-17 rokov. Priemerný vek bol 16,5 roka.   
Účastníci/čky výskumu boli rozdelení do 3. základných skupín: 

1. skupinu tvorili absolventi/tky preventívneho programu (S1) 
2. skupinu tvorili adolescenti/tky, ktorí prejavili záujem o účasť v preventívnom  

programe, ale neboli do programu zaradení a nikdy sa žiadneho preventívneho programu 
nezúčastnili(S2) 

3. kontrolná skupina - skupinu tvorili adolescenti/tky, ktorí neprejavili záujem 
o účasť v preventívnom programe a nikdy žiaden preventívny program 
neabsolvovali (S3) 

Každú z uvedených skupín tvorilo 55 účastníkov/čok výskumu z toho 37 (67,3%) dievčat a 18 
(32,7%) chlapcov, pričom v každej bolo 16 študentov/tiek z GY, 32 zo SŠ a 7 SOU. 
 
Metóda 
Pre účely nášho výskumu bola použitá metodika IDEX - Identity Exploration (Weinreich 
2003). Administrovaná bola vo forme sady hárkov – inštrumentu, ktorý obsahoval okrem 5 
povinných aj ďalších 12 entít, ktoré boli posudzované prostredníctvom 12 konštruktov, 
vychádzajúcich zo sebaposudzovacieho dotazníka (Schwarzer 1981) na 9 bodovej škále. Išlo 
o dimenzie, kde sme predpokladali rozdielne vnímanie medzi jednotlivými skupinami 
účastníkov/čok výskumu. 
Z údajov získaných od respondentov/tiek môže program IDEX vypočítať viacero 
ukazovateľov identity. Podľa Weinreicha (Bačová 1998) identita samého seba závisí od 
iných, je to komplex sebakonštruktov, ktoré si ľudia vytvárajú na základe príslušnosti 
k sociálnym skupinám a javom. Jedinci vplyvom vývinu, zmenami životného štýlu, 
hodnotového rebríčka, alebo iných životných udalostí, menia definície seba samého. 
 
Výsledky 
Na základe získaných údajov, bolo v prvej časti analýzy zisťované, či existujú štatisticky 
významné rozdiely medzi jednotlivými skupinami z hľadiska rodu a zaradenia do výskumnej 
skupiny. Z hľadiska rodu sa preukázali len minimálne. Na základe zaradenia do výskumných 
skupín boli zistené významné rozdiely vo viacerých entitách a preto boli výsledky 
interpretované len na základe rozdelenia adolescentov/tiek do výskumnej skupiny a nie 
z hľadiska rodu.   
 

Ukazovateľ empatická identifikácia vyjadruje podobnosť, ktorú účastník vníma 
medzi sebou a posudzovanou entitou (medzi jej vlastnosťami a svojimi), bez ohľadu na to, či 
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ide o želané, alebo neželané vlastnosti. V našom prípade vyjadruje tento ukazovateľ 
podobnosť a blízkosť medzi mladými ľuďmi a ostatnými posudzovanými entitami.  

Medzi skupinou absolventov/tiek programu (skupina S1) a ostatnými dvoma 
skupinami (skupina S2 a S3) boli štatisticky významné rozdiely v 8 entitách.  
Všetci zúčastnení sa na základe hodnotiacich kritérií vzhľadom k súčasnému obrazu seba 
vysoko identifikovali so všetkými ponúknutými entitami okrem nesympatickej osoby. Aj  túto 
entitu vnímajú ako neutrálnu, nie ako negatívnu. Vysoko sa identifikovali s tým, ako sú 
vnímaní rodinou, kamarátmi a učiteľmi.  
Naopak, najnižšie sa identifikovali so stredoškolákmi chlapcami i dievčatami, kamarátom 
opačného pohlavia, svojim otcom a obdivovanou osobou. 

Absolventi/ky preventívneho programu (skupina S1) sa v porovnaní s ostatnými 
účastníkmi/čkami výskumu (skupina S2 a S3) vysoko identifikovali s entitami účastník/čka 
rovesníckeho programu a odborník/čka pracujúci v prevencii. Tieto výsledky napovedajú, že 
účastníci sa stotožnili s ponúknutou skupinou a jej normami. Významný rozdiel je aj 
v minulom obraze seba, kedy nevyškolení respondenti/tky (skupina S2 a S3) sa s touto entitou 
identifikovali najsilnejšie, teda nenastala u nich v sledovanom období zmena vo vnímaní seba.  
 
Ukazovateľ Idealistická identifikácia vyjadruje pozitívny vzťah respondenta 
k posudzovaným entitám, vnímanie podobnosti medzi želanými a dobrými charakteristikami, 
ktoré pripisuje iným a tými, ktoré pripisuje svojmu ideálnemu obrazu seba (teda tomu, akým 
túži byť). Ukazovateľ Idealistická identifikácia predstavuje pozitívny rolový model 
Z hľadiska kritérií, ktoré uvádza Weinreich (1998) sa rozdiely medzi skupinami neprejavili. 
Okrem entity nesympatická osoba, ktorá bola hodnotená neutrálne, boli všetky entity 
posudzované ako významné. Vysoko identifikovali s obrazmi, ktoré si o nich vytvárajú 
spolužiaci, kamaráti, učitelia a o niečo menej s obrazom vnímania rodičov. Pozitívnym je 
zistenie, pedagógovia sú adolescentmi/tkami vnímaní pozitívne a mladí ľudia ich považujú do 
istej miery za svoje vzory a to aj napriek celospoločensky nízkemu ohodnocovaniu profesie 
učiteľov. 
Celkovo nízko sa identifikovali so stredoškolákmi/čkami, minulým obrazom seba, 
kamarátom/kou rovnakého pohlavia a svojim otcom.  
Najvýraznejšie rozdiely boli v hodnotení entity účastník/čka rovesníckeho programu a 
odborník/čka pracujúci/a v prevencii, ktoré skupiny S1 a S2 teda „záujemci“ hodnotili oveľa 
pozitívnejšie ako adolescenti/tky v skupine S3 (kontrolná skupina), ktorá o preventívny 
program neprejavila záujem. Vyjadruje to očakávania a záujem o túto problematiku u 
mladých ľudí vstupujúcich do preventívneho programu.    
  
Ukazovateľ Kontraidentifikácia vyjadruje podobnosť medzi vlastnosťami iných entít 
a svojimi vlastnosťami, ktoré pokladá za opak toho, akým by chcel byť – ide o vnímanie 
negatívnych vlastností (opak Idealistickej identifikácie). Tento ukazovateľ psychologicky 
vyjadruje negatívny vzťah k entite, ktorá je pre respondenta negatívnym rolovým modelom, 
želá si (v rôznom stupni) byť iný ako entita, odlíšiť sa od nej, dištancovať sa. 

Z pohľadu kritérií ani jedna skupina neodmietla žiadnu entitu. Najvýraznejšia 
kontraidentifikácia je u všetkých skupín s entitami: nesympatická osoba, stredoškoláci/čky, 
pričom opäť horšie dopadlo hodnotenie chlapcov (v skupinách S2, S3 teda  „nevyškolených“ 
sú hodnotení horšie ako nesympatická osoba), minulý obraz seba, kamarát/ka opačného 
pohlavia.  
Najnižšia miera kontraidentifikácie je s entitami: odborník/čka pracujúci/a v prevencii, 
obdivovaná osoba, ja ako ma vidia kamaráti, ja ako ma v škole vidia spolužiaci, moja mama, 
účastník/čka rovesníckeho programu.  
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V skupine absolventov/tiek programu  (S1) je nižšia miera kontraidentifikácie aj s entitami ja 
aký/aká som teraz, ja ako ma vidia učitelia, ja ako ma vidia rodičia  – čo poukazuje na možné 
zlepšenie vzťahov medzi  autoritami a adolescentmi/tkami ako aj prijatie seba samého.  
 
Ukazovateľ Hodnotenie seba a iných (Evaluation of self and others) empiricky vyjadruje, 
ako respondent hodnotí seba a iné entity na pozitívnych a negatívnych póloch konštruktu 
(pozitivitu a negativitu pólu konštruktu určuje sám účastník). Psychologicky tento ukazovateľ 
podľa Bačovej (1998) vyjadruje ako priaznivo, alebo nepriaznivo účastník hodnotí iných (v 
daných entitách) podľa svojho hodnotového systému. 

Ani v tomto ukazovateli neboli hodnotené žiadne entity veľmi nízko. Medzi nízko 
hodnotené entity patria: nesympatická osoba, stredoškoláci a stredoškoláčky a obraz seba 
v minulosti. V  porovnávacej skupine (S3) boli vysoko hodnotené entity: ja aký/aká by som 
chcel byť, odborník/čka pracujúca v prevencii a obdivovaná osoba. Respondenti/ky, ktorí 
mali záujem o preventívny program (S2) okrem už spomenutých entít vysoko hodnotili aj 
entitu účastník/čka rovesníckeho programu, čo odráža ich očakávania a záujem o účasť 
v programe. V skupine absolventov/tiek programu (S1) boli vysoko hodnotené aj entity: ja 
ako ma vidia kamaráti, moja mama, ja aký/aká som teraz a ja ako ma vidia spolužiaci.  
 
Ukazovateľ Zaangažovanie sa (ego involvement) informuje o tom, s akou zaujatosťou 
hodnotia respondenti dôležité osoby z ich života vymenované v dotazníku. Dá sa z neho 
vyčítať, čie názory sú pre účastníkov relevantné a čie názory odmietajú. Podľa Bačovej 
(1998) sa môžeme vysoko angažovať ako v pozitívnom, tak aj negatívnom vzťahu. Naopak 
môžeme byť naklonený k ľuďom bez toho, aby sme sa angažovali. Ukazovateľ vyjadruje 
vplyv iných entít na vývoj identity respondenta.  
 
Z hľadiska kritérií boli všetky entity pre respondentov/tky významné. Najvýznamnejšími 
entitami sú: ideálny obraz seba, odborník/čka pracujúca v prevencii, obdivovaná osoba, moja 
mama. Absolventi/tky programu (S1) vysoko hodnotili aj entitu ja ako ma vidia kamaráti. Pre 
všetky tri skupiny boli najmenej významné entity: stredoškoláci a stredoškoláčky.  
 
Záver 

Na základe analýzy jednotlivých ukazovateľov možno zhrnúť, že pri identifikácii 
adolescentov/tiek s posudzovanými osobami, sme nezaznamenali signifikantné rozdiely 
medzi jednotlivými skupinami z hľadiska rodu.  

Pre účastníkov výskumu, boli všetky ponúknuté entity významné a žiadnu z nich 
podľa stanovených kritérií neodmietli. Nevyskytli sa žiadne výrazné konfliktné identifikácie. 
Tento stav považuje Weinreich za predčasné uzavretie identity, tak ako ho postuloval Erikson 
(Bačová in Výrost, Slaměník 1997). Podobne výskumy Archera a Watermana (1983) 
potvrdzujú zvýšený výskyt difúzie a predčasne uzavretej identity u mladších a stredných 
adolescentov/tiek.  

Na základe zistení možno povedať, že pre adolescentov/tky sociálne vzťahy 
s rovesníkmi nadobúdajú veľký význam, ale sú zároveň skupinami ľahko ovplyvniteľní.  
Významnými osobami sú nielen rovesnícke skupiny, ale aj rodičia a učitelia. Sú to významné 
osoby z ich sociálneho sveta, ich  názory a hodnotenia sú pre nich dôležité.  

   Účastníci a účastníčky výskumu si najmenej želajú byť podobní so skupinou 
stredoškolákov a to ako chlapcov, tak aj dievčat a svojim minulým obrazom. Môže to 
vyjadrovať túžbu po osobnej zmene a odlíšení sa od uniformnej skupiny stredoškolákov/čok.   

Významnými sa javili rozdiely medzi respondentmi/kami, ktorí sa zúčastnili 
preventívneho programu (S1) a skupinou, ktorá sa takého programu nezúčastnila (S2, S3), 
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ktorá sa vysoko identifikovala s účastníkom/čkou rovesníckeho programu a odborníkom/čkou 
pracujúcim v prevencii, čím predpokladáme získali „novú“ referenčnú skupinu.  

Významný rozdiel medzi skupinami je aj v minulom a ideálnom obraze seba – 
absolventi/tky programu (S1) sa silne identifikujú s ideálnym obrazom seba a slabo s obrazom 
seba v minulosti. Čo hovorí o posilnení pozitívneho sebavnímania a v istej miere aj o 
efektivite programu.  

V ukazovateli Idealistická identifikácia sa záujemci/kyne o účasť v programe (S2) viac 
zhodovali so skupinou absolventov/tiek programu (S1). Odráža to ich očakávania od účasti 
v preventívnom programe.  

 
Na záver je potrebné spomenúť obmedzenia a nedostatky nášho výskumu. 

Uvedomujeme si, že výskumná vzorka nebola dostatočne veľká na to, aby mali nami získané 
výsledky všeobecnú platnosť. Počet účastníkov/čok výskumu bol limitovaný počtom 
účastníkov/čok, s ktorými je možné v skupine efektívne pracovať.  

Získané výsledky sú tiež limitované použitím metodiky IDEX. Uvedomujeme si 
otáznu relevantnosť konštruktov, ako aj jeho zložitosť pre niektorých účastníkov a účastníčky 
výskumu.  
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